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VD HAR ORDET

N

u förändras handeln snabbare än någonsin. 2018 blev det år då e-handelskanalen
stod för tillväxten inom sällanköpshandeln och dessutom tog marknadsandelar
från de fysiska butikerna. Vi kan också konstatera att förändringen har gått snabbare än vi trodde för några år sedan. Utvecklingen går faktiskt så snabbt – och är så övergripande – att det är svårt att se när en förändring slutar och när nästa börjar.
Samhällsdebatten 2018 präglades förstås av riksdagsvalet. Inför valåret var vår målsättning att få upp åtminstone en handelsrelaterad fråga på den politiska dagordningen, och
vi lyckades! Stora delar av valrörelsen handlade om trygghet och säkerhet och det var
till viss del Svensk Handels förtjänst. Under våren 2018 lanserade vi även Trygghetsbarometern, där handlarna själva fått beskriva sin situation och utsatthet när det gäller
stölder och rån. Trygghetsbarometern har fått stort genomslag och Svensk Handels krav
på 10 000 nya poliser har i princip antagits av alla riksdagspartier.
Det här är Svensk Handels verksamhetsberättelse för 2018. Fortsätt läs om vår verksamhet
och hur vi stärker villkoren för handelsföretagen.

Karin Johansson, vd Svensk Handel
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ÅRET SOM GÅTT
Svensk Handels uppgift är att stärka handelns
konkurrenskraft. I en ekonomi som är globalt öppen och pristransparent för varje konsument är detta viktigare än någonsin. När
konsumenten har hela världen som marknad,
och dessutom kan göra sina inköp med ett enkelt klick på datorn eller i mobilen, har det en
enorm betydelse på vilka villkor svenska handlare kan konkurrera. Stora delar av produktionen av varor har för länge sedan flyttat utomlands där villkoren är bättre. Det vi nu ser
är att även försäljningen av varor börjar flytta
utomlands. Utan bättre villkor för den svenska
handeln riskerar denna process att accelerera,
med färre svenska företag och arbetstillfällen
som följd.
Svensk Handel har därför fortsatt att uppmärksamma och analysera effekterna av den
digitala strukturomvandlingen. En uppdaterad och utvidgad version av rapporten Det stora
detaljhandelsskiftet presenterades på en pressträff i maj. Den lockade en stor skara journalister, vilket visar att frågor om handelns förändring och villkor väcker ett intresse i breda
lager av samhället. En av slutsatserna i rapporten är att utvecklingen gått mycket snabbare
än vi trodde. De två scenarierna för e-handelsutvecklingen fram till 2025 visade därför på
en något högre e-handelsandel än i den drygt
ett år äldre rapporten. Upp till var tredje krona kan komma att spenderas på nätet år 2025,
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antalet butiker inom sällanköpsvaruhandeln
fortsätta att minska och antalet anställda väntas sjunka. Butikshandeln kommer dock fortsatt att stå för merparten av försäljningen även
2025.
Nästan all tillväxt (94 procent) inom sällanköpsvaruhandeln gick via e-handelskanalen
under 2017. 2018 blev året då e-handelskanalen både stod för all tillväxt inom sällanköpsvaruhandeln och dessutom tog försäljningsandelar från fysiska butiker. Utmaningarna
för de befintliga butikerna är alltså stora, men
här finns också möjligheter för de som hittar
rätt koncept för att locka kunder. Ytterligare en välanvänd rapport som presenterades
under 2018 är Den fysiska handelsplatsen i en
digital värld. Där lyfts bland annat den fysiska
butikens många möjligheter fram, men också
betydelsen av hur kommuners och fastighetsägares planering av nya eller ombyggda områden kan främja, eller i värsta fall försämra,
förutsättningarna för en levande handel och
levande stadsområden.

Handelns ekonomiska utveckling 2018
Detaljhandeln växte med 2,7 procent1 2018. Det
var mer än 2017, men samtidigt en måttlig
tillväxt i relation till den goda konjunkturen
och att hushållens inkomster växte med 4,7
procent. Hushållens totala utgifter ökade med
drygt 4 procent, men den inhemska detaljhan-

Alla tillväxtmått i detta avsnitt avser löpande priser om inget annat anges.
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delns försäljning ökade alltså betydligt långsammare. Hushållen prioriterar konsumtion
av tjänster som resor, boende, restaurang och
café. Dessutom sker en ökande del av varukonsumtionen från utlandet.
Sällanköpsvaruhandeln växte med 2,0 procent
2018, vilket motsvarar ca 8,5 miljarder kronor.
E-handeln växte samtidigt med 10 miljarder
kronor. Det betyder att all tillväxt inom sällanköp kanaliserades via e-handel samtidigt som
e-handeln tog försäljningsandelar från fysiska
butiker. Försäljningen i fysiska butiker backade alltså något i kronor räknat. Optik var den
delbransch som gick bäst under året, med en
tillväxt på 8,7 procent. Sämst gick skohandeln
där omsättningen minskade med 6,4 procent.
Den inhemska e-handelstillväxten i hela sällan-

köpsvaruhandeln uppgick till 15 procent och
landade därmed på totalt 77 miljarder kronor.
Dagligvaruhandeln utvecklades mer positivt
med 3,4 procents omsättningstillväxt. Frånräknat inflationen växte dagligvaruhandeln
med 1,0 procent. E-handelstillväxten inom
dagligvaruhandeln uppgick till 27 procent.
Totalt e-handlades mat på nätet för 5,8 miljarder kronor.
Partihandeln har gynnats av den svaga kronan
under senare år. Under 2018 växte partihandeln sammantaget med 8,1 procent. Det är
framför allt de företag inom partihandeln
som exporterar som har ökat mest i omsättning, t.ex. partihandel med informations- och
kommunikationsutrustning som växte med
12,5 procent.

Omsättningstillväxt inom handelns olika delar samt ökning av hushållens inkomster 2018 (löpande priser)

Källa: SCB Detaljhandelsindex, tjänsteproduktionsindex, Nationalräkenskaperna samt E-barometern 2018.
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Svensk Handel erbjuder ett
skräddarsytt kursutbud inom
affärsjuridik, buktikssäkerhet,
arbetsrätt och personalfrågor.
Under 2018 arrangerades 30
schemalagda arbetsrättsliga
kurser och 71 skräddarsydda
samt 40 affärsjuridiska kurser.
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ARBETSRÄTT OCH FÖRHANDLING
2018 var ett mellanår utan avtalsförhandlingar. Det gjorde att arbetet kunde koncentreras
kring medlemsstöd, avtalsvård och arbete i de
partsgemensamma arbetsgrupper som kom
att inrättas i avtal 17.

Lager- och e-handelsavtal
Ett av de mest prioriterade områdena var en
smidig och korrekt tillämpning av det nya
Lager- och e-handelsavtalet. En intern arbetsgrupp med representanter från samtliga delar
av landet bildades för att kunna ge medlemsföretagen bästa möjliga vägledning. Därtill
kommer möten i den partsgemensamma til�lämpningsgruppen där parterna fortlöpande
diskuterat och enats om lösningar på kvalificerade rådgivningsärenden som parterna fångat
upp från medlemsföretagen.

Arbetsgrupper
Partsgemensamt arbete skedde även inom
ramen för arbetsgruppen om Trygga butiker.
Arbetsgruppen har särskilt inriktat sitt arbete
på säkerhetsproblem vid posthantering i butiker och att hitta en gemensam uppfattning
och vägledning för kamerabevakning.

Anställ klokt

Arbetet inom projektet ”Anställ klokt” fortgick
under året. Vid två butiker gjordes en simulering med hjälp av företag som är specialiserade på schemaläggning. Resultaten visade att
i båda fallen var det möjligt att uppnå stora
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effektiviseringsvinster med bibehållen kundservice samtidigt som flertalet anställda
kunde få högre sysselsättningsgrader.

arbetsgivare. Av de som loggar in på Arbetsgivarguiden är 81,3 procent nöjda eller mycket
nöjda med den hjälp de har fått.

Under 2018 har tio företag använt två e-learningsutbildningar som internt arbetsmaterial
för butikschefer. Kurserna handlar om anställningsformer och sysselsättningsgrad.

En nyhet under året är att vi nu erbjuder Steg
för steg-guider för allt fler situationer som
man möter som arbetsgivare, och vi fortsätter
att ta fram fler guider.

Arbetsrättslig jour

Kurser och webbinarier

Vår arbetsrättsliga jour fortsatte att vara en
mycket uppskattad del av medlemskapet i
Svensk Handel. Varje år besvaras runt 25 000
samtal om problem eller frågor av arbetsrättslig natur. Av de som använt jouren är
93,21 procent nöjda eller mycket nöjda med
den rådgivning de fått.

Svensk Handel erbjuder ett skräddarsytt kursutbud inom affärsjuridik, buktikssäkerhet,
arbetsrätt och personalfrågor. Under 2018
arrangerades 30 schemalagda arbetsrättsliga
kurser och 71 skräddarsydda samt 40 affärsjuridiska kurser.

Arbetsgivarguiden
För att möta en ökande efterfrågan av mer
webbaserad service pågår ett löpande arbete
för att förbättra Arbetsgivarguiden. Den byggs
ut för att göra det enklare för medlemsföretagen att hitta vägledning i vardagen som

”

Ett annat område som blivit en stor succé är
introducerandet av webbinarier i aktuella
frågor. Med kort framförhållning och förhållandevis enkla medel har vi under året
producerat webbinarier. Dessa finns nu samlade som playfunktion på Arbetsgivarguiden.

En prioriterad arbetsuppgift är att ständigt hitta nya lösningar
som underlättar för medlemsföretagen i deras vardag.
Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel

OPINION OCH PÅVERKAN
2018 var ett år som präglades av politik, dels
vårt svenska riksdagsval, dels det kommande
EU-valet. I det svenska valet fokuserade Svensk
Handel på trygghet och säkerhet och på att
lyfta fram handeln som jobbskapare. Inför EUvalet ligger fokus på hållbarhetsarbete och
internationell konkurrenskraft.

DIGITALISERING OCH KONKURRENSKRAFT
Stort intresse när Svensk Handel släppte
Tolkningsguide för GDPR
I mars 2018 publicerade Svensk Handel en
tolkningsguide för GDPR avseende lojalitetsprogram och kundförhållanden. Guiden reder
ut hur detalj- och e-handelsföretag får behandla kunders personuppgifter inom och utanför
lojalitetsprogram. Guiden är den tydligaste
och mest detaljerade vägledning som finns
för handelsföretag idag och intresset har varit
väldigt stort.

Unik guide om geoblockering
I december 2018 började geoblockeringsförordningen att gälla. Det innebär att ett företag
som säljer varor och tjänster på den inre marknaden inte får diskriminera kunder utifrån nationalitet, bostadsort eller etableringsort. För
att underlätta anpassningen till förordningens bestämmelser tog Svensk Handel, tillsammans med EuroCommerce, fram frågor och
svar som finns tillgängliga för medlemmar.

Möte med Kommerskollegium och UD:s
avdelning för EU:s inre marknad
Under oktober månad presenterade Svensk
Handel en digital strategi inför kommande
Europaparlamentsval och nya kommission.
Centrala delar i strategin är att stärka konkurrenskraften internationellt för svenska
handelsföretag samt underlätta e-handelsexpansionen. Budskapen mottogs med stort
intresse. Svensk Handel har efter mötet blivit
ombedda att löpande skicka över konkreta
åtgärdsförslag och förslag på politiska initiativ som Sverige bör driva på den digitala inre
marknaden under kommande mandatperiod.

Brexitnytt och checklista
Svensk Handel har under 2018 tagit fram
en checklista för att underlätta medlemsföretagens
förberedelser
inför
brexit.
Materialet består av konkreta inventeringsåtgärder som företagen bör genomföra i
förebyggande syfte. Utöver detta har Svensk
Handel även veckovis givit ut nyheter om
brexit till medlemsföretag.

Engagemang i frågor om ePrivacy
Under 2018 har diskussionerna fortsatt rörande det förslag till nya regler för bland annat
behandling av data och information (till
exempel cookies) som lagras på datorer, telefoner och surfplattor. Svensk Handel har tillsammans med EuroCommerce och Svenskt
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Näringsliv under 2018 engagerat sig i delar
av förslaget som riskerar att försämra möjligheterna att bedriva effektiv online-marknadsföring och inhämta relevant kunddata.

Otillbörliga affärsmetoder i
livsmedelskedjan
Strax före jul 2018 nådde EU-institutionerna
en överenskommelse i förhandlingarna om
EU-direktivet mot otillbörliga affärsmetoder i
livsmedelskedjan. Svensk Handel har, tillsammans med EuroCommerce, under förra året
arbetat intensivt för att minimera direktivets
omfattning och antal förbjudna affärsmetoder. Utredningen om hur direktivet ska implementeras i Sverige har redan påbörjats.

Privatimport från Kina
I början av 2018 bedrev Svensk Handel kampanjarbete för att moms skulle betalas från
första kronan vid privatimport till Sverige.
Arbetet gav resultat och för importerade
varor betalas nu moms. Svensk Handel har
under 2018 deltagit i utarbetandet av EuroCommerce och EMOTA:s ståndpunkter samt
bedrivit påverkansarbete mot regeringen och
EU-parlamentet gällande EU-förslaget till nya
marknadskontrollregler. Ett förslag som bland
annat syftar till att ställa ytterligare krav på
e-handelsföretag som säljer till konsumenter
direkt från tredje land. Svensk Handel har under förra året även tagit fram en rapport om
det begränsade ansvar onlineplattformar har
för att säkerställa att de produkter som säljs
via plattformarna är säkra. Rapporten avses att
presenteras under EU-valrörelsen under våren
2019.
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HÅLLBAR HANDEL
Kemikalieskatten
Svensk Handel har under året fortsatt att
bevaka frågorna kring kemikalieskatten. Inför valet 2018 beställde Svensk Handel, tillsammans med Elektronikbranschen och EHL,
en rapport av HUI Research för att analysera
kemikalieskattens ekonomiska konsekvenser
ett år efter dess införande. I korthet kunde det
konstateras att skatteintäkterna uppgår till
knappt 1,3 miljarder kronor vilket är betydligt
lägre än de förväntade 2,4 miljarderna. Lobbyarbetet för att avskaffa kemikalieskatten kommer att fortsätta under 2019.

Cirkulär ekonomi
Effektivare resursanvändning och en mer hållbar konsumtion har blivit allt mer prioriterade frågor för företagen inom
handeln. Bland handelsföretagen råder en vilja att
arbeta med hållbara
material ytterligare,
främja
återvin-

ning och återanvändning samt satsa på förnybar energi. Företagen upplever dock att det
finns intressekonflikter mellan olika policies
och lagar.
För att bättre kunna förstå de utmaningar
handelsföretagen står inför gällande nya cirkulära affärsmodeller och för att öka andelen
återbruk och återvinning av produkter och
material, genomförde Svensk Handel en kartläggning bland större handelsföretag. Studien
visade att dagens avfallslagstiftning till stor
del bromsar utvecklingen inom handeln och
att det saknas styrmedel som gynnar cirkulära affärsmodeller. Svensk Handel kommer
att arbeta vidare med slutsatserna från rapporten under 2019.

• Svensk Handels krav på ett mer mål-

Plast och plastbärkassar

TRYGG OCH SÄKER HANDEL

Svensk Handel har under året arbetat med att
påverka EU-kommissionens förslag till direktiv
vars primära syfte är att minska nedskräpningen. Positionen från handelns sida har generellt varit positiv. Utformningen av direktivet
gällande exempelvis förslag om förbud att
sälja vissa produkter, konsumtionsminsknings- och insamlingsmål, utökat producentansvar och informationskampanjer riskerar
att få för stor slagsida mot företagens ansvar
och inte på åtgärder vid källan till nedskräpningen. Som ett led i att utveckla handelns
arbete kring en hållbar plastanvändning har
en referensgrupp inom Svensk Handel startats
upp under året.

Säkerhetspolitiskt program och politisk
påverkan
Svensk Handels Säkerhetspolitiska program
utvecklades och har presenterats för Sveriges
riksdagspartier. Ur programmet kan lyftas ett
antal krav där politiken helt eller delvis har
ställt sig bakom Svensk Handel:

• 10 000 fler poliser.
• Förkortade processtider mellan brott
och straff.

• Slopade straffrabatter.
• Regeringens utredare har lämnat ett förslag på tillträdesförbud med tillhörande
straffansvar vid överträdelse för individer som upprepat begår brott
mot handeln.

medvetet arbete mot internationella
stöldligor har resulterat i ett projekt
där polisen, med stöd av andra myndigheter, fokuserar på att störa ut
dessa ligor innan, under och efter
de begår brott i Sverige.

Svensk Handel Säkerhetscenter
Under 2018 utvecklades Svensk Handels säkerhetsrelaterade rådgivning ytterligare. Genom
vår egentillverkade säkerhetsapp är det nu
enklare att tipsa och anmäla stölder, bedrägerier och bluffakturor till Säkerhetscentret. Det
interna arbetet med Varningslistan har även
det effektiviserats tack vare det nya flödet.
Genom den nya funktionen Kriskoll kan arbetsgivaren snabbt nå medarbetare med viktig information och få en tydlig överblick i en
krissituation.
Under året har Säkerhetscenters app lanserats
i elva städer med aktiva handelsföreningar.
Resultatet blev en ökad mängd nedladdningar och ett större anmälningsflöde. I slutet av
året hade appen laddats ner 6 100 gånger, en

”

Tillsammans gjorde vi en bra valrörelse.
2018 var året då politiken verkligen tog
till sig det budskap som Svensk Handel
har drivit under flera år.
Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel
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ökning med 51 procent sedan mars samma år.
Totalt anmäldes ca 1 000 säkerhetshändelser,
exklusive bluffakturor under året.

Bedrägerier
Svensk Handel fokuserade under 2018 på att
stärka rådgivning till medlemmar och politisk påverkan kring bedrägerier. Vi har stöttat
medlemsföretag i bedrägerirelaterade frågor,
skapat en utbildningsfilm i hur man som
företagare bestrider bluffakturor, haft en hög
massmedial närvaro i frågor som bedrägerier i
julhandeln, phishing, kapade bolag etc.

Säkerhetsveckan
För tredje året i rad anordnade Svensk Handel Säkerhetsveckan tillsammans med
bland annat Livsmedelshandlarna och ICAhandlarnas Förbund. Under veckan anmäldes en stor mängd brott till Säkerhetscenter
och den kvartalsvis återkommande rapporten Trygghetsbarometern lanserades. Under
Säkerhetsveckan anordnades också en middag
med riksdagens justitieutskott, ett seminarium om mängdbrottslighet och ett nordiskt
säkerhetschefsmöte.

• Under 2018 inkom 3373

klagomål till Varningslistan

• 35 nya blufföretag

publicerades på Varningslistan

• 40 kommentarer på
Varningslistan

• 210 000 besök på säkerhetscenter på svenskhandel.se

• Varningslistan finns även i
Svensk Handels App med
ca 5500 användare
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STADS- OCH PLATSUTVECKLING
Den fysiska handelsplatsen i
en digital värld
På Svensk Handels årliga stämma 2018 presenterades rapporten ”Den fysiska handelsplatsen i en digital värld”. Rapporten är en konsekvensanalys av ”Det stora detaljhandelsskiftet” som släpptes tidigare under året. Syftet med
rapporten är att visa hur digitaliseringen
förändrar den fysiska handelsplatsen och
tydliggöra de nya förutsättningarna för både
kommuner och fastighetsägare. Med rätt förutsättningar kan handeln fortsätta att bidra
till en levande stad och leverera de jobb och
den service som efterfrågas.

Framtidens affärs- och hyresmodeller
Svensk Handel inledde under året ett arbete
om framtida affärs- och hyresmodeller. Frågan
är högt prioriterad hos Svensk Handels medlemmar som efterfrågar en förändring av nuvarande hyresmodeller. Inte minst beror detta
på att försäljning i allt högre utsträckning sker
digitalt, priserna pressas och lönsamheten
sjunker. Uppdraget är att tillsammans med

”

Svensk Handels medlemmar identifiera och
bidra med insikter och rekommendationer till
hur framtida affärs- och hyresmodeller kan se
ut.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Handelsrådet
Viktiga utvecklingsområden för handeln bedrivs inom ramen för det partssammansatta
Handelsrådet. Det gäller bland annat yrkesoch kompetensfrågor samt finansiering av
forskning om handeln. Under 2018 har Handelsrådet arbetat med certifiering av skolor,
validering av yrkesroller samt informationsinsatser mot såväl elever som skolor och yrkesverksamma.

Framsteg för gymnasieutbildningar
med handelsinriktning
Efter flera år av påverkansarbete från såväl
Svensk Handel som Handelsrådet för att förändra gymnasieprogrammen med handelskoppling, uppnåddes resultat under 2018.
Regeringen gav under hösten Skolverket i
uppdrag att, med gymnasieutredningen som
utgångspunkt, lämna förslag till vissa justeringar inom Handels- och administrationsprogrammet. I uppdraget ingick också att föreslå en försöksverksamhet med en inriktning
mot handelsområdet på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan. Förslagen ligger
helt i linje med frågan som Svensk Handel och
Handelsrådet har drivit och är något som vi på
Svensk Handel ser som en stor framgång.

Under året beviljades medel till nio större
forskningsprojekt. Medel beviljades också
i form av planeringsanslag, doktorandstipendier och s.k. infrastrukturbidrag som
går till statistikinsamling om handeln. Totalt
beviljades 29 projekt under 2018 till ett samlat
värde av 24,5 miljoner kronor.

Handelns betydelse för attraktiva och levande stadskärnor har sällan varit så central som idag.
Elisabet Elmsäter Vegsö, Svensk Handel
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MEDLEMSSERVICE
Svensk Handel välkomnade 468 nya
medlemmar under 2018
Under 2018 har Svensk Handel värvat 468 nya
medlemmar med drygt 3 400 årsanställda. Sett
till antalet företag som valt att lämna oss (316
företag med närmare 1600 årsanställda) är
det en positiv utveckling. Tyvärr har 365 medlemsföretag gått i konkurs under 2018 vilket
har inneburit att medlemsutvecklingen sett
till antalet företag blivit negativ. Under året
har ett flertal företag blivit uppköpta eller
slagits ihop med andra vilket också påverkar
den kvantitativa medlemsutvecklingen trots
att verksamheterna finns kvar inom Svensk
Handel.
Under 2018 har alltså antalet medlemmar
minskat med 352 företag (från 9916 till 9564).
Antalet årsanställda inom våra medlemsföretag har dock ökat med 6 600 (från
242 200 till 248 800) samtidigt som antalet
arbetsplatser ligger kvar på samma nivå
(22 000). Sammanfattningsvis ser vi en fortsatt
svag nedgång i antalet företag medan antalet
årsanställda fortsatt att växa.

Svensk Handels marknadsandelar
Handeln förändras snabbt. Många aktörer försvinner från marknaden och nya dyker upp
samtidigt som e-handeln vinner allt mer mark.
Under 2018 genomförde Svensk Handel därför
en mer omfattande analys av detalj-, parti- och
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Medlemsföretagens
storleksfördelning

0-4 anställda – 4 400 företag

500 < anställda – 70 företag
100-499 anställda – 240 företag
50-99 anställda – 360 företag

10-49 anställda – 2 400 företag
5-9 anställda – 2 100 företag

Medlemsutveckling

e-handeln och dess största aktörer för att få
en bra bild av marknadsandelarna. Analysen
visade att närmare 60 procent av detaljhandelsföretagen är medlemmar i Svensk Handel.
Sett till antalet anställda inom detaljhandeln
står Svensk Handels medlemsföretag för hela
85 procent av marknaden. Andelen av partihandeln är 30 procent av antalet företag och
av alla anställda finns 50 procent i Svensk Handels medlemsföretag. En kartläggning av de
största e-handelsbolagen visar att hälften av
företagen är medlemmar i Svensk Handel. Sett
till antal anställda inom de största e-handelsföretagen är 55 procent anställda i företag som
är medlemmar i Svensk Handel.

Särskild satsning på e-handelsföretag
En stor andel av nyetablerade företag startar
e-handel. Svensk Handel har därför gjort särskilda satsningar för att i ett tidigt skede informera om nyttan av ett starkt medlemskap. På
Eget företag-mässan i Stockholm i november
skapade Svensk Handel ett e-handelstorg för
att komma närmre besökare som planerar att
starta e-handel. Evenemanget bidrog till att
sätta Svensk Handel på kartan och har resulterat i nya medlemmar i form av ett antal nystartade e-handelsföretag. Svensk Handel satsade
också på att marknadsföra sig som e-handelns
organisation tillsammans med Svensk Digital
Handel på det årliga eventet D-Congress i Göteborg i mars. För att ännu bättre förstå och anpassa oss till e-handelsföretagens behov har vi
genomfört en studie bestående av djupintervjuer med ledande e-handelsföretag av olika
storlek och i olika branscher. Detta har lett till

fortsatt förändringsarbete under 2019 i syfte
att öka Svensk Handels attraktivitet och relevans för medlemskap.

Ökad medlemsnytta
Flera uppskattade medlemsförmåner tecknades under året. För juvelerare, ur- och guldhandlare kan vi nu erbjuda en riktigt bra försäkringslösning med Trygg-Hansa. Tidigare
har det varit näst intill omöjligt att försäkra
den typen av verksamheter i Sverige. En annan
ny förmån är att Svensk Handels medlemmar
kan erbjuda sina kunder att betala med Klarna
i butik till fördelaktiga villkor. För Svensk Handels partihandelsföretag tog vi fram en smidig
och mycket förmånlig möjlighet att försäkra
sig om att få betalt för levererade varor, oavsett
vem som köpt varan. Andra förmåner som tagits fram under 2018 är möjligheten för små
företag att skapa egen kundklubb och bygga
upp e-handel med hjälp av företaget Karming.
För många av våra medlemmar är Svensk Handels kortavtal med Nets en av de viktigaste förmånerna. Trots att marknaden pressats rejält
och marginalerna för kortinlösen är mycket
små har vi lyckats bibehålla marknadsledande
avtal för Svensk Handels små och medelstora
medlemsföretag. Dessa nya förmåner bidrar
till ökad medlemsnytta.
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HANDELNS RÖST
Den tekniska utvecklingen tillsammans med
den digitala kunden är det som driver upp
hastigheten i förändringen inom handeln. En
viktig uppgift för Svensk Handel är att förklara
vad som händer och vilka politiska beslut som
behövs för att bibehålla svenska handelsföretags konkurrenskraft. Genom vår rapport ”Det
stora detaljhandelsskiftet” blev vår bild av utvecklingen den som i hög utsträckning användes i media. Ytterligare rapporter som hjälper
till att måla en bild av handelns utveckling är
Stilindex, Handelsbarometern, den årliga Hållbarhetsrapporten och den nya Trygghetsbarometern.
Under valåret 2018 bibehöll vi vårt stora mediala genomslag trots att det inte var avtalsförhandlingar utan val, och vi i praktiken
konkurrerade med åtta riksdagspartier om
medieutrymmet. Vi gick framåt något i pressarbetet (drygt 9 000 pressklipp) och mångdubblade vår närvaro i sociala medier (en räckvidd på drygt 5 000 000 personer).

Sociala medier

Sociala medier blir alltmer en del av opinionsarbetet, alla redaktioner har egna konton och
många nyheter har ett ursprung i digitala kanaler. Svensk Handel har under 2018 växt väsentligt på sociala media. Vi är främst aktiva på
Facebook, Twitter och Instagram men vi har
även konto på Linkedin. Vår hemsida, www.
svenskhandel.se, är välbesökt och vi hade
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drygt 600 000 besök under 2018. Sidan genomarbetades under hösten och blev därefter
nominerad till en av Sveriges 100 bästa sidor
av redaktionen IDG, Topp 100.
Svensk Handel är onekligen handelns röst i
debatten.

Almedalen
Almedalen är en samlingsplats för opinionsbildare och politiker. Svensk Handel fanns
på plats 2018 och erbjöd en mötesplats för
de som vill lära sig mer om handeln och förstå handelns utmaningar. Under veckan erbjöd vi ett 15-tal seminarier, där många hade
ministernärvaro. Bland annat arrangerades
en debatt mellan justitieminister Morgan
Johansson (S) och rättspolitiska talespersonen
Tomas Tobé (M). Vi hade även ett seminarium om hållbarhet där finansmarknads- och
konsumentminister Per Bolund deltog.

Internt utvecklingsarbete
Under 2018 lyckades Svensk Handel med hjälp
av den interna rekryteringsprocessen attrahera och anställa flera efterlängtade medarbetare både i Sverige och i Bryssel.
Svensk Handel arrangerade Ledarforum där vi
fick träffa företagsledare inom handeln som
delade med sig av både framgångsfaktorer och
utmaningar i ledarskapet. Det var även platsen
för dialog i de olika chefsleden kring fortsatt

utveckling av organisationen samt kunskapsöverföring kring prioriterade områden i vårt
uppdrag.
Under året genomfördes också vår medarbetarundersökning som visade en ökning i både
medarbetar- och resultatinriktning.

Några av årets aktiviteter:

•
•
•
•

Fullsatta seminarier i Almedalen
Säkerhetsveckan
Svensk Handels stämma
Presentation av rapporten
Detaljhandelsskiftet 2018

• Lansering av Trygghetsbarometern
• Säkerhetskampanjen ”Tjuvpartiet”

Mest lästa 2018
Rapporter
1. Stilindex
2. Trygghetsbarometern
3. Handelsbarometern
4. E-handelsrapport
5. Stilanalys
Remisser
1. Plastbärkassar – så tycker Svensk Handel
om det föreslagna EU-direktivet
2. En ny kamerabevakningslag skulle
skydda handlarna

Rör

inte

vår

straffrabatt!

tt vi begår.
straff ju fler bro
riminella lägre
lvklart
Idag får vi yrkesk
r arbete ska ju sjä
Me
vi.
ker
tyc
t
att. Schyss
Om våra
Vi får liksom rab
straffrabatten.
t
bor
ta
vill
el
nsk Hand
fall sätta
löna sig. Men Sve
ystemet i värsta
ja då kan rättss
ist.
lyssna på dem,
ingarna – orättv
ttsl
politiker börjar
bro
ade
ser
a och organi
dit de mest erfarn

3. Kemikalieskatten ger inte bättre miljö
med färre jobb
4. Kommissionens förslag om revidering
av förordningen om konsumentskyddssamarbete
5. Triklosan och andra konserveringsmedel
i kosmetiska produkter
Nyheter (sidvisningar)
1. Hitta var du smidigast växlar in
dina mynt – 12 216
2. Varning för ny bluffaktura från
Företagsopinion – 6 818
3. Fem av åtta partier för tillträdesförbud
– 3 900
4. Ny lag om hållbarhetsredovisning – 3 141
5. Nytt Lager- och E-handelsavtal ersätter
Partihandels- och Postorder och
E-handelsavtalen – 2 676
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Våra kontor

Svensk Handels mediala genomslag i siffror

Umeå

– 90 publicerade nyhetsartiklar på svenskhandel.se
– 9 223 pressklipp
– 550 000 besök på webben
– 210 000 besök på Säkerhetscenter

Sundsvall

Örebro

Göteborg

Sociala medier 2017 kontra 2018
Stockholm

Inlägg

Jönköping

Räckvidd
Interaktioner
Länkklick
Följare

Malmö
Bryssel
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2017

2018

950

832

1 895 733

5 333 238

21 633

129 978

9 632

46 943

19 070

30 483

SVENSK HANDEL I SIFFROR
Svensk Handel avslutar verksamhetsåret starkt
och det som ett resultat av flerårigt arbete
med omställning och kompetensväxling. Genom ökad transparens i ekonomiuppföljning
förbättras förståelsen och därmed kostnadskontrollen vilket har stärkt Svensk Handels
ekonomi. De dotterbolag som Svensk Handel

Flerårsjämförelse
koncernen

äger visar alla på positiva resultat som i sin
tur är ett resultat av de åtgärdsprogram Svensk
Handel beslutat som ägare. Sammantaget
innebär det att Svensk Handel har bra ingångsvärden för 2019 och därmed utrymme att
utveckla och förädla i verksamhetens alla
delar.

2018

2017

2016

2015

2014

Rörelsens intäkter

tkr

274 132

262 106

268 073

264 887

257 115

Resultat efter fin. poster

tkr

43 538

37 952

28 105

20 942

43 657

Balansomslutning

tkr

522 139

503 122

490 822

476 201

466 641

Soliditet

%

73

69

64

62

58

Antal medlemmar

st

9 564

9 976

10 321

10 655

11 072

Årsanställda i
medlemsföretag

st

248 842

242 220

235 174

229 817

214 692
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HANDELNS BETYDELSE

11%

… av BNP
… av jobben i Sverige
… av skatteintäkterna

Varje år erbjuder handeln

130 000

personer ett nytt arbete

Av de unga som arbetar finns var femte person inom handeln. Det gör
oss till en betydande aktör för introduktion av unga och integration av
utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden.
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LEDNING OCH STYRELSE
Svensk Handel arbetar för att stärka hela handelns konkurrenskraft. Därför är styrelsens
blandning av kompetenser och erfarenheter från olika delar av handeln mycket värde-

full. För att gå från ord till handling på ett så
effektivt sätt som möjligt är Svensk Handel organiserat i sex avdelningar. Vd Karin Johansson
leder arbetet med stöd av ledningsgruppen.

Svensk Handels ledningsgrupp
Karin Johansson,
vd

Hans Löwlund,
ekonomi och IT

David Abresparr,
marknad

Ulrika Mattsson,
HR

Johan Davidson,
ekonomiska sekretariatet

Tina Thorsell,
kommunikation

Mats Hedenström,
näringspolitik

Tomas Undin,
arbetsrätt och förhandling
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Under 2018 valdes fyra nya personer
in i Svensk Handels styrelse

Utöver de nya namnen omvaldes
följande styrelseledamöter

Leif Lindholm, Fresks Group AB

Patrik Hedelin, Footway Group AB

Anders Svensson, ICA Sverige AB,
ordförande

Thomas Strindeborn, Partille
Stormarknad AB

Klas Balkow, Axfood AB, vice ordförande

Håkan Svedman

Ayad Al-Saffar, Ur & Penn AB,

Elisabeth Tedestål, Vellingeblomman AB

Mia Brunell Livfors, Axel Johnson AB

Håkan Åkerström

Ann Carlsson, Apoteket AB

Daniel Ervér, H&M Hennes & Mauritz Sverige
AB (Filip Ekvall har varit adjungerad efter att
Daniel Ervér lämnade styrelsen)

Joanna Hummel
Magnus Johansson, Coop Sverige AB
Lotta Lyrå, Clas Ohlson AB

Magdalena Gerger, Systembolaget AB
Fredrik Hägglund, ICA-handlarnas
Förbund
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Freddy Sobin, Kicks Kosmetikkedjan AB

FOKUS 2019
Svensk Handels verksamhet 2019 kommer
att präglas av två händelser: EU-valet 2019 och
avtalsrörelsen 2020.
Vi har ett viktigt EU-år framför oss. I maj väljs
ett nytt parlament och i november tillträder
en ny kommission. Detta samtidigt som Sverige har en nytillträdd riksdag och regering.
I en tid med många nya beslutsfattare är det
viktigt att lyfta fram handelns viktiga frågor.
Svensk Handel är handelns röst i debatten och
påverkar beslutsfattare både på hemmaplan
och i EU.

Svensk Handels långsiktiga mål är:
• Välfungerande arbetsmarknad
• Trygg och säker handel
• Hållbar handel
• Internationell konkurrenskraft
• Effektiv och målstyrd
organisation

Inför avtalsrörelsen 2020 är det viktigt att
handelns förutsättningar blir tydliga för alla
intressenter; opinionsbildare, fackföreningar och löntagare. År 2020 befinner vi oss sannolikt i en lågkonjunktur. Trycket i handelns
transformering kommer att öka ytterligare
och konkurrenssituationen gör utrymmet för
löneökningar väldigt litet. Under 2019, då vi
fortfarande har högkonjunktur, är det viktigt
att berätta om kommande magra år.
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