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Handeln är en central del av det svenska näringslivet. Den sysselsätter närmare 500 000 sven-
skar och står för 10 procent av Sveriges BNP. Handeln har under en lång period befunnit sig i en
strukturomvandling som påverkat hela näringen fundamentalt. Både företag och anställda i
handeln lever i en värld där förutsättningarna för branschens samtliga aktörer kontinuerligt
förändras. Ny teknik, internationalisering och branschglidning är aktuella exempel på trender
som påverkar och driver utvecklingen i handeln.

För den enskilde konsumenten har utvecklingen inneburit ett enormt utbud av varor och
tjänster. Vilket lett till ökade valmöjligheter i samband med köp. Det har också medfört stora
förändringar för företag inom handeln, då konkurrensen blivit mer internationell och mer
branschöverskridande än vad den varit tidigare. För den anställde i handeln har dessa trender
inneburit förändringar beträffande kompetensbehov och arbetsmiljö med mera.

Med nya och vidare kunskapskrav har handelsnäringens efterfrågan efter specialkompetens 
och specialister förändrats. Handeln behöver därför förnyad och mer kunskap om den anställdes
arbetsförhållanden, arbetssituation och karriärsmöjligheter. Bland annat för att preventivt
kunna förebygga framtida arbetsskador, men också för att utveckla kompetensen hos de anställ-
da för att möta framtida efterfrågan från kunderna. På motsvarande sätt är det också viktigt att
synliggöra de karriärs- och utvecklingsmöjligheter som finns i branschen – för att attrahera
framtida kompetens till en bransch i ständig utveckling.

PRIORITERADE FORSKNINGSOMRÅDEN
Under 2008-2010 har Handelns Utvecklingsråd finansierat forskningsprojekt till ett belopp av 
8,1 miljoner kronor inom ramen för utlysningen: ”Handeln som arbetsplats”. Medlen har för-
delats till sju forskargrupper, som under de närmaste åren kommer att studera handeln som
arbetsplats. Syftet med forskningen är att stärka handelsnäringen och generera ny bransch-
relevant och vetenskaplig forskning.

De forskningsområden som prioriterats är:

o kompetensbehov och karriärsmöjligheter
o arbetsmiljö och jämställdhetsfrågor    
o ledarskap och organisationsfrågor

Gemensamt för de tre forskningsområdena är att alla är centrala i utvecklingen av handels-
näringen. Ny kunskap inom respektive område förväntas vara till nytta för branschen, både för
företag och anställda, men även för andra intressenter, myndigheter och samhällsrepresentanter
samt allmänhet.

OMVÄRLDENS KRAV PÅ INDIVID
OCH ORGANISATION FÖRÄNDRAS

UTLYSNING – HANDELN SOM ARBETSPLATS



KOMPETENS OCH KARRIÄR 
Den pågående snabba strukturomvandlingen gör att kunskap om de framtida kompetensbeho-
ven blir mycket viktig. Hur ser de framtida kompetensbehoven ut i handeln? Vad är gemensamt
och vad skiljer sig åt mellan olika delar av branschen? Hur matchas existerande kompetenser
med framtida behov? Detta är några av de forskningsfrågor som det finns anledning att studera
och som forskningsprojekten som presenteras i denna skrift kommer att kunna ge vissa svar på.

För handeln, som i många avseenden kan beskrivas som en genomgångsbransch, är det viktigt
att stärka forskningen kring individens karriärs- och utvecklingsmöjligheter – för att den sam-
lade kompetensen ska stanna i branschen och kunna utveckla och stärka näringen. Så hur upp-
fattas handeln som arbetsplats? Hur ser handelns lönestruktur ut? Och upplevs den som rättvis
och stödjande för den enskilde och dennes karriär? Föreligger det skillnader mellan olika bran-
scher eller regioner och så vidare? Finns det ett samband mellan familjesituation, familjefas 
och de karriärmöjligheter de anställda erbjuds inom handeln? Hur stor är rörligheten bland 
de anställda och finns det en optimal rörlighet?

ARBETSMILJÖ OCH JÄMSTÄLLDHET     
Strukturomvandlingen i handeln är något som leder till stora förändringar för de anställda.
Hur kommer detta att påverka arbetsmiljön och de anställdas arbetsförhållanden? Goda arbets-
förhållanden för de anställda är viktigt ur flera perspektiv: en god arbetsmiljö är något som
genererar färre arbetsskador, mer motiverad personal, etc. För det enskilda företaget är det
något som kan bidra till lägre sjukfrånvaro, mer produktiv personal – något som i sin tur skapar
tillväxt och mera lönsamma företag. Hur kan man via teknik, organisation eller på andra sätt,
eliminera skadliga arbetsuppgifter? Detta är några av de frågor som är intressanta att belysa
och analysera. Mer forskning kring arbetsmiljöfrågor i handeln är därför något som både
anställda och företag har nytta av och något som vi valt att prioritera i 2008 års utlysning.

Det finns ett växande intresse för jämställdhetsfrågor inom handeln. Med en stor andel kvinnor
anställda i handeln är det viktigt med mer kunskap och förståelse för hur jämställdhet kan
främjas. Föreligger det skillnader mellan män och kvinnors utvecklingsmöjligheter? Skiljer sig
arbetsuppgifterna åt mellan könen på en och samma arbetsplats? Vilka mekanismer ligger
bakom eventuella skillnader? Hur kan handeln bli mer jämställd? Vad kan branschorganisationer
och enskilda företag göra?

LEDARSKAP OCH ORGANISATION  
Kunskap om ledarskaps- och organisationsfrågor är av intresse för både anställda och företag
inom handeln. Företagens humankapital är idag centralt för deras framgång. Ledarskaps- och
organisationsfrågor behöver därför belysas än mer och djupgående. Allt för att motivera och
organisera anställda effektivt, men även för att skapa stimulerande organisationer.

Frågeställningar utifrån ledarskaps- och organisationsperspektiv som ska undersökas är bland
andra: vilka karaktäristika ska framtidens ledare ha i handeln? På vilka sätt kan ledarskapsfrågor
antas skilja sig i framtiden ifrån hur de är idag? Hur påverkar den pågående internationalise-
ringen svenskt ledarskap? Hur kan handeln anpassa organisationsstrukturen för att ta tillvara
mångfald och kunskap hos de anställda?

UTLYSNING – HANDELN SOM ARBETSPLATS



’’HUMANKAPITALET ÄR CENTRALT FÖR FÖRETAGENS
FRAMGÅNG. DÄRFÖR BEHÖVER ORGANISATIONS-

FRÅGOR BELYSAS MER OCH DJUPGÅENDE’’



ETISKA STÖDSTRUKTURER 
OCH DERAS EFFEKTIVITET

Handeln är idag utsatt för ett starkt normativt tryck kring god etik och samhällsansvarstagande,
i vilket det ställs krav på miljö- och arbetsmiljöansvar i det enskilda företaget, men också på
handelsföretagens underleverantörer. Ek. dr. Johan Sandström, vid Handelshögskolan på Örebro
Universitet, berättar att det finns begränsad kunskap kring vad detta tryck konkret innebär för
de anställda i handeln.

I forskningsprojektet ’’Att organisera för ansvar – Etiska stödstrukturer för arbetstagare inom
detaljhandeln’’ kommer forskargruppen att granska handelns ansvarsstrukturer, etiska koder och
uppförandekoder, och undersöka huruvida de stödjer de anställda – som är de som konkret
möter och hanterar kunder i det dagliga arbetet.

– Projektets bakgrund ligger i en omvärldsfråga, eller egentligen i en överlevnadsfråga:
hur ska man hantera omgivnings krav på miljö- och arbetsmiljöförhållanden? Till exempel i 
förhållande till barnarbete, exemplifierar Johan Sandström.

SVÅRT ATT IMPLEMENTERA ETISKA KODER
Han har funnit det anmärkningsvärt att ofta mycket lönsamma företag inte mer professionellt
förmår att implementera argument från företagens miljö- och etikexperter effektivare i organi-
sationerna.

Projektet, som bland annat omfattar minst två fallstudier på detaljhandelsföretag med över
200 anställda, är tänkt att besvara frågeställningarna:

o Hur hanterar handeln etik- och ansvarsfrågor på ett strukturellt plan? 
o Hur kan dessa strukturer utvecklas i syfte att öka de anställdas möjligheter att ta och 

kommunicera branschens etik och ansvar i det dagliga mötet med kunderna? 

Johan Sandström framhåller att det finns ett strukturellt kunskapsstöd på de flesta större han-
delsföretagen. H&M har till exempel ett 70-tal medarbetare som arbetar med underleverantörs-
kontroller. Men bland personalen i butikerna tycks det finnas betydande kunskapsgap. Det är
inte självklart att handelsanställda, ofta med temporära anställningar, ofta unga och mindre
välutbildade, klarar av att redogöra för eventuell förekomst av merino-ull i butikens sortiment.

Forskningsprojektet kommer förhoppningsvis att ge svar på om ett eventuellt gap beror på
bristfälliga strukturer eller om handelns medarbetare inte blir tillräckligt motiverade eller
undervisade till att agera som de frontpersoner för företagen de faktiskt är i sina yrkesroller.

ORGANISERA FÖR ANSVAR

FAKTARUTA

Projektnamn: Att organisera för ansvar – Etiska stödstrukturer för arbetstagare inom 
detaljhandeln
Projektansvarig: Ek. dr. Johan Sandström, Handelshögskolan vid Örebro Universitet
Projektdeltagare: Ek. dr. Johan Sandström, Fil. dr. Sven Helin och Ek. dr. Magnus Frostenson



Begreppet ”workstyle” eller arbetssätt har blivit ett populärt sätt att beskriva hur psykologiska
och ergonomiska faktorer samverkar vid uppkomst av belastningsskador. Genom att påverka
arbetssättet, via lämplig arbetsorganisation, fysisk utformning av kassor samt utbildning i
arbetsteknik och förhållningssätt vid kassaarbete, bör man kunna minska risken för belastnings-
skador menar man inom forskningsprojektet: Hållbart kassaarbetare.

Projektet är ett samarbete mellan Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet och Yrkes-
och miljömedicin vid Lunds universitet, med målet att utveckla praktiskt användbara arbets-
instrument för företagshälsovården, eller andra arbetsmiljöaktörer och handeln, när de ska
bedöma om kassaarbetet utförs på ett så skonsamt sätt som möjligt.

KASSAARBETE BELASTAR ÖVERKROPPEN
– Det finns indikatorer, även om det behövs mer forskning, på att arbete i kassa kan leda till
besvär i nacke, axlar och skuldror. Arbetet är monotont och det är inte alla affärer som är anslut-
na till företagshälsovård. För att förbättra arbetssituationen och minska sjukfrånvaro behövs
möjligheter och kunskap om hur man kan arbeta på ett skonsamt sätt menar Med. dr. Malin
Josephson, projektledare. Hon berättar att man har för avsikt att undersöka arbetssätt vid 
kassaarbete, om någon arbetar mer skonsamt, om man arbetar med armarna långt från 
kroppen eller vrider och vänder handlederna mycket.

– Om man upplever arbetet som stressande, om det bildas kö, så kanske man arbetar mer
anspänt och ryckigt, exemplifierar Peter Palm, ergonom i projektet.

De kommer även i projektet att studera kassans utformning och hur arbetet är organiserat.

Projektet kommer att utgå från livsmedelsaffärer i Uppsala och bland annat arbeta med proto-
koll för bedömning av de fysiska arbetsplatserna och kassaarbetarnas beteenden vid terminaler-
na, men även med workshops, fokusgrupper och intervjuer med kassaarbetarna.

Projektgruppen har också kontakt med företagshälsovården och med företag som utvecklar
kassor – dessa har till och med redan visat intresse för studien.

Målsättningen är att utveckla ett praktiskt användbart arbetsinstrument för företagshälsovården
och andra arbetsmiljöaktörer som främjar hållbara arbetssätt och förebygger belastningsskador
vid kassaarbete i handeln.

HÅLLBART 
KASSAARBETE

SKONSAMMARE ARBETSSÄTT

FAKTARUTA

Projektnamn: Hållbart kassaarbete
Projektansvarig: Med. dr. Malin Josephson, Arbets- och miljömedicin, Inst. för medicinska
vetenskaper, Uppsala universitet
Projektdeltagare: Med. dr. Malin Josephson, Peter Palm, ergonom och professor Eva Vingård,
Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet, samt forskare från Yrkes- och miljömedicin i
Lund och i Stockholm



’’ARBETE OCH FAMILJ ÄR
TVÅ GIRIGA INSTITUTIONER

SOM GRIPER IN I INDIVI-
DENS LIV UTAN HÄNSYN

TILL VARANDRA’’



Att vara tillgänglig för såväl arbete som familj är en ekvation som många yrkesarbetande dag-
ligen brottas med. Arbetslivsforskningen har ofta kritiserats för att inte ta tillräcklig hänsyn till
individens familjesituation. Fil. dr. Ann Bergman menar vidare att man i tidigare arbetslivsforsk-
ning oftast utgått från industrin och varuproduktion och för sällan från tjänsteproduktion.
Handelssektorn som tjänsteproducent har ytterligare en dimension av tillgänglighet, vid sidan
om kraven från arbetsgivare och familj, som Ann Bergman och hennes forskningsgrupp ämnar
undersöka djupare – nämligen kundernas krav på kunnande och engagemang hos de anställda
de möter i butik.

– Vi har dels relationen mellan arbete och familj, men inom handeln har vi också kundfokus-
aspekten, att alltid ge kunden vad kunden vill ha, som en extra form av tillgänglighet. Handeln
kräver av sin personal att den ska vara tillgänglig för att ringas in, kunna arbeta över och emel-
lanåt vara resbara med kort varsel. Sådant som ofta är svårförenligt med familjeliv, förklarar 
Ann Bergman. Tillgängligheten i butik handlar inte enbart om att vara där som fysisk person
utan också om engagemang, kunnighet och kompetens att möta kunderna som individer. I det
moderna konsumtionssamhället ställs krav från kunderna på ett bra bemötande från persona-
len i butik. Denna senare form av tillgänglighet kan både vara det som gör jobbet intressant och
motiverande, men kan också leda till så kallad social utmattning.

INSTITUTIONERNA FAMILJ OCH ARBETE VISAR INGEN HÄNSYN TILL VARANDRA
Ann Bergman beskriver arbete och familj som två ”giriga institutioner” som griper in i individens
liv utan hänsyn till varandra.

– Oregelbundna arbetstider, övertid och resor i tjänsten kan vara några krav på tillgänglighet
som ska matchas med vård av sjukt barn, mattider, hämtning och lämning av barn på dagis. Att
vara tillgänglig är ett sätt att visa lojalitet mot organisationen och därigenom förbättra sina
karriärmöjligheter. Relaterar man detta till kön och familjesituation kan vi notera att en hög
grad av tillgänglighet för familjen kan försvåra en hög grad av tillgänglighet för arbetet och 
vice versa. Det är alltjämt kvinnorna som tar störst ansvar för familjesfären och att frågan om
tillgänglighet kan vara ett centralt skäl till varför kvinnor tjänar mindre och inte gör karriär i
samma utsträckning som män.

– Det borde gå att göra handeln till en attraktivare arbetsplats där personalen vill stanna
längre, utvecklas och även göra karriär, menar Ann Bergman och hoppas att hennes forsknings-
projekt ska leda till ökad förståelse för hur man skapar goda förutsättningar för en bra arbets-
miljö och livssituation för både kvinnor och män samtidigt som man upprätthåller en hög nivå
av tjänstekvalitet.

KUNDERNA KRÄVER ENGAGEMANG

TILLGÄNGLIGHET FÖRKLARAR 
OJÄMSTÄLLDHET

FAKTARUTA

Projektnamn: Tillgänglighet för arbetet, för kunden och för familjen – en utmaning för 
handeln som arbetsplats
Projektansvarig: Fil. dr. Ann Bergman, Arbetsvetenskap, Karlstads Universitet
Projektdeltagare: Fil. dr. Ann Bergman och Fil. dr. Lars Ivarsson



Arbete med försäljning i butik är något som engagerar många människor. Det gör detaljhandeln
till en sektor där personalens arbetsvillkor har betydelse inte bara för deras egen trivsel utan
även för den servicekvalitet de kan ge till kunderna. Detta ställer i sin tur krav på ledarskapet.
Att kunna attrahera arbetskraft som trivs med att arbeta i handeln är en förutsättning för bra
arbets- och serviceklimat och i längden lönsamhet. Professor Kerstin Isaksson planerar att stu-
dera utbytesrelationen mellan anställda och arbetsledare som en process över tid – något som 
tidigare sällan gjorts.

– Nytt är dessutom kopplingen till prestationskravet – att erbjuda service – som är unikt för 
handeln och som förutsätter ett bra arbetsklimat, menar Kerstin Isaksson.

ETT UTBYTE I BALANS ÄR EFFEKTIVT
Hon beskriver utbytesrelationen inom handeln som en relation som behöver balans mellan
arbetstagarnas förväntningar och hur arbetsledarna ser på krav och möjligheter i jobbet.

– Når man balans kommer de anställda att trivas bra och vilja stanna kvar och ge kunderna
bra service i butik, förklarar Kerstin Isaksson och berättar att i hennes tidigare forskning så var
arbetsledarnas kännedom om helg- och extrapersonalens så svag att forskarna tvingats ute-
sluta denna kategori anställda – och den är talrik inom handeln.

I detta projekt kommer datainsamling ske i enkätform till arbetstagare och arbetsledare, vid 
ett par större butiker i Mälardalen, vid två tillfällen med 4-5 månaders mellanrum per butik.

– I forkningsprojektet kommer vi tydligt att kunna se om man ändrar inställning över tid.
Tidigare har vi haft längre återkopplingsintervall men då har det visat sig att många hunnit
sluta.

Kerstin Isaksson hoppas att projektet ska generera praktisk kunskap för branschen. Så att den
bättre ska kunna balansera utbytesrelationen mellan företagen och de anställda, samt förbättra
ledarskapets effektivitet inom handeln. Hon hoppas att forskningsprojektet ska ge branschen
nya och vitaliserande framtidsperspektiv för både anställda och företag. Förhoppningsvis ska
också slutresultatet kunna användas som underlag för de allra nödvändigaste förutsättningarna
som krävs för att bygga upp rätt intern kompetens och för att generera långsiktig lönsamhet.

SERVICEKLIMAT OCH LÖNSAMHET

BÄTTRE PRESTATIONER 
I ATTRAKTIVT ARBETSKLIMAT

FAKTARUTA

Projektnamn: Anställningsrelation och arbetstider i detaljhandeln – effekter på 
serviceklimat och personalomsättning
Projektansvarig: Professor Kerstin Isaksson, Akademin för hållbar samhälls- och 
teknologiutveckling, Mälardalens högskola
Projektdeltagare: Professor Kerstin Isaksson, Fil. dr. Claudia Bernhard Oettel, Fil. dr. Agneta
Brav och Projektassistent Sara Byding



’’ARBETSKRAFT SOM TRIVS
ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR
GOTT ARBETS- OCH SERVICE-

KLIMAT OCH I LÄNGDEN 
FÖR LÖNSAMHET’’



Fil. dr. Henrietta Huzell kommer att undersöka handelsanställdas upplevelser av eventuella krav och
önskemål på utseende som svenska handelsarbetsgivare har. Studien är en fördjupning av ett tidiga-
re forskningsprojekt där förekomst och utbredning av estetiska krav kartlades. Den studien visade
sammantaget att krav på estetisk framtoning ställs hos majoriteten av de undersökta företagen.
Inom den privata tjänstesektorn ansåg 59 procent av arbetsgivarna att personalens utseende är 
viktigt eller mycket viktigt. I detaljhandeln framhålls utseendefrågor som mer viktiga jämfört med
andra branscher. 77 procent av arbetsgivarna uppgav att utseendefrågor är viktiga eller mycket
viktiga. Motsvarande siffra för partihandeln var 49 procent.

ESTETISK KOMPETENS ÄR EN ARBETSMILJÖFRÅGA
Henrietta Huzell menar att det behövs fördjupad forskning kring hur man konstruerar organisationer
med bra arbetsvillkor där estetiska krav på arbetstagarna är en väsentlig komponent.

– Det är en relevant arbetsmiljöfråga – det behövs forskning kring hur arbetstagarna upplever
arbetsgivarkrav kring tatueringar, piercing, rökning med mera, framhåller Henrietta Huzell. Med
utgångspunkt i tidigare forskning, kring vilka estetiska krav arbetsgivarna ställer på arbetstagarna,
planerar hon att intervjua knappt hundra arbetstagare och ett par företrädare för arbetsgivarsidan
för se att frågeställningarna i rekryteringssituationerna överensstämmer.

Att som anställd eller arbetssökande veta hur man ska se ut och tala, delar av det man menar med
att ha estetisk kompetens, kan betraktas som en tillgång som är möjlig att inneha och utnyttja.
Denna personliga resurs kan bli en tillgång för arbetsgivare som ger ekonomiska fördelar. Många
arbetsgivare uppger att estetiskt tilltalande anställda inte enbart bidrar till att skapa en positiv yttre
profil för företag, liknande en påkostad inredning, utan också i det direkta kundmötet kan bidra till
att ge företaget ökade intäkter. Henrietta Huzell har en försiktig arbetshypotes där hon tror att
arbetstagarna i rekryteringssituationen internaliserar arbetsgivarnas krav och önskemål, delvis gör
dem till sina egna och accepterar dem, i hög utsträckning. Men att de senare som anställda sannolikt
är mer benägna att rucka på reglerna.

– Vi vet från undersökningar från skolor med skoluniform att eleverna modifierar sina kläder för
att framhäva sin individualitet och att de emellanåt gör det ganska drastiskt. Vi tror att något
liknande sannolikt skulle kunna vara fallet i detaljhandeln menar Henrietta Huzell.

– Vi vet också att på arbetsplatser med strikta klädpolicyregler så blir accessoarer, smycken och
klockor viktiga attribut för att demonstrera individualitet.

TATUERINGAR OCH PIERCING

ATT SÄLJA SKÖNHET – ESTETISK 
KOMPETENS I DETALJHANDELN 

FAKTARUTA

Projektnamn: Upplevelser och konsekvenser av estetiska krav
Projektansvarig: Fil. dr. Henrietta Huzell, Arbetsvetenskap, Karlstad Universitet
Projektdeltagare: Fil. dr. Henrietta Huzell och Fil. dr. Annika Åberg



’’I DETALJHANDELN FRAMHÅLLS UTSEENDEFRÅGOR 
SOM VIKTIGARE ÄN I ANDRA BRANSCHER’’



’’MAN TALAR OM ’GENERALISERANDE PRAKTIKER’,
ARBETSMÖNSTER SOM ETABLERATS ÖVER LÅNG TID 

OCH SOM MAN SÄLLAN REFLEKTERAR ÖVER.



I det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ”Incitament för detaljhandelsutveckling” under-
söks hur incitament och personalledningspraktiker påverkar medarbetarengagemang och
effektiviteten i svensk detaljhandel.

Projektledaren, professor Stefan Tengblad, berättar att projektet kommer att utgå från
modellen, service profit chain, som tagits fram av forskare vid Harvard Business School, och
som beskriver ett påvisbart positivt samband mellan personalledningspraktiker, medarbetar-
och kundtillfredsställelse, kundlojalitet och lönsamhet. Att sambandet skulle gälla för svenska
förhållanden är Stefan Tengblad försiktigt skeptisk till:

– Den svenska detaljhandeln verkar vara en bransch där skillnaderna mellan företag inte 
är så stor. I forskningstermer talar man om ”generaliserande praktiker”, arbetsmönster som
etablerats över lång tid och som man sällan reflekterar över. Ett grundtänkande att ”det är 
så här man gör i vår bransch” härskar och skillnaderna mellan olika företag blir därför små.
Eventuellt kan det finnas negativa avvikelser där uppenbart illa skötta butiker visar sämre
lönsamhet, resonerar Stefan Tengblad och poängterar behovet av empirisk forskning applice-
rat på svenska miljöer.

HANDELN BEHÖVER BELÖNA BÄTTRE
Forskargruppen planerar att genomföra 6-8 fallstudier på lika många företag i sökandet efter
”best practices” när det gäller att involvera personal i utveckling av verksamheten. De ska samla
data om personal- och kundtillfredsställelse från cirka 200 butiker. Urvalet till fallstudierna kom-
mer att ske i samråd med branschföreträdare. Gruppen avser att undersöka hur skicklig persona-
len är på att bemöta kunder, produktkännedomen och förmågan att svara på frågor och ge råd,
samt hur företagen eventuellt belönar de anställda som anstränger sig mer.

– Karriärvägarna inom handeln är ofta begränsade. Det går att bli chef, men det finns få incita-
ment för att utvecklas inom yrket i övrigt, menar Stefan Tengblad och förklarar att han kommer
att arbeta med en integrerad incitamentsmodell som tar hänsyn till både finansiella och icke-
finansiella faktorer: psykologiska, sociala, symboliska och moraliska, för att utröna huruvida 
service profit chain är en viktig teori för branschen att ta till sig. Han hoppas också kunna sprida
exempel på framgångsrika personalledningspraktiker vidare.

– Vi kommer också att tala med representanter från fackföreningar. Både för att identifiera
goda arbetsgivare och för att få ta del av deras perspektiv om hur branschen kan bli mer attrak-
tiv som arbetsplats i förhållande till andra branscher. Andra forskare med intressanta uppslag är
varmt välkomna att kontakta mig, avslutar en engagerad Stefan Tengblad.

MEDARBETARENGAGEMANG OCH EFFEKTIVITET

VÄRDESKAPANDE 
PERSONALLEDNING

FAKTARUTA
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Projektansvarig: Professor Stefan Tengblad, Inst. för Teknik och Samhälle, Högskolan i Skövde
Projektdeltagare: Professor Stefan Tengblad, Ek. dr. Mikael Wickelgren, Fil. dr. Louise Holm,
Fil. dr. Ali Kazemi och Ek. dr. Thomas Andersson



Rätt rekrytering är en viktig fråga för såväl de enskilda individerna som anställande företag. En
mindre lyckad rekrytering kan bli kostsam för ett företag och för en anställd kan följden av en
olycklig rekrytering bli låg arbetstillfredsställelse och i värsta fall ohälsa och inlåsning i ett arbete
eller i arbetsuppgifter man inte känner sig motiverad för. Inom handeln är personalomsättning-
en erkänt omfattande och handeln beskrivs ofta som en genomgångsbransch på vägen mot
andra karriärer. Docent Johnny Hellgren och doktorand Kristina Danilov har för avsikt att under-
söka vilka rekryteringsrutiner och -kriterier som används på några företag i detaljhandeln. Det är
framförallt tre aspekter som ska undersökas: brist på arbetskraft, ökad rörlighet i arbetslivet och
handeln som genomgångsbransch.

– Vi vill veta hur de som rekryterar resonerar och undersöka vilka instrument och rekryterings-
rutiner de använder. Vad är det som imponerar på de som ska anställa? Hur väl stämmer deras
rekryteringskriterier med organisationens mål och värderingar? Vad är en effektiv rekrytering?
frågar Johnny Hellgren retoriskt och berättar att de med utgångspunkt i anpassningsteorin pla-
nerar att undersöka fyra företag, genomföra ett tusental enkäter, samt ett tiotal djupintervjuer
med anställande chefer och HR-företrädare, både på företagen och på HR-konsultsidan – som
anlitas av de undersökta företagen.

VÄRDERINGARNAS VÄRLD
Johnny Hellgren berättar att man traditionellt skiljer mellan individer som passar för yrket och
individer som passar för organisationen. Det finns en stark trend att rekrytera för att passa för
organisationen snarare än enbart se till yrket.

– Vi ser en förskjutning i dagens rekryteringsstrategier, från att matcha individ till arbetsupp-
gift, till att rekrytera för att passa in i en organisation och dela organisationens värderingar, för-
klarar Johnny Hellgren och drar ett drastiskt exempel: en vegan skulle mycket väl kunna vara en
utmärkt hamburgerkock, men veganen skulle sannolikt vara svårförenligt med till exempel
McDonalds organisation och värderingar och är därför oförenlig med en kocktjänst trots eventu-
ella formella färdigheter.

Han berättar att man ofta till högre befattningar anlitar rekryteringskonsulter, som utför tester
och som använder sig av dyrbarare metoder, medan man på lägre nivåer alltjämt mest läser
CV:n och genomför enklare intervjuer. Men han anar att rekryteringsarbetet skulle kunna effek-
tiviseras genom att också på lägre nivåer vara noggrannare i sina rekryteringsprocesser.

Han hyser förhoppningen att projektet ska generera nya kunskaper med praktisk relevans för
handeln som helhet, också för mindre företag, även om inga sådana kommer att delta i studien.

– Att i rekryteringsarbetet arbeta för att få en personalsammansättning som tillhandahåller
hög service och djupare kunskaper blir ett centralt mervärde för framförallt mindre företag.
Något som kommer att bli ännu viktigare i framtiden, avrundar Johnny Hellgren.
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Handelns Utvecklingsråd är en kollektivavtalsstiftelse med ändamål och syfte att främja veten-
skaplig forskning och utveckling för att stärka handelsnäringen i Sverige.

Kollektivavtalsstiftelsen består av arbetsgivarorganisationerna: Svensk Handel och Arbetsgivar-
föreningen KFO, samt arbetstagarorganisationerna: Akademikerförbunden, 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 kollektivavtal. Beloppet uppgår på 
årsbasis till cirka 15 miljoner kronor. Dessa betydande medel ska utveckla och stärka den 
vetenskapliga handelsforskningen och vara till nytta för branschens företag och anställda.

HANDELNS UTVECKLINGSRÅD 

KORTA FAKTA

o Stärka företagen inom handeln och skapa sysselsättning

o Höja status och kunskaper om handelns betydelse i samhället

o Initiera och bidra till forskning som kommer till konkret nytta för handelsföretag 
och dess arbetstagare, kunder och samhället i övrigt

o Initiera forskning som rör arbetstagarnas säkerhet, arbetsmiljö och 
arbetsförhållanden i övrigt

o Arbeta för att forskningen och utvecklingsarbetet skall vara initierad, aktuell,
framåtblickande och vara användbar på alla nivåer i företagen

o Stödja de handelsinriktade högskoleutbildningarnas forskningssatsningar

HANDELNS UTVECKLINGSRÅD ARBETAR FÖR ATT
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