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Handelns Utvecklingsråd har därför inom ramen 
för aktuell utlysning valt att avsätta forsknings
medel för att studera Handelns strukturomvand
ling, samtidigt som det finns utrymme för andra 
intressanta problemställningar som är relevanta 
för handels näringen i en Öppen kategori. totalt 
avsätts 14,4 miljoner kronor under åren 2012–2014 
till satsningen som har genererat åtta 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. 

Handeln har under en lång period befunnit sig 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 exempel på trender som påverkar och driver 
utvecklingen i handeln. kunskap om hur denna 

inledning
Handeln står inför flera utmaningar då branschen på senare år har genomgått en 
djupgående strukturomvandling. Denna förändring ställer nya krav på både företag 
och anställda som behöver utveckla och anpassa sig för att möta framtidens 
utmaningar och ta tillvara på de möjligheter som struktur omvandlingen medför.   
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”strukturomvandling har påverkat och påverkar 
företag och anställda i handeln är därför av 
stort intresse för branschen i synnerhet och 
för samhället i stort.   

Forskningsprojekt med stor spännvidd
de åtta forskningsprojekten som beviljats 
medel och beskrivs i denna broschyr spänner 
över vitt skilda ämnen. Bland annat granskas 
olika typer av certifieringar för att undersöka 
hur de bygger upp sin trovärdighet. vidare 
kartläggs, i ett annat projekt, omställningen 
för personalen som följer i spåren av struktur
omvandlingen inom detaljhandeln. en annan 
grupp forskare gör en utvärdering av hur olika 
marknadskanaler ska mixas optimalt, samtidigt 
som ett annat projekt fokuserar på skyltning 
och kommunikation i butik.

ett av projekten studerar också hur daglig
varukedjorna kan utveckla och etablera olika 
typer av butikskoncept. i ett annat av projek
ten är fokus på handelns framtida behov och 
beredskap kopplat till globala trender och de 
utmaningar de medför för handelsnäringen. en 
annan forskargrupp undersöker parametrarna 
bakom olika handelsplatsers förmåga att över
leva och blomstra eller vissna och dö. Slutligen 
studeras i ett projekt ikeas inverkan på den 
regionala strukturomvandlingen genom en studie  
av en etablering av ett nytt ikeavaruhus. 

Handelns Utvecklingsråd ser fram emot de 
kunskapsbidrag som projekten producerar till 
nytta för alla inom handelsbranschen och när
liggande intressenter.

Kunskap  
om hur struktur

omvandlingen har påverkat 
och påverkar företag och 
anställda i handeln är av 

stort intresse.
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vilka vi är
Handelns Utvecklingsråd har som ända-
mål och syfte att främja vetenskaplig 
forskning och utveckling för att stärka 
handels näringen i Sverige.

Handelns Utvecklingsråd strävar efter att öka 
kunskapen om handel – till nytta för handels
företag, anställda, konsumenter och samhället i 
övrigt. Betydande medel satsas på att utveckla 
och stärka den vetenskapliga handelsforskningen, 
något som är bra för både företag och anställda 
i branschen. 

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 forsknings institut. 

Handelns Utvecklingsråd är en kollektiv avtals
stiftelse som består av arbetsgivar organisa tionerna 
Svensk Handel och Arbetsgivarföreningen  KFO, 
samt arbets tagar organisationerna Akademiker
förbunden, Handels anställdas förbund  och Unionen.
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Vi behöver 
förbereda handeln på 
de förändringar som 
kommer framöver.”
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Handelns utveckling har i hög grad påverkats av 
den senaste tidens globalisering. En av förutsätt
ningarna för detta är de låga kostnaderna för 
energi – närmare bestämt fossil energi. Det har 
gjort att transporter är en marginell kostnad  
vilket underlättar för global produktion och 
distribution.

i globaliseringens spår har förväntningarna 
världen över standardiserats; de globalt lägsta 
produktions kostnaderna sätter normen för pris 
och kvalitetsnivå i princip överallt. dessutom gör 
de gränsöverskridande marknadskoncepten och 
varumärkena att konsumtionsmönstren blir allt 
mindre kulturellt särpräglade.

– vi behöver förbereda handeln på de föränd
ringar som kommer framöver, säger Jens Nordfält , 
projektledare, Center for Retailing (CFR) vid 
Handels högskolan i Stockholm. vi menar inte att 
handelns villkor kommer att förändras över en 

natt, men vi bör vara redo för aktuella trender i 
omvärlden för att kunna tillvarata nya möjligheter 
som uppstår och överge gamla koncept som inte 
längre håller.

Olika framtidsscenarier
en förändring som kommer att komma är olje
produktionstoppen (”peak oil”), vilket innebär att 
världens oljelager börjar sina och att kostnaderna 
för oljebaserade bränslen därmed stiger – enligt 
vissa analyser har den toppen redan inträffat. detta 
påverkar globaliseringen genom att transportkost
naderna ökar och därmed minskar rörligheten.

– vi kommer att identifiera olika för handeln rele
vanta scenarier i samspel med branschföreträdare 
som vi sedan beskriver och analyserar utifrån 
handels företagens behov, förklarar Jens. genom 
dessa analyser kan detaljhandeln stå rustad inför 
de förändringar som sker.

globalisering i förändring

Syftet med projektet är att skapa hög beredskap inom handelns företag för att tillvarata nya 
affärsvillkor som följer av aktuella globala trender.

Projektets namn: Handelns strategiska beredskap

Projektledare: Jens Nordfält, ek. dr., Center for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan 
i Stockholm, jens.nordfalt@hhs.se 

Projektdeltagare: Sören Bergström, professor i företagsekonomi, Stockholms Universitet

FAktARUtA
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Idag blir det alltmer vanligt att dagligvarukedjorna 
har olika typer av butikskoncept för att tillfreds
ställa olika behov hos kunderna. Det gäller att 
hitta rätt blandning av lägen och format för att 
optimera lönsamheten.

i dagligvaruhandeln investeras mycket pengar i att 
utveckla butikskoncept som skiljer sig åt i storlek, 
geografiskt läge, utbud, service med mera och som 
passar olika kunder och i olika sammanhang.

– i Sverige har till exempel ica öppnat så kallade  
”ica to go”butiker i Stockholm som ligger 
centralt , har ett relativt litet utbud och framförallt 
satsar på färdigrätter, berättar Magnus Henrekson, 
projektledare, Institutet för Näringslivsforskning 
(IFN). det är en del av en trend där bland annat 
Walmart nyligen har öppnat ett antal mindre 
expressbutiker.

Bra beslutsunderlag
det är dock inte helt lätt att veta vad som är den 
optimala blandningen av olika format och lägen 
för att skapa den bästa lönsamheten. det kräver 
detaljerad kunskap om efterfrågan och kostnader 
för etablering och utslagning av olika butiksformat, 
något som denna studie – genom avancerade 
statistiska  metoder som tar hänsyn till olika förut
sättningar och förändringar – kan hjälpa till med.

– För att handlarna ska kunna ta beslut på infor
merade grunder kommer vi att göra en dynamisk 
analys  av efterfrågan och marknadsstruktur i svensk 
dagligvaruhandel, säger magnus. med hjälp av en 
unik kombination av databaser som täcker alla dag
ligvarubutiker i Sverige under perioden 2001–2010 
kommer vi att kunna bidra med kunskap  som kan 
vara till nytta för dagligvaru kedjorna när de ska 
fatta komplexa beslut om hur de ska satsa; både 
när det gäller koncept och geografiskt  läge.

Butikskoncept och geografiska lägen

Syftet med projektet är att ta fram underlag som kan vara till nytta för aktörer i handelsbranschen 
som vill utveckla och etablera nya butiksformat. 

Projektets namn: Strategisk positionering i svensk dagligvaruhandel

Projektledare: Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning (IFN),  
magnus.henrekson@ifn.se 

Projektdeltagare: Matilda Orth, fil. dr., Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och 
Florin Maican, fil. dr., Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

FAktARUtA
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I dagligvaruhandeln 
investeras mycket 

pengar i att utveckla 
butikskoncept.”
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Kanal 
samman sättningen 

kan vara avgörande för 
ett handelsföretags 

överlevnad. ”
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Marknads och försäljningskanalerna för att 
nå kunderna har ökat de senaste åren. Idag 
kombinerar handelsföretagen ”nya” vägar som; 
hemsidor, ”appar”, sociala medier och ehandel 
med mer traditionella kanaler som; direkt
reklam, fysiska butiker, evenemang och kataloger. 
Utmaningen ligger i att få till rätt mix.

den nya tekniken har skapat en mängd nya sätt 
att nå ut till kunderna och förändringen har gått 
relativt  snabbt. 

– Jämfört med bara några decennier sen är skill
naderna i många fall radikala, säger Claes Hultman, 
projektledare, Örebro universitet. det finns både 
vinnare och förlorare i det här nya landskapet 
av kanaler.

Kanalsammansättningen är viktig
det är viktigt för företaget att välja rätt samman
sättning av kanaler för att nå bäst resultat. 
kunderna  använder sig ofta av flera olika kanaler 
innan de fattar sitt köpbeslut; såsom företagets 
hemsida, tredjeparthemsidor, sociala medier, 
fysisk butik och/eller ebutik.

– vi vill titta på hur kanalsammansättningen har 
utvecklats över tid och genom en analys av utveck
lingen ta fram en modell för hur en framgångsrik 
kanalsammansättning kan se ut, förklarar Claes. 
nyckelordet är att kanalsammasättningen ska vara 
ändamålsenlig och effektiv, det vill säga skapa mer 
kundvärde per satsad personalresurs.

kanalsammansättningen kan vara avgörande för 
ett handelsföretags överlevnad. det är därför 
viktigt  att det finns kunskap som kan råda företag 
hur de ska fördela resurserna på olika kanaler.

Blanda kanalerna rätt

Syftet med projektet är att ta fram ett underlag för utvärdering som kan användas av handelsföretag 
för att skapa en kanalsammansättning som är effektiv och skapar högt kundvärde.

Projektets namn: Ändamålsenlig sammansättning av marknadskanaler för värdeskapande 
inom detaljhandel

Projektledare: Claes M. Hultman, professor i företagsekonomi, Örebro Universitet,  
claes.hultman@oru.se

Projektdeltagare: Johan Kask, doktorand i företagsekonomi, Örebro universitet

FAktARUtA
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Handelns Utvecklingsråd 
strävar efter att öka 

kunskapen om handel.”
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Idag finns det flera olika typer av certifieringar 
som anger att varorna vi köper är tillverkade 
på ett för människor och miljö ansvarsfullt sätt. 
Certifieringarna har fått stort genomslag på 
senare  år och kunden litar på att märkningen 
håller  vad den lovar.

det finns dock en del osäkerheter kring dessa 
certifieringar . ett av problemen är att märkningarna 
innefattar mycket information som är svårt för kon
sumenten att greppa och granska. det blir ytter
ligare mer komplicerat genom att det finns flera 
olika certifieringar som skiljer sig lite åt sinsemellan.

– Förutom denna osäkerhet kommer vi att under
söka två andra problem som förknippas med 
sådana här standarder. dels att certifieringarna 
bara baserar sig på ett stickprov, så att det finns 
risk för att missförhållanden som existerar inte 
upptäcks, säger Kristina TammHallström, projekt
ledare, Handelshögskolan i Stockholm. dels det 

ekonomiska beroende som uppstår mellan de som 
blir certifierade och de som certifierar då certifie
ringarna i sig är en kommersiell produkt.

Organiserad trovärdighet
ett av syftena med studien är att undersöka varför 
certifieringarna, som till exempel krav, Bra miljöval 
och Fairtrade, har fått så stor genomslagskraft på 
senare år och hur de bygger upp sin trovärdighet.

– vi kommer att titta närmare på de som granskar 
certifieringarna (en granskning av granskarna) samt 
djupdyka i två av de vanligaste certifierings systemen 
med hjälp av intervjuer, deltagande observation och 
dokumentstudier, förklarar kristina .

kunskapen som tas fram kan användas av mark
nads och inköpsavdelningar för att kunna fatta 
mer informerade beslut kring inköp och försäljning 
av certifierade varor.

granskning av certifieringar

Syftet med projektet är att undersöka mekanismerna i och bakom dagens certifieringar när det gäller 
hållbarhetsfrågor såsom miljö och arbetsförhållanden, för att klargöra trovärdigheten.

Projektets namn: Kan vi lita på certifiering?

Projektledare: Kristina Tamm Hallström, docent i företagsekonomi, Stockholm School of 
Economics Institute for Research (SIR), kristina.tammhallstrom@hhs.se 

Projektdeltagare: Lovisa Näslund, fil. dr. i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm,  
och Charlotta Bay, fil. dr. i företagsekonomi, Uppsala Universitet

FAktARUtA
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Märkningarna innefattar 
mycket information som 
är svårt för konsumenten 
att greppa och granska.”

15



Fokus ligger på hur 
lokaliseringsmönstren har 
förändrats i handeln på 

den senaste tiden.”
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Totalt sett har detaljhandeln vuxit under lång tid, 
men de geografiska variationerna är stora. På 
vissa håll i landet har handeln blomstrat medan 
den på andra håll har tynat bort. Genom en 
detaljrik databas kan frågorna kring vad det beror 
på besvaras mer tillfredställande än de görs idag.

– vi kommer att använda oss av PlACedatabasen 
vid kulturgeografiska institutionen på Uppsala 
universitet som innehåller en stor mängd data om 
bland annat svensk detaljhandelsutveckling, säger 
Jan Amcoff, projektledare, Uppsala universitet.

i databasen finns årliga detaljrika uppgifter om 
alla arbetsställen (inklusive detaljhandel) och alla 
personer som var bosatta i Sverige under perio
den 1990 till 2008. databasen gör det möjligt att 
bestämma enskilda butikers detaljhandelsinrikt
ning, antalet anställda, de anställdas kvalifikationer, 
erfarenhet, löner med mera. 

– det verkligt unika med databasen är dock att 
den har mycket noggranna koordinater för varje 
arbetsställe och för varje individ, säger Jan.

Handelns lokaliseringsmönster
Fokus ligger på hur lokaliseringsmönstren har för
ändrats i handeln på den senaste tiden. dels när 
det gäller i vilka delar av landet handeln har ökat 
respektive minskat och hur det har påverkat till
gängligheten. dels vad som gör att en handelsplats 
blomstrar eller tynar bort.

– med dessa analyser i botten kommer vi att 
kunna göra mer välunderbyggda antaganden om 
huruvida handeln på en viss plats kommer att 
utvecklas positivt eller negativt, säger Jan.

Handelsplatsens vara eller icke vara

Syftet med projektet är att ta fram kunskap som kan ligga till grund för att bedöma risker och 
möjligheter för olika platsers utveckling som handelsorter.

Projektets namn: Detaljhandelns förändrade geografi

Projektledare: Jan Amcoff, docent i kulturgeografi, Uppsala universitet,  
jan.amcoff@kultgeog.uu.se 

Projektdeltagare: John Östh, doktor i kulturgeografi, Uppsala universitet

FAktARUtA
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Handeln har på senare år karaktäriserats av 
snabb tillväxt och betydande strukturomvand
ling. Tillväxten har dock varit koncentrerad till 
några få platser och strukturomvandlingen har i 
hög grad handlat om att externa handelsplatser 
expanderar.

många menar att de allt större externa köp
centrumen har lett till en utarmning av city handeln, 
den bostadsnära handeln och handeln i mer peri
fera områden. Andra menar att strukturomvand
lingen driver utvecklingen framåt inom handeln och 
att det är en naturlig process där de mer produktiva 
enheterna slår ut de mindre produktiva  enheterna.

– vi kommer att studera hur etableringen av ett 
ikeavaruhus påverkar omsättning, lönsamhet, och 
sysselsättning för handeln i den aktuella regionen, 
säger Niklas Rudholm, professor, HUI Research. det 
kan ge viktiga lärdomar för politiska besluts fattare, 
branschen och en intresserad allmänhet.

ikea är ett av världens största detaljhandelsföre
tag som idag finns i 37 länder och har 17 varuhus 
etablerade i Sverige. ikeavaruhus är ofta kopplade 
till de externa handelsplatserna och anses vara 
mycket positiva för lönsamheten även för övriga 
handlare eftersom de drar folk.

Nyetablering studeras och analyseras
Forskningsteamet har möjlighet att studera etable
ringen av ett ikeavaruhus i Borlänge under 2012. 
enkäter, intervjuer och data från befintliga buti
ker och köpcentrum före och efter etableringen 
kommer att analyseras för att besvara hur ikea 
etableringen har påverkat handeln i regionen.

– det här blir en unik studie, säger niklas. vi har 
här möjligheten att göra en omfattande och djup
gående analys av hur etableringen av ett stort 
multinationellt handelsföretag påverkar lokal och 
regional handel.

ikea och strukturomvandlingen

Syftet med projektet är att undersöka hur etableringen av ett Ikeavaruhus påverkar handeln 
i regionen.

Projektets namn: Vad händer när Ikea kommer till staden?

Projektledare: Niklas Rudholm, professor i nationalekonomi, HUI Research,  
niklas.rudholm@hui.se 

Projektdeltagare: SvenOlov Daunfeldt, docent, HUI Research och  
Susanna HeldtCassel, fil. dr., Högskolan Dalarna

FAktARUtA
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Många menar att  
de allt större externa 
köpcentrumen har lett 

till en utarmning av 
cityhandeln.”
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Det finns ett stort
behov av fungerande 
omställningsåtgärder 

för detaljhandeln.”
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Detaljhandeln genomgår omfattande strukturella 
förändringar. Under de senaste fyra åren har 
mer än 20 000 anställda inom sektorn varslats 
om uppsägning. Det gör att det finns ett stort 
behov av fungerande omställningsåtgärder för 
detaljhandeln.

det finns idag åtgärder som sätts in när personer 
sägs upp från ett företag, men frågan är om de är 
anpassade till detaljhandelns förhållanden.

– omställningsavtalen tRR trygghetsrådet eller 
trygghetsfonden tSl, som bland annat inne
håller coachning och rådgivning, gäller idag endast 
fast anställda och utbildning ingår ej, förklarar 
Ola Bergström , projektledare och professor vid 
Centre for Retailing vid Handelshögskolan i Göteborgs 
universitet. inom handeln är många visstidsanställda 
och/eller lågutbildade, vilket skapar särskilda förut
sättningar för omställningsarbetet. 

ett annat problem är att detaljhandelsföretagen 
inte sällan är små företag och därmed har svårt att 
bedriva ett långsiktigt hållbart omställningsarbete.

Nya metoder behövs
det saknas studier som kan klarlägga de särskilda 
villkor för omställning som gäller i detaljhandeln och 
som även inkluderar små och medelstora företag.

– vi kommer att göra en kartläggning och två 
fördjupade fallstudier för att sammanställa viktiga 
erfarenheter från företag som har genomgått 
en omställning, säger ola. På så sätt vill vi även 
utveckla metoderna för långsiktigt omställnings
arbete i detaljhandeln.

genom erfarenhetsutbyte och kunskaps utveckling 
ska en bättre omställningsförmåga skapas så att 
svensk detaljhandel ska kunna möta struktur
omvandlingar i framtiden.

omställning för detaljhandeln

Syftet med projektet är att sammanställa erfarenheter från företag som genomgått en omställning för 
att skapa en bättre förståelse för förutsättningarna för omställning i detaljhandeln.

Projektets namn: Omställningskompetens i handeln

Projektledare: Ola Bergström, professor i företagsekonomi, Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet, ola.bergstrom@handels.gu.se 

Projektdeltagare: Rebecka Arman, ek. dr., och Christina Mauléon, ek. dr., Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet

FAktARUtA

21



Forskning visar att majoriteten av köpbesluten 
tas i butik. På senare år har butikerna därför 
fyllts med mer och mer information som ska 
påverka kunderna att konsumera mer. Både varu
märkesägare och butiksinnehavare satsar stort 
på detta. Men forskningen säger väldigt lite om 
vilken effekt så kallad pointofpuchase informa
tion egentligen har.

Butikerna är idag späckade med information kring 
de varor som erbjuds; alla vill dra till sig kundernas 
uppmärksamhet och på så sätt sälja mer.

– vi kommer i detta projekt att koncentrera oss på 
designfaktorerna, det vill säga till exempel  butiks
layout och skyltning, när det gäller hur kunderna 
navigerar i butiken, utvärderar pro dukter och till 
slut fattar det avgörande köp beslutet, berättar 
projektledaren Erik Wästlund från Centrum  för 
tjänste forskning vid Karlstads universitet . genom att 
använda oss av ögon spårningsutrustning kommer  vi 
att studera inköpsprocessen och skapa förståelse 
för hur kunden agerar.

Konkreta rekommendationer
Butiksmiljön har stor betydelse för konsumenter
nas beslutsfattande. en viktig del i köpbeslutet är 
den information som finns tillgänglig. det finns idag 
mängder med information, men frågan är vad som 
påverkar kunden i positiv riktning.

– det behövs mer kunskap kring hur denna infor
mation bör organiseras för att skapa de bästa för
utsättningarna för både varumärkesägare, handlare 
och konsumenter, säger erik. genom vår forskning 
kan de stora investeringar som butiksägare gör bli 
mer effektiva.

erik menar att förståelsen för kundernas agerande 
kommer att leda till att handlarna kan utforma mer 
lättnavigerade butiker, där informationen är lätt 
tillgänglig för kunderna. På så vis blir även kunderna 
mer nöjda och återvänder gärna 

Skylta och placera rätt

Syftet med projektet är att ta fram ny kunskap kring hur butiker utformas på bästa sätt när det gäller 
bland annat varuskyltar och digitala skärmar samt butikskampanjer med displayer och hyllkants etiketter.

Projektets namn: Morgondagens kundsignaler: Navigering och påverkansfaktorer i handeln

Projektledare: Erik Wästlund, doktor i psykologi, Karlstads universitet, erik.wastlund@kau.se 

Vetenskaplig ledare: Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi, Karlstads universitet, 
anders.gustafsson@kau.se
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Att investera i forskning är att 
investera för framtiden.

Handelns Utvecklingsråd
Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm
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