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Handelsrådet är ett samarbetet mellan:



• Mer än en halv miljon (11%) arbetar inom handeln.

• Varje år rekryteras 120 000 medarbetare. (50 000) 

• 19 % av alla sysselsatta i åldrarna 16-24 år arbetar i handeln.

• En fjärdedel har haft sitt första jobb inom handeln.

Handeln…

…en viktig inkörsport till den svenska arbetsmarknaden.



”…att fler ska vilja och kunna etablera sig och utvecklas i handeln.”



Framtidens handel 13 september

Kl 10-10.30 Inledning med Handelsrådet

Kl 10.30-11.30 Digital transformation 
På scenen: Jonas Arnberg, VD HUI Research

Kl 11.30-12.30 Lunch

Kl 12.30-14.30 Kompetensförsörjning för framtidens handel 
På scenen: 
Petra Albuschus, HR-direktör ICA Gruppen
Lisa Rydberg, head of learning & development Ahlsell 
Freddy Sobin, VD Kicks

14.30-14.50 Fikapaus

Kl 14.50-16.00 Utbildningar för framtidens handel
På scenen: 
Stina Klefenberg och Maria Ulin, Rekarnegymnasiet
Ann-Charlotte Havner och Anne-Louise Wensberg, Hvitfeldtska 
gymnasiet

17.00 AW på Acoustic Bar, Grand Central by Scandic, Kungsgatan 70



• Filmer

• Presentationer

• Tips

Dokumentation

länk mejlas till er…



1. Gå in på menti.com

2. Fyll i koden från skärmen på scenen

3. Rösta

Vad tycker du?



Handelsrådet är ett samarbetet mellan:

Så ser branschen på

framtidens handel





• Det stora detaljhandelsskiftet 2018 

(Svensk Handel)

• En kompetent handel, Omställning och kompetensförsörjning i handeln 

(Handelsanställdas förbund)

• Hur påverkar digitaliseringen framtida sysselsättning och kompetensbehov 

i handeln? En bedömning av utvecklingen 2015–2030 

(Handelsanställdas förbund)

• Digitaliseringen och jobben 

(Unionen)

Rapporter från handelns parter



• Var tredje krona kan spenderas på nätet år 2025

• Snabb tillväxt på nätet för dagligvaruhandeln

• Anpassning till minskade marginaler

• Färre butiker och färre anställda 2025

• Höjda krav på butikerna

• Digital handel kräver digital kompetens

Det stora detaljhandelsskiftet 2018 (Svensk Handel) 



• En majoritet av de anställda säger att de inte påverkats av 

digitaliseringen

• Antalet jobb i handeln blir 81.000 fler (+16 procent)

• Antalet jobb i e-handeln ökar med 175 procent (partihandeln +5 procent) 

• Internationella etableringar kan bidra till att jobben blir ännu fler

• Viktigt med goda arbetsvillkor för att kunna behålla kompetensen

Hur påverkar digitaliseringen framtida sysselsättning 

och kompetensbehov i handeln? 

(Handelsanställdas förbund)



• Hälften av de anställda säger sig ha fått någon typ av 

personalutbildning det senaste året

• Två tredjedelar anser att de behöver mer kompetensutbildning

• Hälften vill ha kompetensutveckling för att klara sina nuvarande 

arbetsuppgifter bättre

• Knappt hälften vill ha utbildning för att kunna avancera på 

arbetsplatsen eller i branschen

En kompetent handel (Handelsanställdas förbund)



• Digitaliseringen ökar transparensen och tillgängligheten.

• Tillgång till kunder med mindre inverkan av geografiska avstånd och 

nationella gränser. 

• Tekniska och sociala förmågor behöver underhållas på nya sätt. 

• Kraven på “soft skills” genom hela verksamheten skiljer sig radikalt från 

vad som gäller i anonym e-handel.

Digitaliseringen och jobben (Unionen)







• att, med gymnasieutredningen (SOU 2016:77) som utgångspunkt, lämna 

förslag till justeringar inom handels- och administrationsprogrammet 

(regeringsbeslut 2018-06-28)

- inriktningen administrativ service?

- nytt namn?

- förändrat innehåll?

- HA-kurser på andra program?

• att ”föreslå en försöksverksamhet med en inriktning mot handelsområdet 

på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan” 

(regeringsbeslut 2018-08-30)

Regeringsuppdrag till Skolverket



Framtidens handel 14 september 

Marketing mix i ny skrud – utbildningspass 

9.30-9.45 Inledning

9.45-10.30 Digitalisering på kundens villkor 
På scenen: Peter Muld, digital chef ICA Gruppen

10.30-10.45 Fikapaus

10.45-11.30 Så påverkar sociala medier e-handeln 
På scenen: Jonas Colliander, assistant professor vid 
Center for Retailing Handelshögskolan i Stockholm 

11.30-12.30 Lunch 

Kl 12.30-13.15 Personlig försäljning i en digitaliserad affär 
På scenen: Fredrik Steinholtz, senior rådgivare försäljning 
Steinholtz & partners

13.15-13.45 Uppgraderad affärsmodell möjliggör mer
På scenen: Anders Henricson, e-handelschef IKEA Sverige 

13.45-14.15 Fikapaus och mingel bland utställare

14.15-15.00 E-barometern: Konsumentlogistik och AI-drivna 
verksamheter 
På scenen: Arne B Andersson, digitaliseringsexpert PostNord



Handelsrådet är ett samarbetet mellan:

Marketing mix 

i ny skrud
2018-09-14



Philip Kotler
Marketing Management



• People

• Product

• Price

• Place

• Promotion

Marketing mix

• Consumer (wants and needs)

• Cost

• Convenience

• Communication

E. Jerome McCarthy

Basic Marketing: A Managerial Approach (1960)


