
Organisation
Handelsrådet består av ett kansli med fyra 
anställda och arbetsutskott för  respektive 
verksamhetsområde. Totalt involverar 
 Handelsrådet mellan 35–40 personer.

Kontakt
Post: Handelsrådet, 103 29 Stockholm 
Besök: Kungsgatan 24, Stockholm
010-471 85 80 (växel)
info@handelsradet.nu 
Mer information om Handelsrådet och 
 senaste nytt hittar du på:
www.handelsradet.nu 

Handelsrådet förenar parterna  
inom handeln för att stärka 

handelns  konkurrenskraft och skapa 
goda villkor för företagens medarbetare.

Handelsrådet är ett samarbete mellan
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Handelsrådet arbetar med att 
öka  kunskapen och insikten om 
 handelns betydelse för  samhället 
hos beslutsfattare, opinionsbildare 
och allmänheten.

Stark gemensam plattform
• Handelsrådet stärker och breddar  parternas 

samarbete och lägger grund för fortsatt 
goda relationer mellan parterna.

• Handelsrådet hjälper parterna att sam-
ordna sina ansträngningar för att bättre 
kunna tillvarata handelns samlade intressen. 

Parternas arbete inom ramen för Handels-
rådet bygger på långsiktighet, öppenhet och 
nytänkande.

Verksamhet
Handelsrådets verksamhet spänner över 
flera områden vilka alla bidrar till att utveckla 
 handelsnäringen, dess företag och anställda:

• Arbetsmiljö och säkerhet – verkar för 
att skapa en god och trygg arbets miljö 
i handelsföretag, bland annat genom 
 utbildningar, information om aktuella lagar 
och regler, initiering av forsknings- och 
 utvecklingsprojekt samt opinionsbildning.

• Forskning och utveckling –  finansierar 
forskning för att stärka och utveckla 
handels näringen samt strävar efter att öka 
kunskaps överföringen och interaktionen 
mellan akademi och näring.

• Internationellt – stärker den svenska 
 handelns röst i relevanta internationella 
sammanhang och fora.

• Omställning – verkar för att omställnings-
möjligheter som finns på den svenska 
arbetsmarknaden kan användas effektivt av 
handelns företag och medarbetare.

• Yrke och kompetens – arbetar för att öka 
tillgången på kvalificerad arbetskraft och 
ge handelns medarbetare möjlighet att 
utvecklas genom att stötta, utveckla, följa 
upp och kvalitetssäkra handelsinriktade 
utbildningsinsatser.

• Handelns ekonomiska råd är knutet till 
Handelsrådet och består av tre  oberoende 
ekonomer som ska sprida kunskap 
och insikt om handelns betydelse för 
 samhället, den ekonomiska utvecklingen 
samt  behovet av goda förutsättningar för 
 handelns konkurrenskraft.

Handelsrådet bygger på ett bransch-
utvecklingsavtal och är ett  samarbete 
mellan fem parter; arbetsgivar
organisationerna KFO och Svensk  Handel 
samt  arbetstagarorganisationerna 
 Akademikerförbunden, Handelsanställdas 
förbund och Unionen. 


