
Handeln ur ett 
cHefsperspektiv

Hos oss blir du en bättre chef.



Handeln – en bransch i ständig förändring
Ända sedan äldre tiders marknadsplatser fram till 
dagens e-handel har handeln varit betydelsefull för eko-
nomins utveckling och dess betydelse har ökat markant 
under de senaste tio åren. Idag sysselsätter branschen 
närmare en halv miljon människor, och den utgör un-
gefär tio procent av Sveriges BNP. Mycket pekar på att 
handeln kommer att bli ännu viktigare för ekonomi och 
sysselsättning framöver. 

Cheferna har stor betydelse för affärsgrenens utveck-
ling och alla chefer, oavsett nivå, är nyckelpersoner för 
företagen. Därför är det avgörande att få fler människor 
att vilja ta det ansvar som det innebär att vara chef, och 
att chefer får goda förutsättningar att möta utmaningar 
inom handeln. Ledarnas medlemmar vittnar om att de 
ökade kraven på cheferna har gjort att det blivit svårare 
att rekrytera.

Både företag och anställda inom området lever i en dy-
namisk värld som innebär att förutsättningarna för verk-
samheterna kontinuerligt förändras. I den här rapporten 
beskrivs ett antal trender som påverkar förutsättningar 
för parti- och detaljhandeln och dess chefer. 

Den sammantagna bilden är att förändringstakten i 
branschen har ökat och att det idag finns långt fler 
utmaningar än tidigare. Samtidigt är det tydligt att che-
ferna inom handeln har en viktig roll att fylla i dagens 
och morgondagens företag. 

    2



    3

sammanfattning av trender
Aktörerna inom handeln blir större och färre. Denna 
utveckling skapar små och stora strukturförändringar, 
där chefen har en nyckelroll i att hantera förändringarna. 
Samtidigt förändras också aktörernas organisationer. Det 
ökade inslaget av franschise samt branschglidning, där 
företag börjar handla med varor som traditionellt sålts 
inom andra områden, är två tydliga utvecklingstenden-
ser. Här behöver chefer ett stöd uppifrån för att med nya 
kompetenser och roller, fortsätta leda sina medarbetare i 
en verksamhet i förändring.

Nya tekniska lösningar, framförallt e-handel, är något som 
påverkar hela handeln. Handeln omsätter idag ungefär 30 
miljarder, något som gör att många företag bör ha e-han-
delstrategi för att möta utvecklingen.

Internationaliseringen av branschen ställer ökade krav 
på förmåga att verka i internationella sammanhang, och 
nya kundgrupper påverkar konsumtionsmönstren. Fram-
tidens chefer måste både behärska språk, förstå de nya 
konsumtionsmönstren och vara snabba på att utnyttja 
de möjligheter som den ökade kontakten med omvärlden 
skapar. 

Inom stora delar av handeln råder en ojämn könsfördel-
ning, och med få undantag tjänar män mer än kvinnor. 
Att komma tillrätta med dessa skillnader är en grundläg-
gande rättvisefråga, men ojämnställdheten är också ett 
hot mot lönsamhet och påverkar kompetensförsörjning 
negativt. Cheferna sitter här på många av de nödvän-
diga verktyg som behövs för att förändra situationen. 

Att få människor att ta steget att bli chef är en an-
nan utmaning. Här handlar det både om att ge chefer 
mandat att vara chefer, men också om att säkerställa att 
chefskapet går att kombinera med ett privatliv. 

De företag som vill vara konkurrenskraftiga måste be-
driva verksamhet så att den bidrar till en hållbar utveck-
ling. Här måste chefer gå före och visa vägen, och bidra 
till att utnyttja de fördelar som kommer av att ta ansvar 
för miljö och människor. 

Att utveckla kompetens, men också att få in ny kom-
petens, är viktigt för att möta utmaningar och föränd-
ringar. Här har handeln en särskild utmaning eftersom 
utbildningsnivån totalt sett är lägre än i många andra 
branscher. 

För att möta utmaningarna inom branschen krävs på ett 
övergripande plan: 
– förbättrad omställningsförmåga
– mer omvärldsanalys
– ökad jämställdhet
– bättre förutsättningar för chefer att vara chef 
– ansvar för en hållbar utveckling
– högre utbildningsnivå och nya kompetenser.



trender inom handeln
Handeln som bransch förändras ständigt, och under 
de senaste årtiondena har utvecklingen gått snabbt. 
Förändringstempot är högt och för att kunna ligga långt 
framme i produktcykeln låter företagen ofta konsumen-
terna testa produkterna direkt. Några egna tester hinns 
inte längre med. Inom många områden är ett fast sorti-
ment ett minne blott, och inte sällan går det bara några 
veckor från idé till produkt inom vissa sektorer. 

Ett viktigt skäl till detta är den ökade globala konkur-
rensen. Kampen om kunder blir hårdare när företag har 
konkurrenter över hela världen, och användningen av 
ny teknik har ytterligare drivit på förändringstakten. 
Utmaningarna är fler idag än tidigare och behovet av att 
bevaka det som sker i omvärlden har ökat. 

Alla händelser som berör branschen får konsekvenser 
för ledarskapet, och att hantera de förändringar som 
sker är ytterst en ledningsfråga. Cheferna påverkar 
också i stor utsträckning de omställningar som sker, och 
hur de tar sig uttryck på den enskilda arbetsplatsen. 
Det gör också att chefens roll blir särskilt viktig. Nedan 
beskrivs några viktiga trender inom både parti- och 
detaljhandeln, där chefens roll ligger i fokus. 

större och färre aktörer
Inom delar av handeln sker en utveckling där aktörerna blir 
färre. En allt hårdare konkurrens gör att företag slås ut el-
ler köps upp av konkurrenter. Trenden är tydlig inom både 
parti- och detaljhandeln. Särskilt uppmärksammad har ut-
vecklingen inom detaljhandeln varit, där media rapporterat 
mycket om utvecklingen inom områden som hemelektronik 
och sportartiklar. 

En central ingrediens i denna utveckling är priskonkur-
rens. Kvaliteten får stryka på foten, istället handlar det om 
att genom att pressa priserna konkurrera ut andra företag. 
Även här illustrerar hemelektronik utvecklingen på ett bra 
sätt, men även matvaruhandeln belyser trenden väl. Lidl 
och Netto är exempel på europeiska kedjor som med låga 
priser försökt att slå sig in på den svenska marknaden.

Handelns utvecklingsråd beskriver i en rapport från 
2011 hur utvecklingen inom partihandeln pekar mot att 
branschen kommer fortsätta utvecklas positivt, men att 
det finns en utveckling just mot större och färre aktörer. 
Drivkraften är stordriftsfördelar, som innebär att bland 
annat logistik och lagerhantering kan förenklas.1 

Dessa förändringar sätter ledarskapet på prov. Både 
i form av att en stark konkurrens ställer höga krav på 
cheferna på de enskilda företagen, men också i samband 
med att företagssammanslagningar eller nedläggningar 
sker. De omstruktureringar som är en del av denna 
utveckling gör att chefer i stor utsträckning ägnar sig åt 
att leda i förändring. Med detta ansvar måste det också 
komma ett stöd och ett mandat uppifrån, och utbildning 
som ger cheferna redskap att leda på ett bra sätt. 

Branschglidning och organisations-
former i förändring 
När det handlar om affärsmodeller och sätt att organi-
sera verksamheter händer det också mycket. Exempel-
vis blir franschise allt vanligare. Affärsmodellen går i 
korthet ut på att en varumärkesägare ger en person eller 
ett företag möjligheten att, mot en kostnad, få använda 
ett beprövat affärskoncept för att sälja produkter och 
tjänster under varumärkets namn. Kända exempel är 
Pressbyrån, 7-eleven och The Body Shop.

Samtidigt pågår på många håll en branschglidning, som får 
effekter för företagen. Exempelvis måste matvarubutiker 
och bensinmackar som kompletterar sitt utbud med försälj-
ning av läkemedel eller posttjänster i samband med detta se 
över sin organisation och sin kompetens. Att sälja läkeme-
del på recept kräver till exempel personal med farmaceutisk 
kompetens.

Steget att gå ifrån att vara chef till att samtidigt också vara 
ägare är stort. Ansvaret ökar och arbetsuppgifterna blir 
fler. Det är dels viktigt att de modeller för franschise som 
företagen erbjuder tar hänsyn till förutsättningarna att både 
agera ägare och chef, men också att cheferna rustas genom 
utbildning. Detsamma gäller när företag ger sig in på nya 
marknader, utan utbildning och stöd, för att arbeta med nya 
produkter. 
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1 Partihandelns utveckling. Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel, Handelns utvecklingsråd, 2011
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Ökad internationalisering 
Även om handeln under alla år varit internationellt 
orienterad på olika sätt är relationerna till andra länder 
tätare idag jämfört med tidigare. Många företag inom 
branschen har idag någon form av internationellt sam-
arbete. 

Internationalisering är en röd tråd i den utveckling som 
sker när det gäller ägarförhållanden och konkurrens. 
Många av de stora aktörerna har sin bas i andra länder 
än Sverige, och opererar på stora marknader runt om i 
världen. Fler av de stora franchisekedjorna har också sitt 
ursprung i andra länder. 

En annan faktor i sammanhanget är att konsumtionsmönst-
ren förändras. Enligt Svensk Handel uppgår den totala kon-
sumtionen under Ramadan till 1,3–1,6 miljarder kronor, något 
som gör den till den näst viktigaste högtiden efter julen för 
handlarna i vissa städer. Invandrare med andra konsumtions 
och köpvanor kan skapa nya förutsättningar för handeln.

Utvecklingen mot en ökad kontakt med omvärlden inne-
bär flera nya uppgifter för chefer på olika nivåer. Två 
kompetenser som är grundläggande för att kunna utöva 
ledarskap i en internationell miljö är språkkunskaper och 
kännedom om hur olika kulturer fungerar. Inom båda 
dessa områden behövs utbildningsinsatser för redan 
befintliga och blivande chefer. 

 



Bristande jämställdhet
Detaljhandelsektorn är kvinnodominerad. Jämfört med 
näringslivet som helhet är också andelen kvinnor på 
ledande positioner relativt hög inom detaljhandeln. Inom 
partihandeln är förhållandet omvänt. En majoritet av 
medarbetarna är män och andelen kvinnor på ledande 
positioner är lägre än i näringslivet som helhet. När det 
gäller chefslöner så tjänar dock männen, oavsett sektor, 
mer än kvinnorna. Undantaget är företagsledande posi-
tion inom detaljhandeln där kvinnor tjänar mer än män. 

En ökad jämställdhet inom branschen är önskvärd och 
det gäller inte minst på ledande positioner. En jämnare 
könsfördelning bidrar till att öka företagens lönsamhet, 
kreativitet, dynamik och förståelse för marknaden.

cHefslÖner 2012   
 
 
detaljhandeln

partihandeln

Källa: Ledarna2

Medianlöner. Avser sista kvartalet 2011. I lönebegreppet 
ingår fast och rörlig lön samt värdet av naturaförmåner.

Den bristande jämställdheten märks även på andra sätt. 
I en undersökning från 2012, där nästan 1300 chefer från 
olika branscher svarade, framgår att de största proble-
men som chefer upplever är att man ger mer energi än 
vad man får och att arbetsuppgifterna är mer omfattan-
de än arbetsbeskrivningen. Kvinnor ger i högre utsträck-
ning uttryck för ovanstående problem.3   

Här har cheferna själva ett stort ansvar och de flesta 
av de nödvändiga verktygen för att förändra. Genom 
rekrytering till olika positioner och vid lönesättning kan 
jämställdheten förbättras. Att öka andelen kvinnor på 
chefspositioner är viktigt också för att chefer i många av-
seenden fungerar som förebilder för övriga medarbetare. 
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2 Ledarnas statistik över chefslöner, 2012, Ledarna
3 Ledarskapets pris, 2012, Ledarna
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utmaning att rekrytera chefer
En av branschens stora utmaningar är att få människor 
att vilja ta steget att bli chefer på olika nivåer. 

En undersökning riktad till cheferna inom handeln som 
Ledarna genomförde under 2012, ger en bild av att ut-
maningarna är många när det handlar om förutsättning-
arna att utöva chefskap och ha inflytande över sin egen 
arbetssituation. Nästan en tredjedel av medlemmarna 
upplever att de inte alls kan påverka sin egen löneut-
veckling. Fler än var fjärde person anger att de inte kan 
påverka sina medarbetares löner.4  

Utmaningarna är också stora när det handlar om att 
kombinera arbete och fritid. 68 procent av de svarande 
uppger att de har mycket övertidsarbete och 37 procent 
arbetar regelbundet på helgdagar. Drygt nio av tio har 
ingen övertidsersättning. Problembilden som många 
målar upp är ett stort behov av extrapersonal vid bland 
annat helgdagar och sjukdom, men då detta på de flesta 
håll inte accepteras, tvingas chefen själv gå in och täcka 
upp.5 

Särskilt unga chefer upplever att de har problem med att 
kombinera chefskapet med sitt privatliv. I en undersök-
ning riktad till chefer under 44 år inom olika branscher 
anger drygt två av fem att de periodvis prioriterar bort 
fritidsintressen, och fler än var tredje prioriterar bort 
sina familjer.6  

Om handeln ska kunna attrahera chefer framöver 
måste förändringar ske. Det handlar både om att skapa 
förutsättningar för att utöva chefskap, genom att ge 
chefer mandat och möjligheter att ta ansvar. Men det 
handlar också om att utforma chefsuppdrag som går att 
kombinera med ett privatliv. Även här vilar ett ansvar 
på cheferna, som i många fall har stora möjligheter att 
styra utformningen av tjänster. Utan insatser på detta 
område kommer rekryteringen av chefer att försvåras i 
framtiden, och nuvarande chefer riskerar att lämna sina 
uppdrag. 

ny teknik förändrar chefsroller
På många håll inom handeln används idag nya lösningar för 
att sälja och ta betalt. Med hjälp av bland annat internetba-
serade lösningar sker en utveckling mot att kunden själv i 
större utsträckning än tidigare genomför köpet. 

En stark trend här, som har effekter på delar av handeln, är 
e-handel. Under 2012 förväntas denna handel omsätta hela 
31,3 miljarder kronor. Det kan jämföras med 4,9 miljarder 
2003. Särskilt påverkas specialvaruhandeln, där bland 
annat en stor andel av försäljningen av skivor, kläder och 
böcker sker via nätet. Konsumenterna har också breddat 
sitt handlande på nätet till nya områden, exempelvis växer 
heminredning, möbler samt sport och fritid.7  

Samtidigt skaffar sig fler och fler konsumenter informa-
tion om produkter på nätet, något som ytterligare sätter 
press på handlarna. En konsekvens av utvecklingen är 
att en utökad service blir viktigare, och kan utnyttjas som 
en konkurrensfördel. Denna utveckling får effekter inom 
stora delar av handeln. Idag är den största yrkesgruppen 
inom handeln säljarna, och dessa påverkas särskilt i och 
med att säljrollen utvecklas mer mot att ge service. 

Som en konsekvens av den hårdnande priskonkurrensen 
och utvecklingen av e-handeln sker också en polarise-
ring. På ena sidan finns företag som försöker sälja så 
många produkter som möjligt till ett så lågt pris möjligt. 
Genom stordriftsfördelar, snabbhet och rationaliseringar 
konkurrerar de i första hand med ett lågt pris och priori-
terar inte kvalitet. På den andra sidan återfinns företag 
som möter utvecklingen genom nischade koncept, och 
produkter som håller en hög kvalitet. Dessa konkurrerar 
i första hand med en god service och produkter som hål-
ler en högre kvalitet, och därmed också är dyrare. 

Dessa förändringar i konsumenternas beteende får direkta 
effekter för ledarskapet. Tidigare handlade det i många fall 
om att vara chef över medarbetare med främsta uppgift att 
sälja. Idag är uppdraget breddat till att också leda personer 
som ska ge service. Det krävs därför ett nytt fokus på 
ledarskapet, något som ställer krav på rekrytering av nya 
kompetenser och vidareutbildning av befintliga chefer. Pa-
rallellt kan det också finnas behov av att bredda erbjudan-
det till möjlighet att handla på nätet, något som förutsätter 
strategiska beslut och en omställning av verksamheten. 

4 Enkät till chefer inom handel, 2012, Ledarna
5 Enkät till chefer inom handel, 2012, Ledarna
6 Ledarskapets pris, 2012, Ledarna
7 E-barometern Q3, 2012, Handels utredningsinstitut



ett ökat ansvar för människor 
och miljö
Under det senaste årtiondet har kraven på att företag 
ska ta ett socialt och miljömässigt ansvar ökat snabbt. 
Från att tidigare har varit en fråga i marginalen, är det 
idag ofta en förutsättning för att vara konkurrenskraftig. 

I och med framväxten av nya standarder, certifieringar 
och märkningar ökar omfattningen av de insatser som 
krävs för att nå upp till en acceptabel nivå. Ett särskilt 
ansvar vilar här på inköps- och marknadsavdelningarna. 

En synlig trend är att många företag försöker möta konsu-
menternas efterfrågan på vintageprodukter. När second 
hand butiker börjar ta marknadsandelar, försöker större 
företag ta upp konkurrensen genom att satsa på retropro-
dukter, och möjligheter att återvinna exempelvis kläder.

På en mer övergripande nivå är konsumtionskritik och 
forskning inom hållbar utveckling också viktiga faktorer att 
förhålla sig till. Från allt fler håll höjs röster mot det ohåll-
bara i masskonsumtion, och i att framställa produkter som 
bara är tänkta att hålla en kort tid. Detta påverkar företag 
på olika sätt, men för alla företag finns anledning att på 
något sätt förhålla sig till strömningarna. 

Ansvaret för att se till att företaget lever upp till omvärl-
dens krav, och att företaget kan bedriva en verksamhet 
som både tar hänsyn till människor och miljö vilar i 
hög grad på cheferna. Det medför också att dessa 
måste utrustas med de verktyg som krävs för 
ett hållbart företagande. Chefernas inblick i 
dessa frågor är också viktig för att de ska 
kunna rekrytera rätt kompetens, men 
också när det handlar om att leda per-
sonal som hanterar området. 

Ökade och nya kompetenskrav 
Många anställda i handeln har en lägre utbildningsnivå 
jämfört med andra branscher. Hög kompetens är en viktig 
konkurrensfördel, och mycket talar för att kraven på en hö-
gre grundutbildning kommer att öka i branschen framöver. 

Flertalet av de utmaningar som beskrivits ovan går att 
koppla till kompetens. I många fall handlar det om att 
både utveckla kompetensen, men också om att ställa om 
den till andra delar av arbetsmarknaden. Ett exempel 
är utvecklingen mot att ge mer service, ett annat är att 
ställa om verksamheten till att bli mer hållbar. 

Sammantaget är kompetensutveckling och kompetens-
försörjning de mest centrala utmaningarna för de företag 
inom handeln som vill vara konkurrenskraftiga i framtiden. 

De högre kompetenskraven får konsekvenser när det 
handlar om chefsrekryteringar. För att kunna fungera 
som chef inom handeln i framtiden kommer en god 
grundutbildning vara ett krav. Det innebär också att de 
som idag är chefer måste få tillgång till och själva ta 
ansvar för sin vidareutbildning. 
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De trender som beskrivits ovan påverkar alla chefer i 
olika grad. Ytterst är det chefer som ansvarar för att 
hantera omständigheter som påverkar företaget. Nedan 
sammanfattas några av de övergripande utmaningar 
som dagens chefer inom handeln har att förhålla sig till.

mer omvärldsanalys
Förändringstakten inom stora delar av handeln ställer 
högra krav på snabb information om trender och viktiga 
skeenden som spelar roll för förutsättningarna att vara 
konkurrenskraftig. De företag som misslyckas med att 
snabbt se vad som finns runt hörnet, kommer också 
misslyckas med att åstadkomma lönsamhet. 

förbättrad omställningsförmåga
En föränderlig omvärld kräver snabbfotade organisa-
tioner. E-handel, nya produkter, ändrade konsumtions-
mönster och förändrade organisationsformer är faktorer 
som ställer krav på förmåga att ställa om. Därför behöver 
företag en större beredskap än tidigare, för att ändra 
verksamheten, och en förmåga att snabbt anpassa 
sig till rådande förutsättningar.

Högre utbildningsnivå och 
nya kompetenser
Generellt sett behöver utbildningsnivån inom 
handeln öka för att möta en omvärld som är alltmer 
komplex och föränderlig. Dessutom finns det på 
många håll ett behov av att rekrytera en annan 
kompetens än tidigare. Utmaningen ligger i att 
förutse vilken kompetens företaget kommer att 
behöva i framtiden. Detta avgörs både av 
förändringar på en övergripande nivå, men 
också av den enskilda aktörens position 
på marknaden. 

Jämställdhet och lika lön
En mer jämställd partihandel skulle 
kunna innebära att fler vill ta ett chefsjobb. 
Utmaningarna handlar om att åstadkomma en 
jämställd könsfördelning och lönesättning av 
kvinnliga och manliga chefer.

ansvar för en hållbar utveckling
Utvecklingen inom detta område påverkar olika företag 
på skilda sätt. Klart är dock att detta område på ett eller 
annat sätt är något som varje företag måste förhålla sig 
till. Metoderna och insatserna kan se olika ut, men de 
företag som vill vara konkurrenskraftiga framöver måste 
åtminstone bidra med något för att ta ansvar för män-
niskor och miljö. 

utmaningar ur ett chefsperspektiv



Handeln – en bransch på frammarsch
Under senare år har handeln blivit allt mer betydelsefull 
för svensk ekonomi, och i dag står den för ungefär tio 
procent av BNP. Handeln ger också ett betydande bidrag 
till sysselsättningen. Uppemot 500 000 människor arbe-
tar inom området, och en stor andel av dessa är unga. 

Handeln kan delas in i två delar, eller tre om man räknar 
motorhandeln, som i sin tur också har underkategorier. 
Detaljhandel är den del av handeln som riktar sig direkt 
till konsumenter. Den bedrivs till exempel från butik, 
genom postorder eller genom försäljning via internet. 
Detaljhandeln är slutpunkten i leveranskedjan med höga 
krav på bemötande, tillgänglighet och anpassning efter 
den individuella kundens behov. Här finns både sällan-
köpsvaruhandel, som omfattar kläder, fritidsprodukter och 
hemutrustning och dagligvaruhandeln där bland annat 
livsmedel, tidningar, och blommor ingår. Exempel på  
företag inom områdena är H&M,  
Coop Konsum och Biltema. 

Den andra delen är partihandel, som 
omfattar stora volymer av varor, och är 
ledet mellan tillverkning och detaljhan-
deln. Handeln sker inte till enskilda 
konsumenter utan mellan företag. 
Här syns företag som ICA Sverige, 
Ahlsell och Servera. Höga krav ställs 
på marknadskännedom och att kunna 
dimensionera utbudet efter efterfrå-
gan. Även en utpräglad kunskap om 
nya trender och efterfrågan inom olika 
marknadssegment blir allt viktigare. 

Det kitt som binder samman olika delar 
av handelns leveranskedjor är logistik 
och lagerverksamhet. Här är kraven på  
punktlighet och leveranssäkerhet höga, men 
även detaljerad kunskap om varors speciella 
karaktär och funktionssätt blir allt viktigare för 
att hålla hög kvalitet i leveransen. 

Handeln allt viktigare för 
svensk ekonomi 
Handeln utgör en växande andel av BNP. Bara under de 
senaste tio åren har branschens betydelse för Sveriges 
ekonomi ökat markant. Att handelns ekonomiska bety-
delse har ökat har flera orsaker, bland annat ökad interna-
tionell handel, hushållens köpkraft, förbättrade transport-
möjligheter, multinationella företag och outsourcing.

I takt med att turismnäringen har ökat starkt har det 
också fått betydelse för handeln. Turisterna står för 13 
procent av den totala detaljhandeln i Sverige och andelen 
är växande. Turism och handel ses inte som isolerade 
företeelser utan som nära sammanlänkade med varandra. 

Idag omsätter handeln omkring 600 miljarder kronor 
årligen och utgör omkring tio procent av Sveriges BNP. 
Dagligvaruhandeln står för drygt hälften av branschens 
omsättning, medan sällanköpsvaruhandeln står för en 
något mindre del.8  

Det är bara den offentliga sektorn och tillverkningsindu-
strin som har en större andel av ekonomin mätt i kronor 
och ören. Handelns ökning anses av många ekonomer 
höra samman med en utveckling mot en alltmer tjänste- 
och informationsinriktad ekonomi, där utbytet av varor 
och tjänster mellan människor och företag blir alltmer 
central. Därför kan man på goda grunder se handelns 
ökade betydelse som en långsiktig, strukturell, föränd-
ring. Handeln har framtiden för sig, helt enkelt. 

Handelns andel av Bnp 2000 - 2010   
         

Källa: SCB9 

Ökad produktivitet
Även produktiviteten inom handeln har utvecklats 
positivt det senaste decenniet. Produktiviteten är det 
vanligaste måttet på effektivitet inom ekonomin. Att 
produktiviteten fortsatt att förbättras samtidigt som 
omsättningen ökat är därför ett sundhetstecken. Till 
exempel har försäljningen per anställd ökat stadigt det 
senaste decenniet. 

Idag bidrar varje anställd genomsnittligt med nästan 
en halv miljon kronor mer till försäljningen jämfört med 
år 2000.10  Detta har skett parallellt med en ökning av 
antalet anställda, som varit markant inom delar av 
branschen. 
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8   Handeln i Sverige- Snabbfakta, HUI 
9  Se till exempel publikationerna Företagens ekonomi och Nationalräkenskaperna på www.scb.se. 
10 En ökning från 1,88 miljoner kr per anställd år 2000, till 2, 36 miljoner kr 2010. Källa: HUI Research och SCB.
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Handeln – en motor för 
sysselsättning 
Handeln är en bransch som blir allt viktigare för svensk 
ekonomi och arbetsmarknad. 2011 var totalt 495 000 
personer anställda i handeln i Sverige.11  Det är en ök-
ning av antalet anställda med 6 procent, eller mer än 40 
000 individer, på tio år.12  Idag jobbar 13 procent av alla 
anställda i hela Sverige inom handeln.13   

Branschen har bidragit med ett rejält uppsving i arbets-
tillfällen och skatteintäkter på många orter runt om i 
Sverige. Inte sällan har det skett på orter där utmaning-
arna på arbetsmarknaden är stora. Ikeas etablering i 
Haparanda, gränshandeln på en rad orter, samt Gekås i 
småländska Ullared är några exempel, men också köp-
center och andra etableringar i gamla fabriksstäder som 
Borås och Malmö. 

Detaljhandeln sysselsätter omkring 250 000 personer. 
Mellan 2010 och 2011 ökade antalet sysselsatta i detalj-
handeln med 3 procent. Inom dagligvaruhandeln uppgår 
antalet anställda till drygt 100 000 personer medan 
omkring 150 000 individer är sysselsatta inom sällan-
köpsvaruhandeln.14 

andel sysselsatta i olika sektorer (i %)

Källa: SCB15 

Handeln sysselsätter många unga. 28 procent, eller 
omkring 140 000, av de anställda inom handeln är 34 
år eller yngre. Det gör handeln till en av de yngsta 
branscherna i Sverige, med många framtida karriärmöj-
ligheter för unga. Något som blir särskilt viktigt i tider 
då arbetsmarknaden kan vara bister för många unga och 
ungdomsarbetslösheten ökar. 

sysselsatta i Handeln efter ålder 
 

Källa: SCB16 
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11  Ledarnas uppskattning baserad på SCB:s arbetskraftsundersökning.
12  SCB. Jämförelsen gäller åren 2001 och 2011 och omfattar handel och tillhörande delar som transporter, logistik, med mera.
13 SCB. I Sverige finns totalt omkring fyra miljoner anställda.
14 Handeln i Sverige- Snabbfakta, HUI
15 Yrkesregistret SSYK 3.
16 Yrkesregistret SSYK 3, den senaste tillgängliga statistiken gäller år 2010.



företagen och medarbetarna
En stor del av handeln utspelas där människor möts; i 
städernas centrum, i gallerior och lagerhus, i kvartersbu-
tiken eller lanthandeln. Butiken är, fortfarande, central 
för detaljhandeln. Branschen är i stor utsträckning 
urban; 54 procent av de sysselsatta inom detaljhandeln 
jobbar i storstadslänen. 

sysselsatta inom Handeln per region
 

Källa: SCB17

Utbildningsnivån bland anställda i handeln varierar kraf-
tigt. Många anställda i handeln har en lägre utbildnings-
nivå jämfört med andra branscher, till exempel har 24 
procent av anställda inom handeln en högskoleexamen, 
att jämföra med 40 procent på arbetsmarknaden totalt.18  
Det gör handeln till en ingång för unga och andra med 
en relativt sett kortare utbildning och arbetslivserfaren-
het bakom sig. 

utBildningsnivå anställda inom Handeln

Källa: SCB19

Handeln präglas av stor dynamik. Totalt finns 128 
300 företag i handeln, varav 51 400 är företag med 
anställda.20 Därmed finns omkring 12 procent av Sve-
riges företag inom branschen.21 Skiften av ägarformer, 
utbyggnad av nya affärs- och butikskomplex (gallerior, 
med mera) och nya former för handelsutbyte, inte 
minst e-handel, gör att ständig strukturomvandling 
har blivit vardag. 

Finanskrisen omkring 2008 bidrog till ytterligare tur-
bulens. Men hushållens konsumtion har varit relativt 
intakt. Villkoren skiftar för olika företag, men sett till 
branschen som helhet så är till exempel antalet konkur-
ser fortfarande lägre idag än under finanskrisen. 2011 
gick 757 handelsföretag i konkurs, att jämföra med 927 
konkurser under 2009. Sifforna för 2012 visar på en  
ökning med omkring 10 procent främst inom partihandeln.

fÖretagsstruktur inom Handeln

Källa: SCB och Ledarna22

Handeln har många små företag med under 20 anställda. 
Företagsstrukturen inom branschen karaktäriseras av en 
blandning av små och stora företag.
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17 Yrkesregistret SSYK 3, den senaste tillgängliga statistiken gäller år 2010.
18  Källa: SCB, Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken, RAMS. Den senaste tillgängliga statistiken gäller år 2010.
19 Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken, RAMS. Den senaste tillgängliga statistiken gäller år 2010
20 Ledarnas uppskattning baserad på SCB:s företagsdatabas, den senaste tillgängliga statistiken gäller år 2011. 
21 I Sverige finns 1 036 787 företag. Källa: SCB.
22 Ledarnas uppskattning baserad på SCB:s Arbetskraftsundersökning, AKU, och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS. Statistiken gäller för år 2010.
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De 90 största företagen en dominant position med sam-
manlagt 124 000 anställda. De flesta anställda i han-
deln jobbar därmed antingen i ett litet företag med få 
anställda eller i något av de mycket stora företagen. 

antal anställda efter fÖretagsstorlek 

inom Handeln

Källa: SCB och Ledarna23

Handeln präglas av en stor diversifiering av kompeten-
ser och yrkesgrupper, allt efter det enskilda företagets 
behov, dess del i leveranskedjan och marknadsinrikt-
ning. Inom partihandeln är till exempel lagerarbetare, 
logistiker och ekonomer, liksom fordonsförare framträ-
dande grupper. Inom detaljhandeln är kassapersonal en 
stor grupp. Inom hela branschen är säljare och kundin-
formatörer viktiga. Chefer finns på alla nivåer och inom 
alla delar av branschen. 

några stora yrkesgrupper inom Handeln:
 

yrkesgrupp                                          antal

Chefer     73 000

Ingenjörer och tekniker   10 243

Ekonomer     25 134

IT-specialister    11 747

Säljare, demonstratörer, med flera  219 316

Sekreterare och övrig kontorspersonal  16 980

Lager- och transportassistenter  25 921

Kassapersonal     13 399

Kundinformatörer    3 073

Fordonsförare    4 281

Städare      2 033

Paketerare     9 019

Källa: SCB24 

Handeln domineras till stor del av säljare; över 200 000 
anställda är säljare. Andra stora yrkesgrupper är ekono-
mer, lagerarbetare, sekreterare och kassapersonal.

Många yrken, inte minst den stora gruppen säljare, präglas 
av höga krav på såväl professionell/yrkesmässig kunskap 
som social kompetens. Lika ofta efterfrågas kännedom om 
varor och tjänsters specifika utformning, pris och prestanda 
som förmåga att bemöta och hantera kunders och samar-
betspartners specifika frågor och önskemål. Det sistnämn-
da blir allt viktigare i takt med att efterfrågan från konsu-
menter och företag blir alltmer diversifierad och medveten. 
Inom handelns skilda delar, liksom i ekonomin i stort, märks 
en ökad kvalitetsmedvetenhet från kunderna samtidigt 
som priskänsligheten består. Servicekänsla och professio-
nalism värdesätts högt inom den mötesintensiva handeln 
och arbetet utförs oftast med både hjärta och hjärna. 

Antalet chefer inom handeln är 73 000, eller nästan 15 
procent av alla anställda; nästan var sjunde anställd i 
handeln har ett chefsuppdrag. Handelns chefer leder 
egen personal oavsett titel och nivå, från den lilla butiken 
till den stora affärskedjan, lager och grossisthandlare.

Cheferna inom handeln har alla olika roller. De fördelar 
sig så här:

cHefsstruktur inom Handeln

Källa: SCB och Ledarna25

En stor andel av cheferna i handeln är funktions- och 
driftschefer samt chefer för mindre enheter. Till exempel är 
funktionscheferna 18 procent, att jämföra med genomsnittet 
på arbetsmarknaden, där 10 procent av cheferna är funk-
tionschefer. Detta hör samman med företagsstrukturen inom 
handeln, med många kedjor med butikschefer, lagerföre-
ståndare, med flera och större kontor med ansvariga för hela 
funktioner som marknad, personal, information och så vidare.
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23 Ledarnas uppskattning baserad på SCB:s Arbetskraftsundersökning, AKU, och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS. Statistiken gäller för år 2010/2011. år 2010.
24 Yrkesregistret SSYK 3, den senaste tillgängliga statistiken gäller år 2010.
25 Ledarnas uppskattning baserad på SCB:s Arbetskraftsundersökning, AKU, samt Yrkesregistret SSYK 3.
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ledarnas tio förutsättningar för ledarskap

1. kalla chefen chef
Chefen är företrädare för arbetsgivaren och ska ha en 
tydlig roll i ledningssystemen. Chefen ska ha mandat att 
fatta beslut och få den information som krävs för uppdra-
get. Den som leder personal eller verksamhet är oavsett
nivå chef och ska också kallas chef. Benämningar som 
exempelvis arbetsledare och föreståndare leder fel i 
synen på den viktiga rollen. 

kommunicera chefens uppdrag internt och externt.

2. tydliggör förväntningarna
Varje chef ska ha ett gemensamt åtagande med chef/led-
ning, en överenskommelse om vad som är viktigast i jobbet. 

var tydlig med förväntningar och skapa samsyn 
kring uppdraget. 

3. mandat och befogenheter
Chefer har idéer om hur de vill förändra verksamheten
för att driva den effektivare. Ofta saknas befogenheter 
att förändra t ex arbetsorganisationen. 

ge chefen handlingsfrihet att utveckla verksam-
heten. ge chefen tillräckligapersonella och ekono-
miska resurser.

4. ge chefen tid att leda
Chefsuppdraget ska vara realistiskt att hantera inom 
normal arbetstid för att möjliggöra balans mellan arbete 
och privatliv. Inte minst för att attrahera unga chefer och 
skapa en jämn könsfördelning. 

ge chefen tillgång till service- och stödfunktioner på 
arbetsplatsen.

5. rimliga personalgrupper
Ett rimligt antal medarbetare gör det möjligt att sköta 
chefsuppdraget på ett professionellt sätt. Ledarskap för-
utsätter tid att genomföra konstruktiva utvecklings- och 
lönesamtal, att lära känna alla medarbetare och att ha en
inblick i den dagliga verksamheten. 

Begränsa antalet medarbetare per chef.

6. stöd i utsatta lägen
När chefen ska genomföra förändringar som bespa-
ringar eller omorganisationer måste konsekvenserna av 
uppdraget diskuteras, vilket stöd som finns och vad som 
händer efteråt. 

Backa upp chefen i utsatta lägen.

7. utvecklingssamtal – också  
för chefen
Alla chefer ska ha utvecklingssamtal med sin egen chef. 
Chefens uppdrag ser annorlunda ut och därför ska innehål-
let i chefens utvecklings- och lönesamtal återspegla detta. 

Håll kontinuerliga utvecklingssamtal med chefen.

8. karriärutveckling – en naturlig 
del av chefsjobbet
För att attrahera och behålla kompetenta chefer ska ar-
betsgivaren ta ett långsiktigt ansvar för cheferna i verk-
samheten. Verksamheten ska visa på olika karriärvägar, 
ge möjlighet till karriärväxling och tidigt identifiera unga
potentiella ledare. 

erbjud chefen möjlighet till individuell karriär-
planering.

9. lön för mödan
Chefer är nyckelpersoner i utvecklingen av medarbetare 
och verksamhet. Chefen ska premieras för goda insatser, 
initiativ och engagemang och veta vad som påverkar
den egna löneutvecklingen. 

ge bra chefer bra lön.

10. utvärderas i rollen som ledare
Utvärdering av chefens jobb ska också utgå
från rollen som ledare. I det ingår t ex hur väl
chefen har skapat delaktighet, delegerat ansvar
och befogenheter eller hanterat konflikter.

Belöna chefer som skapar resultat genom gott
ledarskap.

Ledarskapets utmaningar inom handeln kan med fördel 
bemötas med Ledarnas, sedan tidigare, identifierade fram-

gångsfaktorer för ett framgångsrikt och hållbart ledarskap:
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frågor om rapporten eller kring branschen?
Kontakta Madeleine Warghusen, branschansvarig 
inom handeln, Ledarna. 

E-post: madeleine.warghusen@ledarna.se

Handeln ur ett chefsperspektiv © Ledarna 2013



Ledarna är Sveriges chefsorganisation 
med fler än 88 000 medlemmar. 

Som medlem i Ledarna får du stöd 
både i din yrkesroll som chef och 

som anställd. Ett dubbelt perspektiv 
ingen annan erbjuder.

Hos oss blir du en bättre chef.

Besöksadress:  S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, 102 22 Stockholm.
Telefon: 08-598 99 000. Fax: 08-598 99 010. Ledarnas Chefsservice 0200-87 11 11.
www.ledarna.se


