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Högskolan i Borås
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Omsättning: 615,3 miljoner kronor  
Personal: 714 
Studenter: ca 13 000 
 
Professorer: 53 
Akademier och Sektioner: 3/12 
Doktorander: 68 
 
Rektor: Björn Brorström 

www.hb.se



Forskningsområden

www.siir.se

Biblioteks- och informationsvetenskap 

Handel och IT 

Människan i vården 

Lärarutbildning och pedagogisk 
yrkesverksamhet 

Swedish Centre for Resource Recovery 

Textil och mode
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www.siir.se

Vision 2025 – ”Borås utvecklar sin 
framtid på arvet inom textil och 
handel”. 

Ett av de mål som tagits fram är; 
Att utveckla Borås till ett naturligt 
center för utbyte av forskning och 
ideér kring framtidens handel.

Näringsliv 

Högskolan Borås 

Borås Stad

Källa: Framtidens handel I  Borås 



www.siir.se

SIIR på Almedalen 

2016

Forskning som förändrar samhället

Dataanalys är nyckeln till en 

konkurrenskraftig handel

Framtidens handel och digitalisering

Konsumentinsikt – nyckel till fra
mgång

Case: Volvo in Car Delivery



Initiativ för att stärka handeln

www.siir.se

• Samarbete mellan Handelsrådet och 
arbetsmarknadens parter inom handeln-  
tagit fram en strategisk agenda. 

• Agendan är en viktigt steg i utveckla och 
stärka handelsnäringen med hjälp av 
forskning. 

• Identifierade 8 forskningsområden. 
• Föreståndare Malin Sundström SIIR 

Projektledare. 
• Mer information finns på handelsradet.nu
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Handelsbranschen
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• Innovation är viktigare än någonsin.  

• Butiken ny roll som mediekanal med plats för upplevelse - där 
upplevelsen blir den nya produkten. 

• Använda rätt data för att få större kundinsikt. Lojalitetskort? 

• e-handelstillväxten i Sverige 15 % Q1.  
• Prognos 2016 - öka med 16 %, en ökning med 8 miljarder kronor.   
• 65 % e-handlade varor minst en gång i månaden Q1 2016 

• Konsumenterna är väl informerad och förväntar sig att bli behandlade 
på samma sätt oberoende av kanal. 
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”The SIIR Story”
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• Startade 2012  - beslut från ledningen på Högskolan att bygga en 
institution som hade fokus på detaljhandel. 

• Genomförde intervjuer med näringslivet behov. 

• Skapade en Strategigrupp - näringsliv och Högskolan. 

• Forska om sådant som ger direkt nytta till handeln. 

• Erbjuda en tvärvetenskaplig forskningsmiljö och få fler forskare att 
intressera sig för handeln som forskningsområde. 

• En idé föddes - Handelslabbet, en fysisk miljö för att kunna 
genomföra konsumentstudier och observationer.



SIIR:s vision och affärsidé
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Vision: 
Att bidra till innovativ och hållbar handel.

Affärsidé: 
SIIR ska erbjuda unika forskarresurser, utbildningar och 
utvecklingsmiljöer till handelsföretag och omgivande 
samhälle för innovativ och hållbar handel.



SIIR
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Verksamheten är huvudsakligen inriktad på forskning och 
uppdragsforskning, men omfattar även kunskapsspridning i olika former.



Kunskapsspridning
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D-Congress -  Årligt event 
SIIR ansvar för Akademiska scenen 
• 1 400 Deltagare 
•    120 Utställare 
•      40 Talare

Gästforskare 
Besök i Maj - Lluis Martinez  
• Hur kan neurovetenskap forma 

innovativa butikskoncept? 
Besök i oktober – James Reardon 
• Inriktning Retail/Marknadsföring.



Resurser kopplade till SIIR
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• En akademisk föreståndare 
• 18 forskare/doktorander med olika inriktningar. 
• En koordinator som bl a ansvarar för Handelslabbet. 
• En systemutvecklare som ansvarar för teknik och dess 

utveckling i Handelslabbet.



Kompetenser

www.siir.se

SIIR involverar forskare och forskargrupper från ett flertal 
forskningsområden vid Högskolan i Borås: 
• Data science 
• Marknadsföring 
• Management 
• Psykologi 
• Textilt management 
• IT, Service  and Management (ITSM)  

Gemensam nämnare för alla forskarna är intresset för handelsfältet. 



Handelslabbet – SIIR:s forskningsmiljö
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I Handelslabbet bedrivs 
forskning kring köp- och 
konsumentbeteende med 
fokus på innovativ digital 
handel.  

Fokus är kundbeteende 
där vi studerar både online- 
och offline-miljöers 
påverkan på köpbeslut.  



Tekniken i Handelslabbet
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Informationsdisk med RFID,  
(Radio Frequency Identification)

Virtuellt Provrum -  
Magic Mirror

Eye Tracking Oculus Rift



Företagsavtal
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• Partneravtal 
• Företags-/Kunskapsdagar 
• Ansökningar för projekt till forskningsfinansiärer



Referens - SIIR
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"Samarbetet med SIIR är något som vi som ett 
partner företag värderar mycket högt. 

Genom SIIR kan vi samverka med andra företag och 
även forskare, vilket innebär att vi tillsammans får 
tillgång till finansiering och kompletta 
projektgrupper med mycket kunniga människor från 
båda företagen och från Högskolan. 

Det faktum att SIIR är den drivande kraften bakom 
allt detta är också en nyckel till framgång. SIIR 
”teamet” är mycket inspirerande att arbeta med tack 
vare sin starka drivkraft och passion för handel och 
teknik. "

Anders Halvarsson 
Entrepreneur & Investor 
Chairman of the Board 
Ellos Group Holding AB
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Mer om SIIR

http://retailingresearch.blogspot.se

https://retailpodden.wordpress.com

www.siir.se 
www.siir.se/handelslabbet

Handelslabbet 
#siirboras 
#handelslabbet

http://retailingresearch.blogspot.se
http://retailingresearch.blogspot.se
https://retailpodden.wordpress.com
http://www.siir.se/
http://www.hb.se/Forskning/Forskning-pa-hogskolan/Handelslabbet/


Summering
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• SIIR har alltid arbetat utifrån grundtanken att forskning måste 
förankras i näringslivets behov. 

• Samarbeten lokalt i regionen har varit viktigt för att komma igång. 
• Byggt upp en egen finansieringsmodellen 
• Vi arbetar inte i silos, utan vi ta in rätt kompetens i rätt tid beroende 

på projektet. 
• Handelslabbet är en öppen miljö där forskare och yrkesverksamma 

inom detaljhandeln möts. 
• Forskning inom Detaljhandeln är eftersatt, men vi kan se en stor 

efterfrågan. 
• Branschen har stora utmaningar, men det är en otroligt 

spännande resa.
Näringsliv 

Högskolan Borås 

Borås Stad



TACK! 
Frågor under fika & mingel kl. 10.00 


