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Under år 2009–2011 har 
Handelns Utvecklingsråd finansierat 

forskningsprojekt till ett belopp av 8,2 miljoner 
kronor inom ramen för utlysningen: 

”Distribution, logistik och partihandel”.
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Handeln har under en lång period befunnit sig i en 

strukturomvandling som påverkat hela näringen. 

Både företag och anställda i handeln lever idag i en 

föränderlig värld som innebär att förutsättningarna 

för branschens aktörer kontinuerligt förändras. 

Ny teknik, internationalisering, branschglidning är 

idag exempel på trender som påverkar och driver 

utvecklingen i handeln. 

Distribution och logistik är centralt inom handeln. 

Att effektivt kunna distribuera produkter och 

tjänster, är i många fall helt avgörande för att 

framgångs rikt kunna bedriva handel. Inköp, lager-

hållning, transporter är därför mycket centrala 

parametrar i alla affärsmodeller, detta för att 

kunna möta kundernas efterfrågan och vara 

konkurrens kraftig. Med en allt större globalisering 

blir de samhälls ekonomiska aspekterna också allt 

viktigare  ur ett distributions- och logistikperspek-

tiv. Att distribuera varor och tjänster globalt 

medför  samhälls ekonomiska konsekvenser för 

miljö och för de anställda. Företagens sociala 

ansvar är därför  centralt, både med avseende 

på miljö- och arbetstagarperspektiv. 

Forskningssatsningen ”Distribution, 
logistik och partihandel”

Under år 2009–2011 har Handelns Utvecklingsråd 

finansierat forskningsprojekt till ett belopp av 

8,2 miljoner kronor inom ramen för utlysningen 

”Distri bution, logistik och partihandel”. Medlen 

fördelas på 7 st forskningsprojekt som under de 

närmaste åren kommer att fokusera på handeln 

som distributionskanal, dess effektivitet, funktion 

och betydelse. Denna forskningssatsning förväntas 

D I S T R I B U T I O N ,  LO G I S T I K  O C H  PA RT I H A N D E L

Inledning
Handeln som näring har under årens lopp fått en allt större samhälls
ekonomisk betydelse. Idag sysselsätter handeln närmare 500 000 svenskar, 
och utgör samtidigt 10 procent av Sveriges BNP, något som innebär att 
handeln  idag är en central del i det svenska näringslivet. 
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utveckla och stärka handelsnäringen och generera 

ny branschrelevant och vetenskaplig forskning. 

De forskningsområden som prioriterats är: 

•	Distribution	och	hållbar	utveckling	

•	Logistik,	management	och	förpackning

•	Partihandelns	roll	och	funktion	

Gemensamt för de tre forskningsområdena är 

att distribution, logistik och partihandelsfrågor 

är i fokus. Kunskap inom området är till nytta för 

branschens  utveckling och välmående, både för 

företag  och anställda, men även för myndigheter, 

samhälls representanter, etc., som ett led i att 

stärka handels näringens konkurrenskraft. 

Distribution och hållbar utveckling 

Den pågående strukturomvandlingen i handeln 

gör att det finns ett stort kunskapsbehov om 

distri   bu tions kedjan. Med en allt större globalise-

ring finns ett behov av större förståelse och 

kunskap  kring distri bution av varorna från 

tillverkare  till konsument .

Kunskap om den globala distributionens miljö-

påverkan, hur branschen på ett effektivt sätt kan 

utveckla och anpassa distribution och tillverkning 

på ett hållbart sätt, är intressant för handeln. 

Energi förbrukning, koldioxidutsläpp och andra 

parametrar för att studera distributionskanalens 

miljö påverkan är således intressant att studera. 

4
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Hur värdesätter konsumenterna handelns arbete 

med hållbar utveckling? Hur implementeras 

handels  företagens policys i tillverkande länder och 

vilken  kompetens efterfrågas internt i företagen?, 

är frågor som handeln finner intresse i att utveckla. 

Logistik, management och förpackning 

Distributionen av varor sker idag i ett allt snabbare 

tempo, tiden mellan beställning och tillverkning är 

idag kortare än någonsin. För handeln har utveck-

lingen medfört att logistikflödet fått en allt mera 

central del i företagets affärsverksamhet. 

Kunskap om optimering och effektivisering av varu-

flödet är därför centralt för handeln. Inköp, lager-

hållning, förpackningslogistik, butikslogistik, etc., är 

alla parametrar som behöver belysas mera. 

Hur kan man effektivisera och utveckla logistiken 

i handeln? Vilken inverkan har den tekniska utveck-

lingen för effektiviteten och produktiviteten i 

logistik flödet? Hantering och effektivisering av 

returlogistik och utveckling av förpackningslogistik 

är alla intressanta ämnesområden som det finns 

anledning att belysa mera. 

Partihandelns roll och funktion 

I distributionskedjan, från producent till konsu-

ment, finns det ett flertal aktörer. Dessa aktörer 

fyller en central funktion på många sätt. Utveck-

lingen under senare år visar på en strukturveckling 

där ny teknik, internationalisering, etc., bidragit till 

stora strukturella förändringar, där integrering av 

parti- och detaljhandeln blivit alltmera tydlig.

Hur ser denna strukturomvandling ut, och vilka 

roller har dagens mellanhänder i distributions-

kedjan? Kan man se en maktförskjutning i distribu-

tionsledet? Föreligger det skillnader mellan olika 

delbranscher? Har produktens karaktär en inver-

kan på strukturomvandlingen i branschen?, är 

några av de frågor som det finns stort intresse av 

att få större kunskap i kring. 

Vilka 
är vi?
Handelns Utvecklings-

råd är en kollektivavtals-

stiftelse med ändamål och syfte 

att främja vetenskaplig forskning och utveck-

ling för att stärka handels näringen i Sverige.

Kollektivavtalsstiftelsen består av arbetsgivarorganisa-

tionerna: Svensk Handel  och Arbetsgivarföreningen 

KFO, samt arbetstagarorganisationerna: Akademiker-

förbunden, Handelsanställdas förbund samt Unionen.

Parterna har i en överenskommelse kommit överens  

om att avsätta 0,3 promille  av den totala lönesumman 

för anställda i handeln som omfattas av kollektiv avtal. 

Beloppet uppgår på årsbasis till cirka 16 miljoner kronor. 

Dessa betydande medel ska utveckla och stärka den 

vetenskapliga handelsforskningen och vara till nytta 

för branschens företag och anställda. 

Handelns Utvecklingsråd arbetar för: 

•	Stärka	företagen	inom	handeln	och	skapa	

sysselsättning .

•	Höja	status	och	kunskaper	om	handelns	betydelse		

i samhället. 

•	Initiera	och	bidra	till	forskning	som	kommer	

till konkret  nytta för handelsföretag  och dess 

arbetstagare, kunder och samhället i övrigt. 

•	Initiera	forskning	som	rör	arbetstagarnas	säkerhet,	

arbetsmiljö och arbetsförhållanden i övrigt. 

•	Arbeta	för	att	forskningen	och	utvecklings	arbetet	

skall vara initierad , aktuell, framåt blickande och vara 

användbar på alla nivåer i företagen. 

•	Stödja	de	handelsinriktade	högskoleutbild	ningarnas	

forskningssatsningar. 
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Svenska vägar fylls allt 

mer av allt tommare 

lastbilar . Det innebär att 

trängseln på vägarna och 

att ut  släppen ökar, utan 

att fler varor transporte-

ras till sina destina tioner. 

Ett forsknings projekt vid 

Handels högskolan i Göte-

borg ska undersöka hur man kan effektivisera 

transporter. Det gör man genom att studera sam-

lastningscentraler i Göteborg , och hur de kan bidra 

till effektivare och mer miljövänliga transporter. 

Forskningsprojektet Ökad effektivitet i befintliga 

urbana transportsystem – optimal lokalisering av 

dagens och fram tida  samlastnings centraler genom-

förs av fil. dr. Jerry Olsson, Handelshögskolan i 

Göteborg. Inom ramen för projektet ska man 

identifiera vilka problemen  är och hur samlast-

ningen kan effektiviseras med hjälp av optimal 

lokalisering av samlastningscentraler. 

Trängseln ökar på vägarna

– Som geograf är det främst ökningen i fordons-

kilometer, det vill säga det avstånd som lastbilarna 

kör och därmed upptar yta på vägarna, som är 

problematisk då det medför ökad trängsel. Då är 

det viktigt att studera hur mer gods kan transpor-

teras i färre lastbilar utan ökade kostnader eller 

försämrad service, säger Jerry Olsson.

Till att börja med kartlägger Jerry Olsson var 

dagens godsterminaler, samlastningsterminaler 

eller kombiterminaler finns, och hur de är lokalise-

rade i förhållande till varandra. Tillgängligheten till 

och emellan terminalerna/centralerna kommer att 

analyseras. Det är också viktigt att kartlägga var 

godset som kommer till Göteborg anländer ifrån 

och varifrån det förväntas komma i framtiden.

– Hur mycket av godset som anländer till Göte-

borgs hamn distribueras vidare in till Göteborg 

och vart i Göteborg distribueras godset?

I projektet kommer Jerry Olsson att samla in data 

med enkätsvar från godstransportörer, företrädare 

för handeln, ansvariga för terminaler. Det kommer 

sedan att följas upp med intervjuer.

Accepterar branschen samlastning?

– Här gäller det att undersöka aktörernas inställning 

till samlastning. En svårighet i arbetet, förutom att 

mäta godsets omfattning och osäkerheten om olika 

aktörer vill delta i intervjuer, blir att ta hänsyn till 

andra faktorer som påverkar en optimal lokalise-

ring av centraler. Det kan gälla översikts- och detalj-

planer eller andra intressenters önskemål.

Resultatet av forskningen ska förhoppningsvis 

bidra till kortare körsträckor, mindre trängsel och 

därmed snabbare och billigare transporter med 

mindre  utsläpp. 

E f f E K T I vA  T R A N S P O RT S y S T E m

Projektnamn: Ökad effektivitet i befintliga urbana transportsystem – optimal lokalisering av 
dagens och framtida samlastningscentraler.

Projektledare:  fil. dr. Jerry Olsson, forskare vid Handelshögskolan i Göteborg.

SNABBA FAKTA

Hur undviker man 
halvtomma lastbilar?
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Det optimala vore 
att alla lastbilar var 

fullastade innan de rullar 
ut från terminalerna.  
Så är det inte idag.”
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Butiken hamnar 
mitt emellan kundernas 

krav på hållbara produkter 
och leverantörer de har 

små möjligheter att 
påverka.”
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Ansvarstagande, hållbarhet och samhällsengage-

mang är ledord som i allt högre utsträckning ingår 

i företagens självbild. Mycket av diskussionen kring 

dessa frågor har rört handelns leverantörer, men 

inte detaljisterna själva. I forskningsprojektet Inne

börden av samhällsansvar i handeln, under ledning 

av ek. dr. Anna Blombäck, vid Internationella 

Handels högskolan i Jönköping kartläggs handelns 

syn på *CSR-frågor.

– Den första delen av undersökningen består i att 

ta reda på vad handeln själv lägger  in i begreppen 

socialt ansvars tagande företag, håll bar  butik och 

samhällsnytta. Hur de ser på det egna företagets 

ansvar, och hur de arbetar konkret med dessa 

frågor , säger Anna Blombäck . Det kan vara att 

butiken källsorterar eller donerar pengar till någon 

väl görenhet i Asien.

Nästa steg i undersökningen är att ta reda på hur 

handeln ser sin position i värdekedjan. Hur de 

upplever  trycket från konsumenternas miljö och 

samhällsengagemang å ena sidan, och hur de ser 

på sina möjligheter att påverka leverantörsledet.

Är kraven rimliga?

– Upplever handlarna konsument trycket som 

rimligt , eller anser de att kunderna ska rikta sina 

synpunkter direkt till tillverkarna. 

Den tredje och största frågan som projektet tar 

sig an är varför. Vad är det som driver handelsföre-

tagen att engagera sig i CSR-frågor .

Profit eller filantropi?

– Det är den stora frågan. Vad har handeln för 

drivkrafter?

Anna Blombäck ser två möjliga drivkrafter: Den 

ena kan vara att tillfredsställa kundernas krav på 

engagerade företag. 

– Men sådana motiv riskerar att ge kortsiktiga 

lösningar . 

Annars kan det ligga ett genuint intresse för att 

påverka och förbättra. 

– Förmodligen är det en kombination av båda, 

men det är något vi får undersöka närmare under 

arbetets gång.

Undersökningen genomförs i två steg. Först en 

enkätundersökning som vänder sig till 250 detalj-

handelsföretag fördelade på nio städer i olika stor-

lekar. Sedan väljer forskarna ut fem företag där 

man går betydligt djupare. 

– Målet med projektet är att undersöka fenomenet, 

som idag är relativt outforskat i detaljhandeln. Det 

skrivs heller inte mycket i tidningar om tjänsteföre-

tags förhållande till CSR. Då är det svårt att som 

företag arbeta innovativt med de här frågorna. 

Vi hoppas fungera som en ögonöppnare.

* Corporate Social Responsibility

H A N D E L N S  S A m H ä L L S A N S vA R

Projektnamn: Innebörden av samhällsansvar i handeln

Projektledare: Ek dr. Anna Blombäck, Internationella Handelshögskola i Jönköping.

Projektdeltagare: Ek dr. Caroline Wigren, Högskolan i malmö och Lunds Universitet, samt en 
forskningsassistent. 

SNABBA FAKTA

Varför bryr sig handelsföretagen?
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Lågprishandeln har under de senaste åren varit 

mycket framgångsrik genom att köpa in stora 

varuvolymer  till pressade priser och sälja billigt till 

kunder . Nackdelen med den strategin är att man 

inte kan anpassa varuutbudet till snabba föränd-

ringar i efterfrågan. 

Ett nystartat forskningsprojekt, Ökad flexibilitet 

i försörjningskedjor med post pone ment, ska under-

söka hur, när och var i försörjningskedjan anpass-

ningen till efterfrågan sker. Projektet leds av 

professor  Susanne Hertz vid Internationella 

Handels högskolan i Jönköping.

– Antingen köper man in stora volymer billigt 

på spekulation, och hoppas att priset ska locka 

kunder att köpa. Eller också arbetar man med 

senare läggning och har en flexibel varuförsörjning 

som snabbt går att anpassa efter förändringar i 

kundernas efterfrågan, säger ek dr Helgi Valur-

Fridriksson , forskare vid Internationella Handels-

högskolan i Jönköping, som också ingår i projektet. 

– Vi vill se var i logistikkedjan som den ena 

strategin  går över i den andra.

Projektet kommer att titta närmare på lågpris-

aktörer i såväl dagligvaruhandel som sällanköp. 

Företagens logistikkedjor ska kartläggas: butiker, 

transportörer, leverantörer och tredjepartslogistik-

företag. Forskarna ska identifiera vilka varor som 

köps med spekulation och vilka varor köps med 

en senareläggningsstrategi.

Intressant blandning

– Även om du köper stora partier på spekulation, 

måste du ändå komplettera med inköp från närmare 

håll för att möta kundernas förändrade behov. 

Dessutom har priserna på korta serier närmats sig 

bulkköpspriserna, vilket gör en blandning av strate-

gierna mer intressant, även för lågprisaktörer.

Att forskarna intresserat sig för just det här ämnet 

har flera orsaker. Dels är det relativt outforskat.

Inte låst vid en teori

– Det finns nästan inga modeller för hur det här 

går till, och det är ett gap i teoribildningen, säger 

Helgi Valur-Fridriksson. 

Därför inleder forskarna arbetet relativt förutsätt-

ningslöst.

– Vi räknar med att intervjuerna ska visa oss vilka 

teorier som är relevanta.

Forskarna tror också att ökad förståelse för sam-

spelet mellan dessa båda strategier kan öka lön-

samheten för lågprishandeln, men också förändra 

synen på utländska lågprisaktörer i Sverige.

– Många har sett utländska lågprisaktörer som hot. 

Men en ökad senareläggningsstrategi gynnar svenska 

leverantörer och stärker hemmamarknaden.

O P T I m E R A D E  I N KÖ P

Projektnamn: Ökad flexibilitet i försörjningskedjor med postponement.

Projektledare: Professor Susanne Hertz vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Projektdeltagare: Ek. dr. Helgi valurfridriksson, och doktorand Hamid Jafari vid Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping.

SNABBA FAKTA

Spekulation eller senareläggning?
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Med leveranstider 
på åtta veckor krävs 
en kompletterande  
strategi för att möta 
snabba förändringar 

i efterfrågan.”
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En anledning till 
att partihandeln är 

så dåligt utforskad är 
problemet med geografisk 

avgränsning, men det 
har vi löst nu.”
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Vad är skillnaden mellan framgång och misslyck-

ande? Vilka egenskaper är det som avgör om ett 

partihandelsföretag lyckas etablera sig, om det 

överlever den första svåra tiden och om det blir 

lönsamt? De frågorna ställer en grupp forskare i 

forskningsprojektet Vilka faktorer är av betydelse för 

parti handelns utveckling, under ledning av professor 

Niklas Rudholm vid Högskolan i Dalarna och HUI.

– Det är själva anpassningen till för ändringar i efter-

frågan som vi tittar på. Är det mer lönsamt att 

investera i nya maskiner när efterfrågan ökar, eller 

är det bättre att flytta verksamheten eller att köpa 

in sig i annan verksamhet, säger Niklas Rudholm .

Forskarlaget är sammansatt av nationalekonomer, 

företagsekonomer och kulturgeografer. Därmed 

hoppas man kunna hitta olika typer av relevanta 

kriterier för framgång. Till sin hjälp bygger de upp 

en databas där partihandelsföretagens geografiska 

placering kopplas till företagens bokslut.

– Tidigare använde man län eller 

kommuner  som geografisk enhet för 

ett partihandelsföretags marknad, 

men det är inte relevant. Istället 

bygger  vi upp en databas som tar 

hänsyn  till partihandelns geografiskt 

större marknad. 

Sedan ska man försöka hitta de faktorer  

som är avgörande för om ett parti-

handelsföretag lyckas eller ej.

Varför lyckas vissa?

– Vi kan se om vissa delar av parti handeln på verkas 

på ett annat sätt än andra delar. Vi kan också jäm-

föra om olika geografiska regioner reagerar på 

olika sätt på förändringar i efterfrågan.

Projektet kommer också att titta på nyetablerade 

företag och se vad som skiljer dem som över lever 

från dem som går under. 

– Utslagning av nyetablerade företag är en blodig 

historia, och det gäller inte bara i lågkonjunktur.

Varför vill man inte växa?

Under arbetet ska man också vaska fram ett antal 

små eller medelstora partihandelsföretag som är 

framgångsrika, solida och allmänt välmående, men 

som trots det inte har ambitioner att växa.

– Vi ska ta reda på varför. Är det för att de trivs 

bra som det är, eller finns det andra förklaringar. 

Det kan vara etableringshinder, som krångliga plan- 

och byggbestämmelser. 

Niklas Rudholm och de andra forskarna hoppas 

att resultaten  ska hjälpa företag att välja etable-

ringsstrategier och att flera framgångsfaktorer är 

identifierade .

– Vi kommer inte att ha en färdig framgångs-

manual men kan förhoppningsvis peka på några av 

de faktorer som skiljer mellan fiasko och succés. 

f R A m G å N G  I  PA RT I H A N D E L N

Projektnamn: vilka faktorer är av betydelse för partihandelns utveckling?

Projektledare: Professor Niklas Rudholm nationalekonom vid Högskolan i Dalarna och HUI.

Projektdeltagare: Professor magnus Bohlin, fil dr. Johan Håkansson, fil.dr. Susanna HeldtCassel 
verksam vid kulturgeografi vid Högskolan i Dalarna. fil dr. David Granlund 
verksam vid HUI.

SNABBA FAKTA

Hur lyckas man med partihandel?
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Ett nytt forskningsprojekt vid Linköpings Tekniska 

Högskola ska ta reda på hur logistiken ska utformas 

för att göra mest nytta för svensk handel i allmän-

het, och i konkurrensen med utlandet. Vilken roll 

olika företag i en logistikkedja ska ha, och hur logis-

tiken kan bli en integrerad del i företagens affärs-

modell. Forskningsrojektet Handelns logistik – en 

bransch studie, leds av professor Mats Abrahamsson.

Logistikforskning har hittills lagt mycket kraft på att 

utreda industrins logistik. Där är man mest intres-

serad av att följa logistiken fram till dess att den 

når produktionsenheten, som ofta är en bilfabrik, 

och där Toyota tjänar som förebild för hur lyckad 

logistik ska organiseras.

Vägen ut ur fabriken är mest intressant

– För handeln är logistikkedjan mer intressant när 

varan lämnar produktionsenheten. Handeln är mer 

kundstyrd, så man börjar i butiken, med kundbe-

hovet och arbetar sig bakåt i kedjan, säger Mats 

Abrahamsson.

Projektet syftar till att kartlägga hur logistiken ser 

ut i handeln. När det väl är gjort räknar forskarna 

med att ha identifierat vilka förutsättningar och 

problem olika branscher inom handeln har. Utifrån 

det ska man sedan hitta metoder och teorier om 

hur logistiken kan förbättras i de olika branscherna.

– Några branscher vi tycker är intressanta att 

studera  är dagligvaror, där brittiska Tesco med 

rätta framhålls som ett föredöme för sin logistik. 

Byggvaruhandeln är intressant med sina skrym-

mande varor jämfört med gör det själv-handlare 

som Clas Ohlson. 

Andra branscher som hamnar under luppen är 

kontorsmöbler, som är en intressant bransch då 

mycket tillverkning sker i Sverige. Vanlig möbel-

handel har sina förutsättningar då varorna är 

känsliga  för transportskador.

Ingen vara – ingen kund

– Kommer inte varorna fram till butiken, eller om 

de är skadade, då förlorar handlaren en kund.

För företag som levererar till industrin ställs andra 

krav på logistik. Särskilt för expansiva företag som 

genomför många förvärv.

– Logistiken är då central för att ta hem synergi-

effekter. Då är det viktigare att logistiken förmår ta 

hand om nyförvärvade företag, snarare än att den 

är strömlinjeformad.

Projektet kommer att inledas med en enkätunder-

sökning där intressanta fallstudier kommer att väl-

jas ut. Forskarna har också kontakt med utländska 

forskare, bland annat i Tyskland och Storbritannien.

– Det är viktigt att komma ihåg att alla handels-

branscher är olika och att alla företag inte har lagt 

lika mycket vikt vid logistik. Men med ökad inter-

nationalisering av handeln är det viktigt att förstå 

och lära av de bästa.

LO G I S T I K  –  H A N D E L N S  L I v S N E Rv

Projektnamn: Handelns logistik – en branschstudie.

Projektledare: Professor mats Abrahamsson, Linköpings Tekniska Högskola.

Projektdeltagare: Professor Staffan Brege, dr Jakob Rehme, dr Erik Sandberg, dr Bengt Ekdahl 
vid Linköpings Tekniska Högskola. 

SNABBA FAKTA

Hur lyckas man med logistik?
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Logistik är helt 
avgörande för handeln: 

Har man inte varor i butik 
förlorar man kunder.”



16

Det finns 
inga internationellt 

accepterade uppförande
koder. Det som är normalt i 

en kultur, väcker starka 
känslor i en annan.”
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Handeln drabbas med jämna mellanrum av 

skandaler  som beror på missförhållanden i till-

verkningsländerna. Medierna fylls av bilder på 

lidande djur, livsfarliga arbetsmiljöer eller arbetare 

med slav liknande anställningskontrakt. 

I forskning s projektet Tracing Sustainable Supply 

Chains: The Translation of Policy into Practice in 

Different  National Settings, undersöker forskare 

under ledning  av docent Ola Bergström vid 

Handels högskolan i Göteborg, vad som händer 

med svenska företags upp förande koder när de 

ska införas i fabriker i Kina och Indonesien.

Hur arbetar företag med sociala och miljömässiga 

policies? Vilka metoder finns för att införa svenska 

uppförandekoder i en fabrik i Asien. Hur följer man 

upp att det fungerar, frågar sig Ola Bergström. Det 

är också stor skillnad mellan hur uppförandekoder 

tas emot i olika kulturer.

Olika normer

– Det finns inga internationella normer. Det 

som är normalt i en kultur, väcker starka känslor 

i en annan.

Att hantera uppförande koder har blivit allt vikti-

gare, då risken företaget löper är högre idag än 

tidigare. I projektet försöker man därför belysa hur 

information färdas från Asien till svensk media och 

svenska konsumenter.

– Kunskap om missförhållanden i avlägsna länder 

når oss lättare idag. Vi frågar oss hur olika aktörer 

använder detta för att driva sin agenda. Hur skapar 

och använder internationella frivilligorganisationer, 

lokala medier, fackföreningar, anställda i fabrikerna 

informationskanaler till svenska medier och konsu-

menter?

Alla som berörs ska intervjuas

Niklas Egels Zandén leder fältstudien i projektet:

– Först intervjuar vi ett brett urval av svenska 

handels företag om hur de arbetar med implemen-

tering av uppförandekoder. Vilka problem har de 

upplevt och vad fungerar? Hur kontrollerar de att 

koderna efterlevs?

Steg två är ett djupare samarbete med ett mindre 

antal företag där forskarna följer varje steg i leve-

rantörskedjan. I ett tredje steg intervjuas personer 

på plats i Kina och Indonesien, som regeringsföre-

trädare, kontrollanter, internationella organisationer.

– Optimalt vore att intervjua varje person som 

kommer i kontakt med policyn. Vi kommer att ta 

hjälp av lokala forskare, eller andra insatta personer  

för att få bättre kontakt med personer vi vill veta 

mer om. Men visst är det en stor utmaning att 

genomföra empiriska studier i de här länderna, säger 

Niklas Egels Zandén. Det är en av anledningarna till 

att det inte finns så mycket forskning om det här.

G LO B A LT  A N S vA R

Projektnamn: Tracing Sustainable Supply Chains: The Translation of Policy into Practice 
in Different National Settings. 

Projektledare: Docent Ola Bergström vid Handelshögskolan i Göteborg. 

Projektdeltagare: Ek. dr. Niklas Egels Zandén vid Handelshögskolan i Göteborg.

SNABBA FAKTA

Hur tar man ansvar för det 
som händer i Kina?
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Den traditionella uppdelningen av handelskedjans 

aktörer i producent, grossist och detaljist är idag 

inte lika självklar. Hur kopplingen mellan produk-

tion och konsumtion fungerar och hur den har 

förändrats  är föremål för forskningsprojektet 

Rollförändringar  i distributionssystem, som genom-

förs vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg 

under ledning  av tek. dr. Kajsa Hulthén:

– I debatten har det ifrågasatts om mellanhänderna 

tillför något värde. Vår utgångspunkt är att mellan-

händerna fortfarande har ett värde, men att deras 

roller har förändrats.

I industrialismens barndom massproducerades 

varor som sedan såldes till grossister som i sin tur 

sålde vidare till detaljister. Det innebar att mellan-

händerna hade tydliga roller i varans väg mellan 

produktion och konsumtion.

– Idag finns utrymme för nya typer av aktörer, 

medan andra kan komma att försvinna om de 

inte tillför något värde.

Projektet ska också undersöka var i kopplingen 

mellan  produktion och konsumtion som den 

slutliga  kundanpassningen sker.

Teknik ökar flexibiliteten

– Ny teknik gör det idag möjligt att anpassa varor 

efter kundernas krav. Men det är inte längre säkert 

att det sker i produktionsledet. Idag kan det lika 

gärna ske någonstans i distributionskedjan.

I projektet kommer man bland annat att studera 

pc-branschen som haft en stor variation i samman-

kopplingen mellan  produktion och konsumtion.

– Dell hade inga mellanhänder medan HP bara 

sålde via återförsäljare. Men det har förändrats 

under de senaste fem åren.

En annan bransch som ska special-

studeras är byggindustrin .

– Byggindustrin är intressant med sin 

långa historia, där mellanhänderna har 

haft en mycket stark ställning .

Under arbetets gång ska forskarna 

välja ut ett antal intressanta fall där 

man ska försöka kartlägga mellan-

händernas inbördes relationer. 

Målet är att ta fram en uppdaterad 

referensram.

Nätverk istället för kanal

– Idag sker inte distribution i en kanal, utan i flera. 

Kopplingen mellan produktion och slutanvändare 

är ett nätverk där olika aktörer specialiserat sig på 

det de gör bäst.

Varje aktör ska också bedömas utifrån vilket värde 

den tillför i förädlingskedjan. 

– För att överleva måste mellanhänderna hitta sina 

nya roller och kunna motivera varför de finns.

f R å N  P RO D U C E N T  T I L L  KO N S U m E N T

Projektnamn: Rollförändringar i distributionssystem.

Projektledare: Tek. dr. Kajsa Hulthén, Chalmers Tekniska Högskola.

Projektdeltagare: Professor Lars Erik Gadde, och doktorand Robert Olsson vid Chalmers 
Tekniska Högskola.

SNABBA FAKTA

Vad händer med mellanhänderna?
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Vi ifrågasätter 
inte mellanhändernas 

vara eller icke vara, utan 
undersöker vilka nya 

roller de har idag.”



Att investera i forskning är att 
investera för framtiden.

Handelns Utvecklingsråd
Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm
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