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ny teknik, internationalisering och bransch
glidning är exempel på trender som påverkar 
och driver utvecklingen i handeln, vilket bidrar till 
både ut maningar och möjligheter för företag och 
anställda. Handelns Utvecklingsråd har därför inom 
ramen för aktuell utlysning valt att stimulera och 
skapa förutsättningar för att ta fram mer kunskap  
om individen och den anställde; både beträffande 
utvecklingsmöjligheter, arbetsmiljö, hälsa och 
kompetens behov; samt kunskap om organisation 
och ledarskap i handeln, men även andra områden 
av intresse för företag och anställda i handeln. 

Handelns Utvecklingsråd har inom ramen för 
denna utlysning således valt att avsätta forsknings
medel för att studera Arbetsplats, hälsa och individ 

i handeln, samtidigt som det finns utrymme för 
andra intressanta problemställningar av intresse 
för handelsnäringen i en Öppen kategori. totalt 
avsätts drygt 12 miljoner kronor under åren 
2013–2015 till satsningen som har genererat sex 
forsknings projekt på olika högskolor, universitet 
och forsknings institut runt om i landet.

Handeln som näring har under årens lopp fått 
en allt större samhällsekonomisk betydelse. idag 
syssel sätter handeln närmare en halv miljon 
svenskar, och utgör samtidigt cirka tio procent av 
Sveriges Bnp, något som innebär att handeln idag 
är en central del i det svenska näringslivet. Utveck
ling och ny kunskap är av största vikt för denna 
viktiga bransch. 

inledning
både företag och anställda i handeln lever i en föränderlig värld som innebär 
att förutsättningarna för branschens aktörer kontinuerligt förändras. en större 
kunskap om hur dessa utmaningar påverkar individen i handeln är av stort intresse 
för branschen och övriga samhället. 
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Sex nya projekt
Fyra av projekten fokuserar på individen i handeln  
med arbetsmiljö, anställning, välbefinnande och 
karriär som viktiga frågor. i vesa leppänens 
projekt  på lunds universitet kommer  rörligheten 
bland de som arbetar inom handeln, med fokus på 
de som frivilligt byter arbete, att studeras. Karriär
möjligheter inom handeln med fokus på eventuella 
skillnader bland män och kvinnor tas upp i ett 
annat projekt som leds av thomas Andersson vid 
Högskolan i Skövde. 

karin hellerstedt, internationella Handels högskolan 
i Jönköping, kommer att studera hur detaljhandlares 
mående påverkas både i det korta och det långa 
perspektivet när affärerna går dåligt. en bidragande 
orsak till att indi vider mår dåligt är sömnbrist och 
då cirka en femtedel av handelns anställda upp
ger att de har problem med sömnen tar stress
forskaren göran kecklund, Stockholms univer
sitet, upp frågan om hur arbetstider, arbetsmiljö 
och sömn besvär hänger ihop i handeln. projektet  
kommer bland annat att mynna ut i en praktiskt 
sömnskola för de som vill förbättra sin sömn. 

de två projekt som beviljats medel inom den 
öppna kategorin tar upp olika ämnen. vid 
linköpings  universitet leder Mats Abrahamsson 
ett projekt vars syfte är att öka förståelsen för 
hur svenska handelsföretag ska organisera sitt 
globala inköpsarbete för en högre grad av flödes
orientering. Ulf Johanssons, Högskolan i Borås, 
projekt fokuserar på bland annat försäljnings
prognostisering och individuella erbjudanden 
genom att analysera ”big data” som kan ge 
handlarna  värdefull kunskap om framtiden.

den kunskap som genereras kommer att vara 
till nytta för branschens utveckling och väl mående, 
både för företag och anställda, men även för 
myndig heter, samhällsrepresentanter med flera, 
som ett led i att stärka handels näringens 
konkurrens kraft. 

Ny teknik, 
internationalisering och 

branschglidning är exempel 
på trender som påverkar 
och driver utvecklingen 

i handeln.
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vilka vi är
Handelns Utvecklingsråd har som ända-
mål och syfte att främja vetenskaplig 
forskning och utveckling för att stärka 
handelsnäringen i Sverige.

handelns Utvecklingsråd strävar efter att öka 
kunskapen om handel – till nytta för handelsföretag, 
anställda, konsumenter och samhället i övrigt. 
betydande medel satsas på att utveckla och stärka 
den vetenskapliga handelsforskningen, något som 
kommer både branschens företag och anställda 
till nytta.

handelns Utvecklingsråd är en av Sveriges största 
finansiärer av handelsforskning. Årligen delar 
stiftelsen ut cirka 20 miljoner kronor i olika 
forskningsbidrag, vilka går till forskare vid landets 
universitet, högskolor och forskningsinstitut.

handelns Utvecklingsråd är en kollektiv avtals
stiftelse som består av arbets givar organisationerna 
Svensk handel och Arbetsgivarföreningen kFo, 
samt arbetstagarorganisationerna Akademiker
förbunden, handelsanställdas förbund och  
Unionen.

5



Sömnstörningar  
är relativt vanliga bland 

handels anställda.”
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Sömnstörningar är ett reellt problem i 
handeln  och det påverkar de anställda 
negativt  både i arbetet och i privatlivet. 
Forskare menar att en sömnskola speciellt 
framtagen för handels anställda kan vara en 
väg att gå för att råda bot på problemen.

enligt Statistiska centralbyråns arbetsmiljö
undersökning från 2011 lider en femtedel 
av de som jobbar inom handeln av sömn
svårigheter på grund av arbetet. Så många 
som drygt hälften känner sig uttröttade 
i kroppen efter arbetet, vilket troligtvis 
hänger ihop med sömnproblemen.

– eftersom det verkar vara så pass vanligt 
att drabbas  av sömnsvårigheter och trött
hets besvär inom handeln vill vi ta reda på 
mer om hur problemen  hänger ihop med 
arbetet  och vad som kan göras åt det, för
klarar Göran Kecklund, Stressforsknings
institutet vid Stockholms universitet. 
Sömnbrist på verkar individens liv och väl
befinnande negativt, därför tycker vi att det 
är viktigt att forska kring detta.

För att hjälpa dem som har problem med 
sömnen kommer forskarna att ta fram en 
sömnskola som är speciellt anpassad för 
handels anställda.

– vi vill ge ett konkret bidrag till anställda 
inom handeln och bidra till förbättrade 
arbets förhållanden, säger Göran.

Studien kommer att genomföras i två delar; 
dels en enkätstudie som ska ge svar på frågor 
om arbetstider, fysisk och psykosocial arbets
belastning, sömn och trötthetsbesvär, hälsa, 
livsstil och arbetsprestation inom handeln; 
dels en studie där effekterna av en sömnskola 
i grupp utvärderas.

– tanken är att denna sömnskola sedan ska 
göras tillgänglig för egen användning på nätet 
samt i form av en bok, berättar Göran.

Sömnskola för handelsanställda

Syftet med projektet är att ta fram en sömnskola för handelsanställda eftersom sömn
problem, enligt undersökningar, är relativt vanliga bland handelsanställda och påverkar 
deras liv, hälsa och arbetsförmåga negativt.

Projektets namn: Arbetstider och sömnbesvär inom handeln: kan en 
sömnskola förbättra arbetsprestation och arbetstrivsel?

Projektledare: göran kecklund, docent vid Stressforskningsinstitutet, 
Stockholms universitet.

Övriga projektdeltagare: Marie Söderström, kbtcentralen. 

FAKtARUtA

A r b e t S p l At S ,  h ä l S A  o c h  i n d i v i d  i  h A n d e l n
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detaljhandel är en viktig, men även 
ut manande och svår bransch. på senare 
tid har antalet konkurser ökat bland detalj
handelsföretag. Frågan forskarna i detta 
projekt ställer sig är bland annat vad 
detta får för konsekvenser för handlarnas 
välbefinnande.

– Hur mår en butiksägare när affärerna går 
dåligt och företaget kanske till och med går 
i konkurs? undrar Karin Hellerstedt, inter
nationella Handelshögskolan i Jönköping. 
trots den relativt turbulenta marknaden för 
handels företag saknas idag forskning på vad 
som händer med detaljhandlare när affärerna 
går dåligt.

därför kommer Karin och hennes kollegor 
i projektet att studera hur företagsnedlägg
ningar påverkar välbefinnandet både på kort 
och på lång sikt hos handlare, samt även hur 
en butiks nedläggning påverkar andra butiker 

i närheten. Genom att få en större för ståelse 
för detta vill forskarna ta fram praktisk 
kunskap  om vilka konsekvenser affärs
nedläggningar i handeln får och hur de fram
över kan mildras, minskas och övervinnas.

För att undersöka den kortsiktiga betydelsen 
av affärsnedläggningar kommer fallstudier 
som går på djupet att göras och när det 
gäller  långsiktiga konsekvenser kommer data
baser från Statistiska centralbyrån (ScB) att 
användas .

– Affärsmisslyckanden får stora konse
kvenser för ägare, anställda och branschen 
i helhet; så det är viktigt att ta reda på 
mer om hur det fungerar, säger Karin. våra 
resultat  ska förhoppningsvis kunna hjälpa 
företagare som har tvingas lägga ner sitt 
företag; de som kämpar med lönsamheten; 
och andra aktörer som är intresserade av 
och påverkar branschen.

när affärerna går dåligt

Syftet med projektet är att genom att undersöka hur företagsnedläggningar påverkar 
handlares välbefinnande på kort och lång sikt ta fram strategier för att mildra, minska och 
övervinna de negativa konsekvenserna.

Projektets namn: the short and long term effects of business failure in the 
retail sector: experiences, wellbeing and motivation to 
start again.

Projektledare: karin hellerstedt, ek. dr, internationella handelshögskolan 
i Jönköping.

Övriga projektdeltagare: Anna Jenkins, ek. dr, och pia nilsson, ek. dr, internationella 
handelshögskolan i Jönköping.

FAKtARUtA

A r b e t S p l At S ,  h ä l S A  o c h  i n d i v i d  i  h A n d e l n
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Hur mår en  
butiksägare när  

affärerna går dåligt och 
företaget kanske till  

och med går i  
konkurs?”
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En större 
kunskap om 

individen i handeln  
är av stort intresse för 
branschen och övriga 

samhället.”
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Många anställda  
i handeln överväger  

att gå vidare till  
andra arbeten.”
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personalomsättningen i handeln är hög 
och många anställda överväger att gå vidare 
till andra arbeten. detta bidrar till flera 
ut maningar för handeln. en grupp forskare 
i lund kommer att undersöka anledningarna 
till att anställda i handeln byter jobb.

– detta forskningsprojekt handlar om de 
anställda inom dagligvaruhandeln; det vill 
säga de som beställer och tar emot varor, 
packar upp dem, bygger om butikerna, han
terar kundkontakter och tar emot betalning, 
berättar vesa leppänen, lunds universitet. 
ofta betraktas denna del av handeln som 
en genomgångsbransch och en stor andel är 
deltids anställda och/eller tillfälligt anställda. 

det här projektet fokuserar på den frivilliga 
rörligheten bland dessa anställda. i tidigare 
studier har främst faktorer som till exempel 
arbetsbelastning, lön, arbetstider och rela
tioner till medarbetare och arbetsledare 
tagits upp som grund för en anställds beslut 
om att stanna eller sluta:

– vi menar att dessa undersökningar ger en 
förenklad bild och vill bredda bilden genom 
att undersöka ytterligare faktorer såsom till 
exempel; den anställdes yrkeskunnande i 
relation till vilket utrymme butiken ger för att 
använda och utveckla det; och den anställdes 
samhälleliga värderingar i relation till vilka 
samhälleliga värden butiken uttrycker, för
klarar vesa.

För att ta reda på detta vänder sig forskarna 
direkt till de anställda inom handeln i fokus
gruppsintervjuer och individuella intervjuer.

– vi vill fånga och se mönster i de anställdas 
berättelser, säger vesa. Förhoppningsvis kan 
djupare insikt kring problematiken underlätta 
för till exempel butikschefer och personal
chefer inom handeln vid rekrytering och 
organisationsplanering.

Rörlighet bland handelns 
anställda

Syftet med projektet är att bredda bilden av varför anställda inom handeln i så hög grad 
byter jobb och att ta fram kunskap som kan hjälpa dem som rekryterar och organiserar 
arbetet inom handeln att bemöta de utmaningar som det leder till.

Projektets namn: rörlighet bland handelns anställda.

Projektledare: vesa leppänen, docent, lunds universitet.

Övriga projektdeltagare: AnnMari Sellerberg, professor, lunds universitet.

FAKtARUtA

A r b e t S p l At S ,  h ä l S A  o c h  i n d i v i d  i  h A n d e l n
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Att handeln är något av en genomgångs
bransch för dem som jobbar där är en 
vanlig  beskrivning. Men kanske behöver 
det inte vara så menar forskare i Skövde 
som kommer att studera karriärutveckling 
i detaljhandeln.

Rapporter och studier visar att svensk detalj
handel är konkurrenskraftig och att med
arbetarna trivs. ändå är en av de största 
utmaningarna för handeln att attrahera, 
rekrytera och behålla kompetent personal.

– vi har i tidigare forskning pratat med bland 
annat butikschefer och de menar att detta är 
en nyckelfråga för en framtida framgångsrik 
handel. därför vill vi nu fokusera på frågor 
kring karriärmöjligheter i handeln, säger 
thomas  Andersson, Högskolan i Skövde. 

i likhet med många andra branscher finns 
det ojämlikheter mellan kvinnor och mäns 
situation på detaljhandelsföretagen som 

ofta är till kvinnornas nackdel när det gäller 
till exempel löner. enligt statistik är andelen 
kvinnor bland butikschefer/ägare i daglig
varuhandeln endast cirka 16–21 procent.

– vi kommer i denna studie titta närmare 
på likheter och skillnader mellan könen när 
det gäller karriärutveckling i handeln för att 
ta reda på eventuella olika behov som kan 
finnas , förklarar thomas. Kanske behövs det 
en vidgad syn på vad karriärutveckling är? 
vi vill fånga hur män och kvinnor ser på vad 
som är utveckling och karriär och vad som 
driver dem.

i projektet kommer befintlig statistik och 
data sammanställas, en enkätundersökning 
bland medarbetare i handeln kommer att 
genomföras och ett antal fallstudier göras 
för att få nära beskrivningar av olika karriär
berättelser. Allt för att bidra med kunskap till 
hur handeln kan hantera frågor kring utveck
ling och karriär på bästa sätt.

Karriärutveckling för män 
och kvinnor

Syftet med projektet är att undersöka hur karriärutvecklingsmöjligheterna ser ut för män 
och för kvinnor som grupp i handeln och vilka behov respektive grupp har och vad de vill 
ha så att handeln kan hantera karriärutveckling för alla på bästa sätt.

Projektets namn: karriärutveckling inom detaljhandeln – lika möjligheter 
till rörlighet och utveckling för kvinnor och män?

Projektledare: thomas Andersson, biträdande professor, högskolan 
i Skövde.

Övriga projektdeltagare: david renemark, lektor, och Mikael Wickelgren, lektor, 
högskolan i Skövde.

FAKtARUtA

A r b e t S p l At S ,  h ä l S A  o c h  i n d i v i d  i  h A n d e l n
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Endast en av fem  
butikschefer/-ägare i 
daglig varuhandeln 

är kvinna.”

15



Att köpa varor  
globalt för att pressa 

priserna  är idag en viktig 
strategi för många detalj-

handels företag.”
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Att köpa varor globalt för att pressa 
priserna  är idag en viktig strategi för många 
detaljhandelsföretag. i följdvattnet blir varu
flödet från leverantör till butik en avgörande 
konkurrensfaktor vilket forskare i linköping 
kommer att titta närmare på.

dagens globaliserade inköp är en utmaning 
för detaljhandeln; den alltmer gränslösa och 
konkurrensutsatta handeln gör att inköp 
från lågkostnadsländer, framförallt Kina och 
andra asiatiska länder samt vissa länder i Öst
europa, har ökat i betydelse.

– Som en konsekvens av detta har varans 
väg till butiken blivit en allt viktigare del i att 
uppnå lönsamhet och bli framgångsrik, säger 
Mats Abrahamsson, linköpings universitet. 
vi vill därför fokusera på flödesorientering i 
inköpsarbetet för att detaljhandelsföretagen 
ska kunna optimera sina globala inköp.

tidigare forskning har främst tittat på inköps
arbete ur de tillverkande företagens perspek
tiv, men i detta projekt sätts fokus på inköps
arbetet i detaljhandelsföretag. Forskarna tar 
upp faktorer så som totalkostnad, ledtider, 
leveransservice och miljö.

– vi vill öka förståelsen för hur svenska 
detaljhandelsföretag ska organisera sitt 
globala  inköpsarbete för att uppnå en högre 
grad av flödesorientering genom att studera 
det fysiska flödet av produkter från leveran
tör till butik, förklarar Mats.

detta ska göras dels genom fallstudier med 
flera olika företag och dels genom en enkät
studie, för att ta fram empiriskt material som 
kan ligga till grund för hur handelsföretagens 
inköpsorganisation bör utformas.

Från global producent till 
lokal butik

Syftet med projektet är att ta fram riktlinjer för hur ett framgångsrikt globalt inköps
arbete kan se ut med fokus på varuflödet från tillverkare till konsument och hur det bör 
organiseras utifrån detaljhandelsföretagens horisont.

Projektets namn: globalt inköpsarbete i handelsföretag – Flödesorientering 
och organisatorisk utformning.

Projektledare: Mats Abrahamsson, professor, linköpings universitet.

Övriga projektdeltagare: erik Sandberg, docent, Jakob rehme, docent, och  
Mårten Fristedt, doktorand, linköpings universitet.

FAKtARUtA

Ö p p e n  k At e g o r i
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idag har detaljhandelsföretag ofta tillgång 
till stora mängder insamlade data, men 
metoderna för att skapa användbar informa
tion av det saknas. i detta projekt kommer 
forskarna att utveckla analysmetoder som 
stödjer handlarnas verksamhet.

i dagens stora butiker med stort kund
underlag är ofta kunskaperna om de indivi
duella kunderna otillräckliga. detaljhandels
företagen är relativt duktiga på att samla 
in och lagra stora datamängder, men man 
saknar förmågan att skapa användbar 
information och beslutsstöd utifrån detta. 
investeringar görs i system och processer för 
datainsamling, men den uppnådda effekten 
motsvarar sällan kostnaderna. 

– vår uppgift är att föreslå och implemen
tera olika metoder för att ur tillgänglig data 
tillhandahålla verktyg för kundförståelse, 
som exempelvis kan öka träffsäkerheten i 
kampanjer, säger Ulf Johansson, Högskolan 
i Borås.

även om handelsföretagen ofta använder 
sig av Business intelligence (Bi) för att bättre 
förstå sin verksamhet och omvärld så är 
dagens Bilösningar begränsade, helt enkelt 
för att de inte är tillräckligt framåtriktade 
utan snarare presenterar enklare analyser 
av dagsläget.

– detta kan vi avhjälpa med hjälp av data 
mining som genom avancerade algoritmer, 
främst från maskininlärningsområdet, söker 
efter värdefulla mönster i stora datamaterial, 
förklarar Ulf. tekniskt sett syftar projektet 
därför till att designa och utveckla för
bättrade algoritmer för data mining och big 
data analytics. Rent konkret fokuserar vi på 
de för handeln centrala frågorna försäljnings
prognostisering och kampanjanalys, respek
tive konsumentförståelse och individuella 
erbjudanden. Kundförståelse är en förut
sättning för att skapa framgångsrika program 
för kundvård.

vassare informationsutvinning 
med data mining

Syftet med projektet är att ta fram algoritmer och metoder för analys av de stora data
mängder (”big data”) som handelsföretagen idag samlar in och därigenom skapa  användbar 
information, exempelvis försäljningsprognoser och konsumentförståelse.

Projektets namn: Framtidens business intelligence.

Projektledare: Ulf Johansson, docent i datavetenskap, högskolan i borås.

Övriga projektdeltagare: rikard könig, doktorand i datavetenskap, håkan Sandell, 
teknologie doktor, och Malin Sundström, ekonomie doktor, 
högskolan i borås.

FAKtARUtA

Ö p p e n  k At e g o r i
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Idag saknas  
metoder som hjälper 
handelsföretagen att 
omvandla insamlade  
data om sina kunder  

till användbar  
information.”
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Att investera i forskning är att 
investera för framtiden.

Handelns Utvecklingsråd
Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm
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