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FRAMGÅNGSRIK DIGITALISERING STÄRKER
HANDELNS KONKURRENSKRAFT
Globaliseringen och den digitala transformationen leder till genomgripande
samhällsförändringar. Människors sätt att tänka och agera har aldrig varit mer
föränderligt. Gamla sanningar omkullkastas när människors och företags sätt
att agera, interagera och kommunicera förändras. Befintliga strukturer utmanas och ny kompetens behövs.
Utvecklingen av digitala marknadsplatser
(online-plattformar) har stor betydelse för
handeln och driver utvecklingen i hög hastighet. Med plattform menas en mellanhand som genom ett system gör kontakten
mellan köpare och säljare enklare. Google,
Facebook, Amazon, Alibaba och eBay är exempel på sådana plattformar. Plattformar
förändrar såväl e-handeln som hela handeln. Ett fåtal stora internationella aktörer
har ofta dominerande eller mycket stark

ningssätt ser dagens ljus och genom nätet
får konsumenten bättre möjligheter att
ställa krav. För att möta konsumenternas
nya beteenden och marknadens snabba förändringar krävs lyhördhet och flexibilitet.

ställning inom sitt affärsområde (på sökmotorer, sociala medier, produktförsäljning,
tillhandahållande av molntjänster etc.) och
deras agerande får stora effekter på handelns utveckling.

regelverk, rimliga löneökningar och mer
kunskap. Med rätt regelverk kommer handeln att ha goda möjligheter att möta den
internationella konkurrensen såväl inom
Sveriges gränser som utanför.

För handeln öppnas en enorm, global marknad med 7 miljarder konsumenter samtidigt som internationella aktörer utmanar när de kommer till Sverige. E-handeln
fortsätter växa, produktionskedjor kortas,
transportsektorn effektiviseras, nya betal-

Svensk Handel är handelns röst i samhällsdebatten och påverkar beslutsfattare på
hemmaplan och i EU.

I det digitala skiftet är det avgörande att
infrastrukturen i form av teknik och legala spelregler är långsiktig och lika för alla.
För att kunna konkurrera med omvärlden
behöver handeln sänkta kostnader, enklare
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RIV HINDER FÖR ÖKAD E-HANDELSEXPORT
Sverige blir allt mer integrerat i EU, både
ekonomiskt och politiskt. Tre fjärdedelar
av företagens handel sker med Europa och
ca 70 % av de lagar och regler som svenska
företag måste följa har sitt ursprung i EU.
För att underlätta e-handeln över EU:s gränser och öka möjligheten för företag att sälja i fler länder behövs konkurrenskraftiga
villkor i Sverige, teknikneutral lagstiftning
och initiativ på europeisk nivå.

1
Konkurrens inom digitala betalningar

Ökad konkurrens på betalningsområdet är
en förutsättning för att få fram tillgängliga, stabila, säkra och kostnadseffektiva betalningar.
– Säkerställ att det nyligen införda betalningsdirektiv 2 genomförs enligt sitt syfte, att öppna
upp för nya aktörer att konkurrera på betalmarknaden
Det nya betalningsdirektivet som började
gälla inom EU under 2018 möter motstånd
inom delar av den europeiska banksektorn.
Bankerna har tillsammans med kortnätverken länge haft monopolställning på betalningar från konsumenter till handeln. För
att inte direktivet och dess syfte ska fallera
är det viktigt att ansvariga myndigheter
följer utvecklingen och säkerställer att konkurrensen möjliggörs.
– Låt inte befintliga aktörer sätta standarden
så att nya aktörer inte släpps in på marknaden
Det är av stor vikt att ansvariga medlemsstaters myndigheter engagerar sig, bevakar
och påverkar riktningen av nya standarder
som gynnar konkurrens. Annars finns risker att dessa standarder sätts av de etablerade och dominerande parterna vilket gör
att nya mindre aktörer som försöker ta sig
in på betalmarknaden hämmas i sin utveckling och i värsta fall inte kommer in
på grund av allt för komplexa krav och för
höga inträdeskostnader.

- Verka för internationella lösningar
För att få fram kostnadseffektiva betallösningar måste de på lång sikt bli internationella. Nationella lösningar tenderar att bli
dyra och är förenade med stora kostnader
för internationella handlare som måste
implementera olika betallösningar i olika
länder.

2
Balanserade konsumentregler för en
effektiv konkurrens
Skyddet för konsumenterna måste vara
balanserat och ta hänsyn till företagens
möjligheter. För att underlätta gränsöverskridande handel behöver reglerna harmoniseras och tillämpas lika på den inre
marknaden. Reglerna ska ge samma effekt
för aktörerna oavsett vilken affärsmodell
företaget valt.
– Det ska vara lätt att göra rätt
Underlätta för företagen att göra rätt. Dagens regelverk är komplext och omfattande. Krav på företagen finns på många olika
ställen och en samlad överblick och information är svår att få.
– Information overload
Informationsplikterna i konsumentreglerna är omfattande och i viss mån överlappande i olika lagar. Enbart de legala
kraven på den information en konsument
ska få inför ett onlineköp idag uppgår till
39 punkter (konsumentköplag, distansavtalslag, e-handelslagen och GDPR). Renodla
och effektivisera informationsplikterna till
konsumenter, både för att underlätta för
företagen att göra rätt och för konsumenten att faktiskt kunna ta till sig informationen.
– Ingen ångerrätt för använda varor
Ändra reglerna om konsumentens rätt att
vid onlineköp ångra även varor som de har
använt. Systemet med värdeminskningsavdrag i distansavtalslagen fungerar inte utan
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leder till att företagen får bära kostnaden
för att konsumenter köper varor, använder
dem och sedan ångrar sitt köp.
– Förbättra det fria flödet av varor inom EU
Harmonisera produktregelverk och stärk
reglerna om ömsesidigt erkännande av
produkter inom EU, ta bort märkningsoch språkkrav på produkter när dessa inte
bidrar till ökad konsumentsäkerhet.

3
Förbättra och utveckla gränsöverskridande paketleveranser
Skyddet för konsumenterna måste vara
balanserat och ta hänsyn till företagens
möjligheter. För att underlätta gränsöverskridande handel behöver reglerna harmoniseras och tillämpas lika på den inre
marknaden. Reglerna ska ge samma effekt
för aktörerna oavsett vilken affärsmodell
företaget valt.
– Orimliga prisskillnader för paketleveranser
inom Europa måste bort
De höga kostnaderna för gränsöverskridande paketleveranser är en nyckelfråga för
många e-handelsföretag som vill exportera
till Europa. Det är en av de enskilt viktigaste parametrarna för att lyckas få en lönsam e-handelsexport till ett pris som kan
konkurrera i andra länder inom EU. Priser
för gränsöverskridande paketleveranser är
många gånger betydligt högre än för leveranser på motsvarande sträcka inom landet. Öka pristransparensen på marknaden
för att höja konkurrensen.
– Uppmuntra bättre kompabilitet mellan
europeiska post- och logistikföretag
Det finns ett flertal problem för gränsöverskridande paketleveranser inom EU. För att
svensk e-handel ska kunna vara konkurrenskraftig på en Europamarknad behöver
leveransförutsättningarna förbättras. Ett
av de största problemen är bristande interoperabilitet p.g.a. avsaknad av gemensamma kommunikationsstandarder och
säkerhetslösningar som inte är kompatibla
mellan olika operatörer i olika länder. Det-

ta skapar höga trösklar och gör det dyrare
för e-handlaren. Om EU ska skapa en sann
digital inre marknad för e-handel så behöver det standardiseringsarbete som pågår
mellan post- och logistikföretag på europeisk nivå på detta område snabbas på.
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FRÄMJA DATADRIVEN AFFÄRSUTVECKLING

Främja datadriven affärsutveckling
– data är den nya oljan
En av de stora vinsterna med digitaliseringen är tillgången till data. Med hjälp av tillgång till data och dataanalys får handelsföretag bättre kunskap om sina kunder och
deras konsumtionsmönster, hur interna
processer kan effektiviseras, hur onödiga
utgifter kan undvikas och hur nya affärsmodeller ska utvecklas. Tillgång till data
och dataanalys är ett av fundamenten för
digital framgång.
De för Svensk Handel viktigaste pelarna
för att främja datadriven affärsutveckling
inom handeln är:

•
•
•
•

Balanserat integritetsskydd
Fungerande konkurrens
Öppna och innovativa marknader
Digital säkerhet

1
Balanserat integritetsskydd
Alltför ofta ställs dataanvändning och dataanalys i motsatsförhållande till den personliga integriteten. Svensk Handel menar att dessa delar går att kombinera och
värna om på samma gång. Mycket av den
data som samlas in och analyseras kommer
från individers beteenden i olika digitala
kanaler. Om denna inte hanteras på ett ansvarsfullt sätt kan det finnas risker för den
personliga integriteten. Dock förutsätter
tillgången till data ett förtroende från den
som delar sin data. Detta skapar en dynamik där ansvarsfulla företag har ett egenintresse av att hantera data på ett sätt som
skapar förtroende hos deras kunder.
För handelns företag handlar datadriven
affärsutveckling om möjligheten att få ana-
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lysera data för att utveckla sitt erbjudande
och sin affärsmodell och om att data ska
få överföras fritt inom EU utan krav på datalagring i olika länder. Den automatiska
insamlingen av data som görs med hjälp
av olika tekniker av en besökares agerande
på en webbplats är väsentlig och möjliggör
optimering av webbplatsens funktion och
användarvänlighet. Utan tillgång till data
och möjlighet att samla in och lagra data
från webbplatser skulle användarupplevelsen vara mycket sämre.
– Enhetlig och konkurrensneutral
tillämpning av GDPR
För personuppgifter gäller EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som ger ett högt
integritetsskydd och som ställer höga krav
på företagens hantering av personuppgifter. Implementeringen av GDPR är mycket
kostsam för svenska handelsföretag. Den
stora vinsten ligger i att samma regler på
hela den inre marknaden underlättar verksamhet över gränserna. För att uppnå ett
högre integritetsskydd på lika villkor på
den inre marknaden behövs:

• Tydligare vägledning om hur

reglerna ska tillämpas i praktiken

• En enhetlig och konkurrensneutral

tillämpning på den inre marknaden

2
Fungerande konkurrens
Digitaliseringen och globaliseringens inverkan på handeln medför i grunden en
samhällsutveckling som bör välkomnas
och en evolution av branschen som är såväl positiv som irreversibel. I många fall
bidrar de nya affärsmodellerna i den digitala ekonomin – såsom plattformar – med
innovation och kreativitet samtidigt som
de driver tillväxt och ökar konkurrensen.
Huvudskälet till att många av de nya digitala affärsmodellerna är framgångsrika är att
de medför fördelar för både konsumenter
och företag. Handelsföretag drar nytta av
de nya digitala verktygen på många olika
vis, exempelvis genom möjligheter att effektivt nå nya kunder, reducera kostnader,

utveckla sina affärsmodeller eller för att
kostnadseffektivt expandera till nya marknader.
Även om vissa fördelar för samhället och
konsumenter är uppenbara, så är inte alla
konsekvenser av digitaliseringen otvetydigt
positiva och det finns flera. I den digitala
ekonomin blir det alltmer uppenbart att
ett fåtal plattformsaktörer i allt högre grad
dominerar vissa marknader och tjänstesegment. I flera av de marknader där de globala plattformarna verkar (såsom e-handel
och marknadsföring) existerar en kostnadsstruktur som medför höga inträdeskostnader i kombination med låga marginalkostnader och positiva nätverkseffekter
när plattformar blir mer och mer värdefulla för användarna desto fler användare
som ansluter sig till plattformen. På dessa
marknader blir skalekonomi allt viktigare
och att som ny aktör konkurrera med de
redan etablerade aktörerna blir på dessa
marknader allt mer utmanande. Handelsföretagens relation till de digitala plattformarna blir även allt mer mångfacetterad,
där vissa globala plattformarna i allt högre
grad utvecklas till att vara både konkurrenter och leverantörer. Ett sannolikt – eller
till och med oundvikligt – scenario är att
plattformar kommer ta över mer och mer
av detaljhandelns och e-handelns marknadsandelar samtidigt som de även blir allt
viktigare som leverantörer av oumbärliga
tjänster. För lagstiftaren blir det därmed
allt viktigare att beakta hur regleringar påverkar den digitala ekonomins marknadsdynamik, för att undvika att policyinitiativ
oavsiktligt gynnar de redan starkaste marknadsaktörerna i den digitala ekonomin.
Svensk Handel har valt två exempel för att
exemplifiera vikten av detta:
– Konkurrensneutrala regler för
onlinemarknadsföring
Handeln är sedan länge en av de branscher
som spenderar mest pengar på annonsering i media och onlinemarknadsföring är
den idag viktigaste och snabbast växande
marknadsföringskanalen för ett handelsföretag, i synnerhet för e-handeln. Med hjälp
av marknadsföring via sökmotorer, annonser i sociala medier, mejl eller cookie-base-
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rad marknadsföring kan handelsföretagen
effektivt hitta nya kunder eller behålla
befintliga. Marknaden utvecklas i rasande
fart. Det har skett en lavinartad ökning
av utgifter på onlinemarknadsföring i Europa de senaste åren, där marknaden har
fördubblats i storlek de senaste fem åren.
Onlinemarknadsföring i Europa omsätter
sedan 2016 mer än Tv-reklamen och är
därigenom det största marknadsföringssegmentet.

av tekniska verktyg för insamling av personuppgifter och data, t ex cookies, bluetooth-spårning, wifi-spårning etc. Förutom
att ePrivacy-förslaget riskerar att skapa förvirring när ytterligare en lagstiftning bitvis reglerar samma sak som GDPR så finns
stora risker med den väg EU valt hittills på
detta område. I det pågående arbetet med
ePrivacy-förordningen beaktas nämligen
dock inte ovanstående utveckling mot en
alltmer koncentrerad annonsmarknad.

På samma gång blir marknaden för onlinemarknadsföring alltmer koncentrerad och
en ökande andel av företags utgifter för on-

ePrivacy-förslaget riskerar att kraftigt försämra förutsättningarna för cookie-baserad marknadsföring och att göra mejlre-

linemarknadsföring går till ett fåtal globala
plattformar. Trenden i USA är särskilt tydlig där siffror visar att 85 % av tillväxten i
företags utgifter på marknadsföring online
hamnar hos två företag, Google och Facebook.

klam mindre attraktivt och effektivt men
samtidigt mer riskfyllt för e-handlarna.
I detta sammanhang är det viktigt att poängtera att de huvudkategorier av onlinemarknadsföringsalternativ som e-handeln
i dagsläget kan ersätta mejlreklam och
cookie-baserad marknadsföring med är
sökmotorbaserad marknadsföring eller
marknadsföring via sociala medier. Slutsatsen är att det onlinemarknadsföringsduopol som beskrivs ovan riskerar att förstärkas ytterligare genom ePrivacy-regleringen.
Dessa risker med de pågående förhandlingarna om EU-regleringen av onlinemarknadsföringen har bl.a. även påtalats i såväl
konsekvensanalyser från tyska regeringen
och franska konkurrensmyndigheten som
av andra sektorer i ekonomin (exempelvis

Även om onlinemarknadsföringen är effektiv och genererar mervärde för konsumenter genom personalisering och högre
relevans så finns det kritik utifrån integritetsaspekter. Av bland annat denna anledning pågår därför sedan några år tillbaka
en diskussion på EU-nivå om hur denna typ
av marknadsföring ska regleras och just nu
förhandlas nya regler för onlinemarknadsföring inom ramen för ePrivacy-förslaget.
ePrivacy-förslaget syftar till att skapa ytterligare integritetsregleringar för användning
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publicister, varumärkesägare och marknadsföringsföretag).
I reglering av konsumenträtt och integritetsfrågor har lagstiftaren traditionellt
försökt att uppnå en balans mellan integritetsintressen och intressen från näringslivet att samla in och behandla data. Svensk
Handel vill här att en ytterligare parameter
tas i beaktning, nämligen strävan efter att
upprätthålla fungerande marknader och
effektiv konkurrens för att möjliggöra insamling av data för affärsutveckling för
marknadens alla olika aktörer. Om inte
detta görs riskerar välmenad integritetslagstiftning även fortsättningsvis att alltmer
gynna redan etablerade och dominerade
aktörer.
– Plattformsmakt och tillgång till data
Plattformar som redan sagts ha stor betydelse för utvecklingen av handelssektorn
ger företag, i synnerhet små och medelstora, möjligheter att med enkla medel nå och
testa nya marknader utan att behöva göra
stora investeringar. Handelsföretag är idag
alltmer beroende av ett antal stora internationella plattformsaktörer för sin överlevnad (sökmotorer, sociala medier, e-handelsplattformar etc.). Det är då väldigt viktigt
att dessa aktörers agerande på marknaden
är ansvarsfullt och korrekt.
De internationella aktörernas dominerande ställning på marknaden behöver
utvärderas. Hänsyn måste tas till att själva
nätverksformen tillsammans med de stora plattformarnas bestämmanderätt över
insamlad data och förutsättningarna för
dataanalys gör att deras ställning i det närmaste förstärks organiskt.
– Låt säljaren få tillgång till sina kunders data
En av utmaningarna är att de som säljer på
plattformarna inte får tillgång till sina kunders data vilket gör att de inte kan utveckla dataanalys och egen marknadsföring.
En stor fördel för exempelvis en plattform
som agerar onlinemarknadsplats – dvs.
kopplar ihop konsument och handlare - är
att plattformen får tillgång till mängder av
intressant och kraftfull data, såsom konsumenters mejladresser, köphistorik och

preferenser. Problemet är att denna data
inte i större utsträckning tillgängliggörs
för handlaren. I förlängningen förstärker
detta plattformsaktörernas dominans och
konkurrensen sätts ur spel. Svensk Handel
efterfrågar här en bättre balans för handlare, som å ena sidan behöver använda sig av
onlinemarknadsplatser för att nå kunder
i takt med att denna typ av plattform tar
allt större marknadsandel, å andra sidan
blir tvungna att avsäga sig viktiga delar av
kundrelationen och kunddata.
– Transparens och förutsägbarhet
I den mån oskäliga avtalsvillkor förekommer där plattformarnas genom sin dominans pressar sina kunder, dvs. de företag
som marknadsför sig via plattformen, till
att ingå avtal på oskäliga villkor, behöver
det hanteras och bemötas. Det kan anses
oskäligt att som dominant aktör få marknaden att ställa upp avtalsvillkor som:
• att avtalsvillkor ensidigt kan ändras utan
förvarning eller möjlighet att påverka
från motparten,
• att väsentliga ändringar görs i plattformens funktion utan förvarning eller
med väldigt kort varsel,
• att plattformen utvecklar tjänster och
produkter som direkt konkurrerar med
det som förmedlas via plattformen och
• att det inte finns någon reell möjlighet
att komma i kontakt med plattformen
för att framföra synpunkter eller klagomål.

3
Öppna och innovativa marknader för
data
– AI och Internet of Things (IoT)
Genombrottet för artificiell intelligens (AI)
förväntas påverka vårt samhälle i grunden
och spela en allt större roll i hur vår framtid utformas. Framväxten och tillämpningen av AI inom handeln förväntas omvandla
shoppingupplevelsen både online och i butik under kommande år. AI kan ge många
fördelar för både handlare och konsument
när varor och tjänster blir ännu lättare att
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hitta och dagens sökordsbaserade metoder
för att finna den önskade produkten väntas
minska i betydelse.
Samtidigt kommer denna utveckling otvetydigt medföra krav på nya regleringar.
För att undvika att innovation och affärsutveckling inte i onödan begränsas så är det
i detta sammanhang viktig att regleringar
på detta område först motiveras av betydande empiri och sedan åtföljs av grundliga konsekvensanalyser. Eventuell reglering
bör inte föreslås förrän följande förutsättningar är uppfyllda:

• Det existerar ett marknadsmisslyckande
• Självregleringsinitiativ från näringslivet
har ej nått önskat resultat

• Befintlig lagstiftning kan inte lösa utmaningarna

• Lagstiftningen är teknik- och konkurrensneutral

– Fria dataflöden
Alla handelsföretag, och i synnerhet de som
är internationella är idag beroende av dataflöden – för ekonomiska transaktioner, personaladministration, kundanalys och prognoser. Upprättandet av hinder för sådana
dataflöden är problematiskt. I flera länder
utanför EU existerar lokaliseringskrav för
data som driver kostnader och administration och försämrar konsumentskyddet.
Inom EU arbetas det däremot just nu med
att etablera en princip om fritt flöde av
data, vid sidan av de historiskt etablerade
friheterna för varor, tjänster, människor
och kapital. Detta är ett välkommet arbete av stor vikt för den digitala ekonomin.
Handelsföretagen, precis som andra delar
av näringslivet som är beroende av dataflöden, ser stora fördelar i att molntjänster
kan levereras från ett land men nyttjas på
alla marknader där ett företag är aktivt.
Men principen om fria dataflöden är inte
bara en princip om flöden mellan länder.
Även flödet – eller dataportabiliteten –
mellan olika tjänsteleverantörer bör förbättras. Det kan finnas risker för företag att
data blir fast hos en molntjänstleverantör
när ett avtal med leverantören avslutas

eftersom handelsföretaget genom att ha
beställt tjänsten inte har egen tillgång till
sparad data när denna data endast finns
hos molntjänsteleverantören. Det är därför
viktigt att möjligheten till dataportabilitet
stärks.

4
Digital säkerhet
I takt med att allt fler personer och saker
blir uppkopplade och distribuerade ökar
utmaningarna kring säkerhet kring system, produkter och tjänster. Säkerheten är
en av samhällets och företagens största utmaningar och ingår som ett element i precis allt, och måste hanteras på alla nivåer
och led i de lösningar som tas fram.
Handelns stora omvandlingar vad gäller
teknik, och affärsnyttan kring den, skapar
möjligheter och utmaningar, där även säkerheten måste hanteras. Förutom sitt eget
säkerhetsarbete är handeln beroende av
andra aktörers, kunders och leverantörers,
säkerhetsarbete vilket gör det än mer komplext. Därtill är vi beroende av staten och
myndigheters agerande för att säkerställa
digital tillgänglighet och säkerhet.
– Mer resurser för polis- och andra berörda
myndigheter för att beivra digitala brott
Den digitala utvecklingen gör det mer attraktivt att begå digitala brott. Dessa brott
kan utföras inom landet men också från utlandet och de tenderar att vara komplexa
och kräver stora resurser för att utredas
och dömas. Utan ökade resurser riskerar
vi att få kraftiga bakslag på den digitala utvecklingen då förtroendet urholkas.
– Säkerställ den digitala betalinfrastrukturen
genom ökat ansvarstagande från alla involverade aktörer
Då vi går mot en alltmer digital betalningsinfrastruktur i Sverige kommer vi alla behöva ställa högre krav på att våra betalsystem fungerar och är säkra. Om inte, får det
stora konsekvenser för många inom samhället, inte minst handeln och kunderna.
Därför måste vi ställa höga krav på ansvariga aktörer inom olika betalningskedjor.

l

GLOBAL KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

Det svenska välståndet bygger på handel
med omvärlden. Globalisering och digital
transformation förändrar handelns förutsättningar i grunden. Det går inte längre
att se handeln i Sverige som en avgränsad
arena med särskilda förutsättningar och
spelregler. Handeln utmanas av en ny och
allt hårdare konkurrenssituation samtidigt
som det öppnar stora möjligheter till utveckling av nya lönsamma affärsmodeller
och expansion.
I den hårdare konkurrensen blir det allt
viktigare att den sker på lika villkor, att alla
aktörer har samma spelregler att följa.

1
Etablera en åtgärdsplan för att avveckla
konkurrenssnedvridande regler
I takt med ekonomisk och teknisk utveckling får gamla regler nya effekter. De effekter som snedvrider konkurrensen måste
avvecklas för att ge svenska handelsföre-

tag möjlighet att konkurrera på en global
marknad.
– Ta bort orimliga postsubventioner
Genom det befintliga FN-systemet för internationella postleveranser (UPU) subventioneras fraktkostnaderna från Kina på
bekostnad av högkostnadsländer som t ex
de nordiska länderna. Det är orimligt att
världens mest konkurrenskraftiga e-handelsmarknad Kina subventioneras genom
detta system och likställs med länder som
Kuba och Gabon. Sveriges regering och EU
bör driva på för att reformera UPU-systemet i grunden.
– Moms från första kronan ska gälla alla
Momssatser ska inte vara konkurrensmedel i sig och moms ska betalas på samma
villkor oavsett var kunden köper en vara
ifrån. Effektivast är om ansvaret för att ta
in momsinbetalningarna läggs på plattformarna som förmedlar kontakten mellan
säljare och köpare. Möjligheten för EU-länder att undanta småförsändelser upp till 22
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euro från moms behöver även det tas bort
tidigare än som planlagt först år 2021.
– Effektiv och konkurrensneutral marknadskontroll
Dagens system för kontroll av att varor
uppfyller miljö- och produktsäkerhetskrav
fungerar inte när konsumenter handlar
direkt från tillverkare. Det leder till att
kostnaden för att uppfylla reglerna inte är
desamma för företag beroende på varifrån
de säljer. Svensk Handel anser att produktoch kemikalieregelverk måste moderniseras för att passa den nya digitala ekonomin. Det bör finnas ett likvärdigt ansvar för
produktsäkerhet oavsett om en aktör inom
EU importerat produkter för vidare försäljning till kund eller om produkter säljs via
en plattform utanför EU och privatimporteras av konsumenter.
– Ensidiga svenska punktskatter skickar
försäljning och jobb utomlands
Sverige har sedan 1 juli 2017 infört en kemikalieskatt på vissa produkter. Produkter
som konsumenter beställer från företag
utomlands är undantagna från skatten.
Det innebär att företag gynnas om de flyttar sina lager från Sverige och säljer direkt
till konsument från utlandet. Det är uppenbart att denna typ av ensidiga svenska
punktskatter inte fungerar som avsett i en
alltmer digital och globaliserad handelssektor och skatten borde därför avskaffas
eller omarbetas. Det svenska näringslivet
har påtalat att Sverige istället för att införa en skatt bara för Sverige borde verka för
ett förbud inom EU och förändring av bl.a.
EU-kemikalielagstiftning REACH.
– Konsumentskyddet måste vara likvärdigt
oavsett försäljningskanal
Öka transparensen för kunderna om vem
som är deras avtalspart vid transaktioner
via plattformar. Det är allt annat än tydligt
för gemene man idag vem de faktiskt ingår
ett avtal med när de köper varor och tjänster via en plattform. Att veta vem som är
ens avtalspart är grundläggande enligt avtalsrätten. Plattformarna bör vara skyldiga
att informera kunderna om vilket deras ansvar som plattform är liksom vem som är
kundens faktiska avtalspart.

l

LOGISTIK- OCH KOMPETENSUTMANINGEN

1
Effektivisera den inhemska
e-handelslogistiken
E-handeln i Sverige står för närvarande för
9% av den totala detaljhandeln (15% av sällanköpshandeln). Det är tydligt att det befintliga systemet för e-handelslogistiken
till handelns kunder har nått ett tak i vad
systemet klarar av. Dagens lösning för logistiken av leveranser till konsumenten
är outvecklad och behöver effektiviseras.
Detaljhandelsföretag och logistikföretag
måste hitta ett sätt att möta konsumenternas krav på snabbare, mer flexibla och
mer transparenta leveranser, oavsett om de
sker till en butik, ett utlämningsställe eller
hemadress.
– Bättre logistik i våra städer
Dålig framkomlighet, upptagna lastplatser och fordonsbegränsningar hindrar en
effektiv logistik i tätorterna. Det kräver att
politiker och tjänstemän med ansvar för
samhällsplaneringen vågar prioritera tillgängligheten. Att skapa bilfria städer får
inte ske på bekostnad av nödvändiga transporter.

– Fler utlämningsställen
Digitaliseringen av de fysiska butikerna
sker bland annat genom att de blir en del
av e-handelns infrastruktur. Utlämningsställen idag fyller delvis en funktion som
dåtidens postkontor gjorde. När e-handeln
var mindre utvecklad sågs denna bisyssla
som en butiksdragare som lockade kunder
till butiken, men i takt med e-handelns lavinartade ökning, inte minst från utlandet,
har utlämningsställena upplevt ökande
problem. I synnerhet i högtrycksperioder
såsom ”Black Friday” och kring jul växer sig
paketvolymerna större än vad utlämningsställena har kapacitet för, vilket skapar badwill såväl för utlämningsstället som för leverantören.
– Smidigare hemleveranser
I takt med att e-handelskunden mognar
vill fler och fler ha sina leveranser direkt till
hemmet. Idag finns ingen generisk lösning
på hur hemleveranser ska se ut i framtiden.
Ingen logistisk lösning passar alla, men effektiva leveranser förutsätter synkroniserade varuflöden mellan samarbetspartners.
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2
Framtiden ställer högre krav på
handelsanställdas kompetens
Förutom att påverka med nya försäljningskanaler och en ökad konkurrens påverkar
handelns strukturomvandling också handelns kompetensbehov i grunden.
Digitaliseringen för med sig en mängd
olika verktyg och hjälpmedel som gör att
handeln som arbetsplats idag är mer avancerad än tidigare. De anställda måste kunna hantera olika datorprogram, interna
system och tekniska hjälpmedel. En hårt
konkurrensutsatt handel ställer också högre krav på de anställdas säljkompetens.
Även automatiseringen kan komma att förändra kompetensbehovet i handeln snabbt
framöver då arbetsuppgifter som är förutsägbara och repetitiva kan komma att utföras av robotar. Detta gör att de anställda
behöver ha goda kunskaper om vad de säljer, att handeln kommer att behöva anställa fler högutbildade och att det dessutom
tillkommer helt nya yrkesroller.

3
Stärk forskningen om handeln
Staten delar årligen ut nästan 20 miljarder
kronor till forskning, utöver de forskningsmedel som går direkt till universitet och
högskolor. För främjande av industriell
verksamhet anslogs 1,2 miljarder kronor
2017 och för transport och telekommunikationer anslogs 1,4 miljarder kronor i
forsknings- och utvecklingsmedel. Ordet
”handel” finns i princip inte i statistiken
över hur de statliga forskningsmedlen används. Trots att handeln är Sveriges största
privata arbetsgivare och bidrar med 11 procent av BNP går bara 40 miljoner kronor,
dvs. 0,2 procent, av de statliga forskningsmedlen till forskning med anknytning till
handeln.

• Öka skolans kunskap och förståelse om

Med en global och transparent marknad
för svenska konsumenter som bara är några knapptryck bort råder helt nya spelregler för stora delar av handeln jämfört med
för bara 5-10 år sedan. Samtidigt öppnar
digitalisering och globalisering nya marknader och stora möjligheter till expansion
och export finns. Det är tydligt att den statligt finansierade handelsforskningen inte
har hängt med.

• Reformera de gymnasiala handelsutbild-

Stärk forskningen om handeln. Vi vill ha
en handel i världsklass. Då kan inte forskningen vara i strykklass.

• Kopplingen mellan den akademiska världen och handeln måste förbättras.

digitaliseringen och dess påverkan på näringslivet

ningarna. Dagens Handels- och administrationsprogram tillgodoser inte nuvarande och framtida kompetensbehov.
Ersätt det med yrkesinriktningen ”handel” på ekonomiprogrammet.

• Inför sälj- och servicekurser som pro-

gramfördjupning på samtliga yrkesprogram. Programmering och IT måste få
större fokus i den grundläggande utbildningen.

• Fortsatt satsning på yrkeshögskoleut-

bildningar och akademiska utbildningar
med fokus på de kompetenser som handeln efterfrågar.

För att Sverige inte ska tappa i position
mot andra länder måste staten styra mer
forskningsmedel till handeln. Forskningen behövs för att främja konkurrens- och
innovationskraft och för att ge svenska
handelsföretag goda möjligheter att ligga
i framkant och konkurrera på den globala
marknaden.

l

15

16

l

svenskhandel.se

