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Uppdrag att folja upp utvecklingen inom e-handeln I Sverige

Regeringens beslut

Regenngen uppdrar at Konkurrensverket att utifran ett konkurrens- och
nanngspoliuskt perspeknv folJa upp utvecklrngen 1 Svenge av e-handeln med
utgangspunkt 1 Konkurrensverkets rapport Konkurrens och tillvaxt pa
digitals marknader (2017 2) samt belysa rnojhgheterna och utmanrngarna all
folJd av e-handelns utvecklrng mom Svenge. Om myndigheten ser ett behov
av atgarder pa ornradet ska sadana forslag lamnas samt forslag pa
finansrering. Uppdraget besknvs narmare nedan under rubriken Narmare om
uppdraget.

Uppdraget ska redovisas all regenngen (Nanngsdepartementet) senast den
30 september 2021

Skalen for regeringens beslut

E-handeln har vuxrt snabbt under senare ad och forvantas fortsatta att vaxa
frarnover, saval 1 Svenge som globalt. Handeln ar nutt mne 1 en
strukturomvandling och e-handelns tillvaxt har dnvits pa och mojliggjorts
bl a. av den digitala utvecklrngen, ut:vecklade logrstiklosrungar och
etablenngen av nya aktorer Under senare nd harden pagaende panderrun
ytterligare dnvit pa strukturornvandhngen genom att efrerfragan pa digitala
handelslosmngar okat.

E-handel kan besknvas som ett samltngsbegrepp for forsaljning av varor och
tjanster via digitala kanaler En okad e-handel kan bidra ull lagre
transaknonskostnader och pnser, mer effeknv resursanvandrung och ett okat
utbud av varor och tjanster. Nya innovativa satt att salja och formedla
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produkter och tjanster mojliggor ocksa etablenngen av nya aktorer.

Forsaljnmgen av varor och tjanster sker alltmer via e-handelsplattformar

vilket har mnebunt att konsumentens valmojligheter och foretags

moJ!tgheter att na ut med stria produkter okat, Samtidigt har det

uppmarksammats att anvandandet av sadana plattformar kan innebara

problem och utmanmgar for konsumenter, foretag och -1lsynsmynd1gheter

Pnsbildnmgen forandras 1 takt med handeln, vilket Konkurrensverket

uppmarksamrnat. E-handel antas leda all lagre priser och genomslaget beror

bl a. pa 1 vilken utstrackrung konsumenter kan lutta och kopa till det lags ta
pnset. J arnforelsetjanster och plattformar kan forenk.la konsumenternas
sokarbete och bidra till okad pnstransparens men kan samtrdigt innebara en
moil1ghet for foretag att overvaka sina konkurrenters pnser. Plattformar som
drar fordel av stora natverkseffekter kan ocksa direkt paverka pnssattningen.
Det blir allt vanltgare att e-handlare och plattformar anvander pnsalgontmer
for att justera stria pnser utifran bl.a. tndrviduella anvandardata.
MoJ!tgheterna att overvaka konkurrenters pnser 1 kombinauon med
pnsalgontmer kan, 1 likhet med pnsstyrnmg, leda till forsarnrad eller
utebliven pnskonkurrens for vissa produkter Nya qanster och teknologier
paverkar darrned tradinonella marknadsstrukturer

E-handelns sardrag, bl a med forekomsten av natverkseffekter och okade
moJIIgheter att infora villkor for andra foretag 1 distnbunonskedjan, far
effekter for de kontraktsvillkor som trllarnpas pa marknader och kan leda all
mlasrungseffekter Fragor som ror selektiva drstnbutionssystern, vtlka
innebar att antalet auktonserade aterforsaliare begransas for en viss produkt,
och pnsstyrning har ocksa tagtt storre plats 1 den konkurrensrattshga
debatten under senate ar. Pa El.J-nrva har e-handelsplattformars roll 1 bl a.
ovanstaende fragor blivtt: en central aspekt.

Ar 2017 pub!tcerade Konkurrensverket rapporten Konkurrens och tillvaxt
pa d1gitala marknader. I uppdraget som lag all grnnd for rapporten mgick att
undersoka utveckltngen av e-handeln 1 Svenge. Samma ar publtcerade EU
komm1ss1onen en sektorsundersokntng om e-handel. EU-komm1ss1onen
drag slutsatsen att pnstransparensen har okat 1 samband med allvaxten mom
e-handeln EU-komm1ss1onen framholl att konsumenter ogonbltckltgen kan
mhamta och iamfora produkt- och prtstnformat:ton, och pa sa satt h1tta de
basta erbJudandena. EU-komm1ss1onen menade att for handlare har
allvaxten tnom e-handeln tnneburtt hardare pnskonkurrens, men aven vtss
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snalslqutsproblemank 1 och med att fordelarna med fysiska bunker rrunskar
Nar det galler e-handelsdrrven konkurrens 1 tjanstesektorn morn EU ar
resultatet mer blandat och kan begransas av faktorer som sprak och
reglenng.

Svensk Handel har idennfierat tva parallelJa utvecklmgstrender 1 handeln.
Den ena trenden, som ar tydl!gast 1 fysisk handel, handlar om okrungen av
lagpnshandel. Den andra trenden ar att mojligheterna att uppratthalla pnser
och hoga marginaler ar storst morn handeln med lyxvaror Svensk Handel
forutspar att foretag morn bade den fysiska bunkshandeln och nathandeln
kommer att agera med tydligare pnsfokus under kommande ar, vilket talar
for att fragan om pnsbildnmg bot analyseras narrnare.

Narrnare om uppdraget

Konkurrensverkets redovisrung av uppdraget ska fokusera pa en uppfoljrung
av utvecklingen 1 Svenge av e-handcln och kan inkludera

• Fragor som rot pnsbildrung, marknadsmakt 1 drstnbutionskedjan,
konkurrens pa Iika villkor, mtradesbarnarer och forekomsten av
nyetablenngar samt e-handelsplattforrnars roll for detta.

• En bedomrung av den intemauonella utvecklingen mom ornradet, 1

den man den anses paverka svenska konkurrensforhallanden

I uppdraget mgar att redovisa eventuella identifierade behov av
forbattnngsatgarder. Konkurrensverket far under arbetets gang ta
ncdvandiga kontakter med berorda intressenter for att mharnta kunskap och
erfarenheter.
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Pa regenngens vagnar

~~/cYZ---
Ibrahim Baylan

?

Kopia till

Statsradsberednrngen/SAM och EUK
Finansdepartementet/BA och KO
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Kornmerskollegium
Korisumentverket
Tillvaxtverket
Verket for mnovationssystem
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