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Tiivistelmä

Valtioneuvoston kaupan tulevaisuusselonteko eduskunnalle tuo tietoa ja kehittämisehdotuksia 
tulevalle kymmenen vuoden aikajänteelle. Selonteko kuvaa kaupan toimialan tilanne-, 
muutos- ja tulevaisuuskuvaa sekä esittää näitä taustoja vasten kehittämisehdotuksia ja 
johtopäätöksiä toimialan strategiseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen. Selonteko sisältää 
myös kaupan toimialan vision ja skenaariot vuodelle 2032. 

Tulevaisuusselonteko kohdistuu kuluttajakauppaan (tuotteet ja palvelut) sisältäen 
päivittäistavarakaupan ja tukkukaupan välisen ketjun. Selonteon laatimisen taustalla on 
kaupan toimialan rakennemuutos Suomessa ja toimintaympäristön globaali murros. Toimialan 
kehitystä uudistavat erityisesti digitalisaatio, kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä kaupan 
alan globaalit markkinat ja kansainvälinen kauppa.

Kaupan tulevaisuusselonteko sisältää selonteon kuudelle eri sisältöalueelle 
38 kehittämisehdotusta kaupan toimialalle jakautuen kolmelle eri painopistealueelle 
seuraavasti: 1. kansallinen kehittämistyö, 2. resursointi ja 3. kansainvälinen vaikuttamistyö. 

Kaupan alan visiossa vuodelle 2032 painottuvat alan ekosysteeminen työ, alan uudistumista 
tukeva toimintaympäristö, alan veto- ja pitovoima sekä vastuullisuus. Selonteossa kaupan alan 
skenaariot vuodelle 2032 ovat: 1. ekosysteemisesti uudistunut kansainvälisesti kilpailukykyinen 
kauppa, 2. kilpailuhaitan kokenut kauppa ja 3. kilpailukyvyn menettänyt kauppa. 
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S A M M A N D R AG 

Statsrådets framtidsredogörelse för handeln har utarbetats som en del av en skriv-
ning i regeringsprogrammet, så att handeln kan utvecklas strategiskt och långsik-
tigt. I bakgrunden till skrivningen i regeringsprogrammet om utarbetandet av redogö-
relsen för handeln ses den pågående omstruktureringen inom handeln i Finland och den 
globala förändringen av verksamhetsmiljön. Även förändringarna i verksamhetsmiljön 
sedan våren 2020 har bidragit till en omvälvning i branschen.

I dag är handeln en betydande aktör i samhället och näringslivet i Finland. Bran-
schen sysselsätter, skapar konkurrenskraft, välbefinnande samt regional och lokal 
livskraft samt erbjuder kunderna produkter och tjänster. Handeln utgör även en 
betydelsefull del av Finlands företagsstruktur och den har en viktig inverkan på 
nationalekonomin. I Finland sysselsätter handeln 270 000 personer, lite över 10 procent 
av alla sysselsatta i alla branscher sammanlagt. Branschen sysselsätter indirekt uppskatt-
ningsvis 450 000 personer. I branschen finns nästan 40 000 företag, varav över 90 procent 
är företag som sysselsätter mindre än 10 personer. I Finland är handeln en av de största 
branscherna mätt i omsättning, och under de senaste åren har bruttovärdeökningens 
andel varit 9–10 procent. Den totala effekten av verksamheten och investeringarna inom 
handeln på bruttovärdeökningen är cirka 15 procent. Handeln är den största branschen 
som redovisar mervärdesskatt, (nästan 49 % av alla branschers sammanräknade redovi-
sade mervärdesskatter) och den tredje största bransch som betalar samfundsskatt. Den 
totala effekten av verksamheten och investeringarna inom handeln på bruttovärdeök-
ningen är cirka 15 procent.

Handeln går igenom en stor omvälvning i Finland och internationellt. I synnerhet 
digitalisering, förändringar av konsumentbeteendet samt den globala marknaden 
och internationella handeln förnyar utvecklingen av branschen. I och med utveck-
lingen har den inhemska och utländska handeln förändrats från en traditionell aktör till en 
aktör på globala marknader, särskilt i och med näthandeln, handelns globala marknads-
platser och -plattformar samt allteftersom handeln har fått fler kanaler. Finländska före-
tag inom handeln hör redan nu till ett ekosystem inom den globala handeln där de sker 
förändringar i de traditionella affärsverksamhetsmodellerna. Utvecklingstrenden fortsät-
ter, i synnerhet i och med digitaliseringen, artificiell intelligens, automatiseringen samt för-
ändringar av konsumentbeteende, där konsumenten beslutar hur, varifrån, när och via vil-
ken kanal han eller hon gör sina köp. Det har ansetts att handeln som tredje bransch efter 
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teknologibranschen samt media och underhållning kommer att drabbas av en digital stör-
ning eller påverkan som kan leda till att branschen förnyas eller delvis till och med förstörs.

Med tanke på den pågående och kommande utvecklingen är en förnyelse av den fin-
ländska handeln och att hålla jämna steg med den globala konkurrensen inte ett 
alternativ, utan ett levnadsvillkor för att den finländska handeln ska ha framgång 
i konkurrensen både nationellt och internationellt. Centralt är en välfungerande mark-
nad, öppen och rättvis konkurrens samt en ansvarsfull granskning av handeln som en del 
av närings-, entreprenörskaps- och konkurrenspolitiken. Dessa skapar grunden för den fin-
ländska handelns konkurrenskraft och framgång i fortsättningen, även globalt. En konkur-
renskraftig och internationellt framgångsrik finländsk handel främjar Finlands national-
ekonomi, välbefinnande, sysselsättning, aktivitet, skatteintäkter samt den regionala livs-
kraften och förmågan att behålla invånare.

Statsrådets framtidsredogörelse för handeln ger information och utvecklingsidéer 
åt politiska beslutsfattare för de kommande tio åren. Redogörelsen beskriver handelns 
situations-, förändrings- och framtidsbild samt presenterar med dessa som utgångspunkt 
utvecklingsidéer och slutsatser för politiska beslutsfattare för en strategisk och långsiktigt 
utveckling av branschen. Redogörelsen innehåller även en vision och scenarier för han-
deln för 2032. Framtidsredogörelsen har avgränsats till att gälla konsumenthandeln 
(produkter och tjänster), i vilken ingår kedjan mellan dagligvaruhandeln och parti-
handeln. Redogörelsen omfattar följande innehållsområden inom omstruktureringar av 
handeln:

1) konsumentbeteende,
2) sysselsättning, utbildning och kompetens,
3) regional utveckling och försörjningsberedskap,
4) digitalisering,
5) klimatförändringen och företagsansvar samt
6) en välfungerande marknad och främjande av entreprenörskap.

Framtidsredogörelsen för handeln har följande vision för handeln: ”Under 2032 finns 
i Finland för handeln ett starkt ekosystem, där det uppstår kundorienterade, även interna-
tionellt framgångsrika produkt- och tjänsteinnovationer samt nya slags verksamhetskon-
cept för handeln. Verksamhetsmiljön stöder bevarandet av företag inom handeln och fin-
ländska varumärkens starka ställning på den inhemska marknaden samt internationell 
framgång. Handeln upplevs som en affärsverksamhet och arbetsplats som lockar experter 
och investeringar. Ansvar för människor samt miljön är den finländska handelns trumfkort.”
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Framtidsredogörelsen för handeln innehåller 38 utvecklingsidéer för redogörelsens 
sex olika innehållsområden och de fördelas på tre olika prioriterade områden (i kapi-
tel 9 granskas alla utvecklingsidéer enligt de prioriterade områdena 1–3).

Det prioriterade området 1. består av nationellt utvecklingsarbete som svarar mot 
omstruktureringen av handeln och den kraftiga förändringen av verksamhetsmil-
jön genom att skapa nya och utveckla befintliga nationella system, verksamhets-
modeller och bestämmelser för att främja förnyelsen av handeln samt dess tillväxt-
potential och tillväxtmöjligheter. En bra hemmarknadskonkurrens är utgångspunkten 
för konkurrensen på den internationella marknaden. Följande är exempel på utvecklingen 
av befintliga nationella system, bestämmelser och verksamhetsmodeller: 1) utveckling av 
utbildning inom handeln, 2) utredning och införande av näthandelns distributionskanaler 
och logistiska lösningar vid näthandelns tillväxt och internationalisering, 3) att lösa spe-
cialfrågor som gäller handeln, såsom planläggningsfrågor, utvärdering och utredning av 
avregleringen som gäller försäljning av alkohol samt apoteksverksamhet. Ett lyckat och 
behärskat genomdrivande av omstrukturering av handeln förutsätter även återskapande 
på system- och författningsnivån, varav följande utgör exempel: 1) att skapa en ekono-
misk incitamentsmodell för utbildning av arbetstagare inom handeln, 2) att utreda nya 
slags metoder och verktyg för att påskynda förnyelsen av branschen och bidra till livskraf-
ten i kommersiella centra samt 3) att skapa ett nytt slags innovationsekosystem för digita-
liseringen och förnyelsen av företag. Dessutom är förslaget att inrätta en rådgivande kom-
mitté för handelns omstrukturering vid arbets- och näringsministeriet. Den ska ha som 
uppgift att övergripande och målmedvetet driva vidare branschens omstrukturering.

Det prioriterade området 2. fokuserar på att driva igenom handelns omstrukture-
ring på nationell nivå, genom att säkerställa tillräckliga resurser som behövs för för-
nyelse, tillväxt och internationalisering av handeln. Genom att fördela resurser till 
FUI-satsningar samt programarbetet säkerställs en ekosystemisk och övergripande utveck-
ling av handeln. Exempel på prioriterade områden för utvecklingen är utveckling av varu-
märken och köpvägar, utnyttjande av digitala tekniker inom handeln samt i fråga om pro-
gramarbete kan som exempel nämnas främjande av användningen av flera kanaler hos 
företag inom den finländska handeln och påskyndande av digital betalning inom handeln. 
Dessutom föreslås utveckling av finansieringsmodeller samt sammankoppling av nationell 
finansiering och EU-finansiering inom handeln.

Det prioriterade området 3. riktar sig till internationellt påverkansarbete på EU-ni-
vån och utanför EU-området. Den finländska handeln är verksam på den globala mark-
naden och möter därför dagligen yttre villkor i anknytning till EU och länder utanför 
EU. Det är väsentligt att Finland gör ett aktivt och övergripande internationellt påver-
kansarbete för att uppnå en rättvis, öppen, jämlik och konkurrenskraftig verksamhets-
miljö. Bland annat följande är exempel på utvecklingsidéer: 1) att främja en rättvis och 
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människoorienterad dataekonomi nationellt och på EU-nivån, 2) främjande av jämlika 
verksamhetsförutsättningar samt transparens i näthandeln mellan EU och aktörer utanför 
EU, 3) Finland stöder EU:s försök att förhandla om omfattande och ambitiösa frihandels-
avtal med tredje länder och har som mål att uppnå resultat som främjar den finländska 
näringslivet, inklusive detaljhandeln samt 4) Finland främjar ett jämlikt terminalavgiftssys-
tem för alla Världspostföreningens (UPU) medlemsländer i Världspostföreningens avtal.

Det är mycket viktigt att ta vidare förslag som gäller utveckling av handeln och att 
genomföra dem i rätt tid. Vid utvecklingen av handelns verksamhetsförutsättningar ska 
man bland annat ta hänsyn till den inre marknadens funktion, den internationella utveck-
lingen, förändringar av konsumentbeteendet samt näthandeln och marknadsplatser. Han-
deln antingen ökar eller förlorar i proportion sin konkurrenskraft internationellt. De beslut 
som fattas har en direkt inverkan på sysselsättningen, skatteintäkter, konkurrenskraf-
ten, regionernas livskraft och deras förmåga att behålla invånarna. Det är också viktigt att 
spegla framtida alternativ inom handeln genom olika scenarier och visionsarbete.

Framtidsredogörelsen för handeln innehåller tre olika scenarier som har tagits fram 
för år 2032. En internationellt konkurrenskraftig handel som har förnyats ekosys-
temiskt uppstår då utvecklingsidéerna i framtidsredogörelsen för handeln genom-
förs i rätt tid samt som resultat av de utvecklingsåtgärder som handeln genomför. 
Genom att utveckla och investera i handeln uppstår kring handeln ett kraftigt och livskraf-
tigt ekosystem. Därmed är branschen en av de mest betydande branscherna i Finland, det 
uppstår nya betydande innovationer och aktörer inom den finländska handeln har fram-
gång i Finland och på den internationella marknaden. Handeln är en betydande syssel-
sättare som skapar livskraft, och produkter och tjänster inom handeln är tillgängliga i hela 
Finland. Handeln använde flera kanaler och har hittat logistiska lösningar. Finland är i fråga 
om handeln ett ledande land inom digitalisering, dataekonomin samt lösningar som gäller 
plattformar och betalning. Handeln verkar globalt och den inhemska marknadens bety-
delse kan till och med minska. Marknaden är öppen, konkurrensen är rättvis. Både i och 
utanför EU är Finland en av föregångarna inom handeln.

I scenariot En handel som har drabbats av en konkurrensnackdel har handeln svårig-
heter eftersom branschen endast har utvecklats måttligt, inte tillräckligt och inte 
i rätt tid. Handelns personalstyrka minskar och 30 procent av verksamhetsställena för-
svinner jämfört med 2019. Verksamheten i handeln har ytterligare koncentrerats och 
många branscher har endast några aktörer eller en kedja som täcker hela landet och varav 
den största delen ägs av internationella aktörer. Det kommer även nya internationella, 
prisorienterade aktörer in på marknaden. Konsumenterna identifierar inte den finländ-
ska handeln som en betydelsefull aktör. I Finland klarar man inte av att utveckla interna-
tionellt intressanta digitala lösningar och varumärken, utan man inför innovationer som 
har utvecklats annanstans. Marknaden har inte utvecklats på grund av förändringar i den 
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globala verksamhetsmiljön. Internationella aktörer och så kallade lågprisaffärer tar över 
den nationella marknaden. Den inhemska logistikbranschen har mestadels övergått till 
utländskt ägande och skapar osäkerhet i verksamheten inom handeln.

I scenariot En handel som har förlorat sin konkurrenskraft har handelns andel och 
betydelse minskat i samhället, eftersom utvecklingen av branschen inte har gjorts 
eller genomförts i rätt riktning. Därför finns inom handeln endast några företag som 
regionalt sett i praktiken har monopolställning. Konsumenterna gör sina uppköp i regel 
i globala aktörers affärer. Antalet inhemska produkter och aktörer minskar kraftigt och 
internationella varumärken tar i regel över marknaden. Personalstyrkan inom handeln 
minskar kraftigt. Utländska kedjor och aktörer har tagit över Finlands marknad. I fråga om 
införande av digitala lösningar inom handeln har man hamnat efter de internationella 
toppländerna, och detta försämrar betydligt internationaliseringen av finländska före-
tag. Den nationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen släpar efter och kan inte förändra 
marknadens struktur; lagstiftningen försvårar även internationaliseringen av inhemska 
webbutiker och konkurrensen på den globala marknaden.

Arbets- och näringsministeriet svarar inför riksdagen för beredningen av statsrådets 
framtidsredogörelse för handeln. Näringslivet, arbetstagarorganisationer, olika ministe-
rier samt centrala sakkunniginstanser och forskningsaktörer har deltagit i stor utsträckning 
i beredningen. Genom statsrådets beslut tillsattes en parlamentarisk uppföljningsgrupp 
samt genom arbets- och näringsministeriets beslut en styrgrupp samt en tjänstemanna- 
och sakkunnigarbetsgrupp för att stöda arbetet.
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1 Redogörelsens bakgrund, syfte och 
utarbetande

Statsrådets framtidsredogörelse för handeln har utarbetats som en del av en skriv-
ning i regeringsprogrammet 2019–2023, så att handeln kan utvecklas strategiskt 
och långsiktigt. I bakgrunden till skrivningen i regeringsprogrammet ses den pågående 
omstruktureringen inom handeln i Finland och den globala förändringen av verksamhets-
miljön. Även coronaviruspandemin har sedan våren 2020 bidragit till en omvälvning av 
branschen, liksom även Rysslands anfallskrig mot Ukraina sedan februari 2022.

I dag är handeln en betydande aktör i samhället och näringslivet i Finland. Branschen 
sysselsätter och skapar konkurrenskraft, välbefinnande samt regional och lokal livskraft 
samt erbjuder kunderna produkter och tjänster. Handeln utgör även en betydelsefull del 
av Finlands företagsstruktur och den har en viktig inverkan på nationalekonomin. Han-
deln går igenom en stor omvälvning i Finland och internationellt. I synnerhet digita-
lisering, förändringarna av konsumentbeteendet samt den globala marknaden och inter-
nationella handeln förnyar utvecklingen av branschen. Med tanke på den pågående och 
kommande utvecklingen är en förnyelse av den finländska handeln och att hålla jämna 
steg med den globala konkurrensen inte ett alternativ, utan ett levnadsvillkor för att den 
finländska handeln ska ha framgång i konkurrensen både nationellt och internationellt.

Syftet med statsrådets framtidsredogörelse för handeln är att ge information och 
utvecklingsidéer åt politiska beslutsfattare för de kommande tio åren. Redogörelsen 
beskriver handelns situations-, förändrings- och framtidsbild samt presenterar med dessa 
som utgångspunkt utvecklingsidéer och slutsatser för politiska beslutsfattare för en stra-
tegisk och långsiktig utveckling av branschen. Redogörelsen innehåller även en vision och 
scenarier för handeln för 2032.

Om redogörelsens beredningsprocess
Arbets- och näringsministeriet svarar inför riksdagen för beredningen av statsrådets 
framtidsredogörelse för handeln. Beredningen av redogörelsen inleddes vid arbets- och 
näringsministeriet under våren 2020, då ministeriet genomförde ett öppet skriftligt sam-
råd som tjänstemannarbete. Genom samrådet identifierades redogörelsens innehålls-
områden samt teman i anknytning i dem vad gäller handelns strukturförändring. Efter 
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samrådet upphandlade arbets- och näringsministeriet tre separata sakkunnigtjänster för 
att stödja tjänstemannaberedningen.

Efter att sakkunnigtjänsterna blev färdiga våren 2021 inleddes utarbetandet av 
redogörelsen som tjänstemannaberedning. Näringslivet, arbetstagarorganisationer, 
olika ministerier samt centrala sakkunniginstanser och forskningsaktörer har deltagit i stor 
utsträckning i beredningen av redogörelsen. Arbets- och näringsministeriet hade huvud-
ansvaret och redogörelsen bereddes i underarbetsgrupper (6) som behandlade redogö-
relsens innehåll i januari–augusti 2021. I beredningen deltog 98 tjänstemän och sakkun-
niga i branschen i nio temagrupper som omfattade redogörelsens sex innehållsområden. 
Temagrupperna träffades självständigt sammanlagt 55 gånger, i vilket även ingick 16 sepa-
rata samråd med representanter för näringslivet eller sakkunniginstanser. Under hösten 
2021 ordnades för beredningen av redogörelsen, i synnerhet för validering av utveckling-
sidéerna, en workshop för styrnings- samt tjänstemanna och sakkunnigarbetsgruppen. 
Dessutom ordnades två öppna webbseminarier under vintern 2020 och 2021 för att stödja 
beredningen. Utkastet till redogörelse sändes för öppet skriftligt samråd från den 20 april 
till den 1 juni 2022, varefter redogörelsen slutfördes med beaktande av utlåtandena.

Arbetet med redogörelsen har styrts, understötts och övervakats genom de arbets-
grupper som inrättades för beredningen. En parlamentarisk uppföljningsgrupp tillsat-
tes med statsrådets beslut 9.11.2020, och alla riksdagspartier var representerade i grup-
pen. En styrgrupp samt en tjänstemanna- och sakkunnigarbetsgrupp tillsattes 20.3.2020 
med arbets- och näringsministeriets beslut. Dessa arbetsgrupper har sammanträtt sam-
manlagt 25 gånger.

Avgränsning
Framtidsredogörelsen har avgränsats till att gälla konsumenthandeln (produk-
ter och tjänster), i vilken ingår kedjan mellan dagligvaruhandeln och partihandeln. 
Redogörelsen omfattar följande innehållsområden inom handelns strukturförändringar:

1) konsumentbeteende
2) sysselsättning, utbildning och kompetens
3) regional utveckling och försörjningsberedskap
4) digitalisering
5) klimatförändringen och företagsansvar samt
6) en välfungerande marknad och främjande av entreprenörskap
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2 Läges- och förändringsbild för handeln

2.1 Handeln i Finland
Handeln är en av de största branscherna i Finland mätt i antalet sysselsatta och anta-
let företag samt omsättningens storlek, handeln har samhällsekonomiska konse-
kvenser bland annat för bruttonationalprodukten och via skatteintäkterna. år 2020 
sysselsatte handeln 270 000 personer och av det totala antalet sysselsatta i alla branscher 
sysselsatte handeln lite mer än 10 procent1. år 2019 fanns det nästan 40 000 företag inom 
handeln, av dem var mer än 90 procent företag som sysselsatte under 10 personer2. Under 
de senaste åren harbruttoförädlingsvärdet för handeln varit cirka 9–10 procent3. Utöver 
direkta konsekvenser har handeln även indirekta konsekvenser för samhällsekonomin. 
Indirekt sysselsätter handeln uppskattningsvis 450 000 personer4. Branschen är en av de 
största branscherna mätt i omsättningsbelopp, såsom redovisare av mervärdesskatt och 
betalare av samfundsskatt5.

I detta kapitel beskrivs handeln och verksamhetsmiljön nationellt och internationellt ur 
olika inkomstperspektiv. I den nationella översikten i kapitlet används Statistikcentra-
lens statistik för att beskriva handelsbranschen. I Finland är näringsgrensindelningen ToL 
2008 den gällande klassificeringen som Statistikcentralen använder för branscherna. Med 
användning av denna standard för näringsgrensindelning klassificerar Statistikcentra-
len företag, organisationer eller enskilda verksamhetsställen enligt den ekonomiska verk-
samhet som bedrivs där och enligt indelningen klassificeras handel i grupp G, som omfat-
tar parti- och detaljhandel samt reparation av motorfordon och motorcyklar. Denna grupp 
omfattar parti- och detaljhandel med olika varor samt tjänster förknippade med försälj-
ning av varor och det är fråga om försäljning utan bearbetning där varornas egenskaper 
inte ändras. Försäljning omfattar vanliga arbetsuppgifter inom handel, till exempel sorte-
ring, montering, installation och lagring av varor.6

1  Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen 2021

2  Struktur- och bokslutsstatistik över företag, Statistikcentralen 2021

3  Nationalräkenskaper, Statistikcentralen 2021

4  Finsk handel/Tule alalle

5  Struktur- och bokslutsstatistik över företag, Statistikcentralen 2021

6  Näringsgrensindelningen 2008, Statistikcentralen
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Sysselsättningen inom handelsbranschen

Handelsbranschen är en betydande sysselsättare i Finland. År 2020 sysselsatte bran-
schen 270 000 personer, av dem var 237 000 löntagare och 33 000 företagare eller 
familjemedlemmar till företagare. De sysselsatta inom handeln utgjorde cirka 10,7 pro-
cent av det totala antalet sysselsatta inom alla branscher 2020. Vid granskning efter kön 
sysselsatte handeln lite fler män än kvinnor 2020. Andelen män av de sysselsatta inom 
handeln var 145 000 det vill säga cirka 54 procent år 2020. Av de sysselsatta inom han-
deln var 125 000, det vill säga cirka 46 procent kvinnor år 2020, medan andelen kvinnor av 
de sysselsatta inom alla branscher var cirka 48 procent. år 2020 var stod männen för cirka 
58 procent och kvinnorna för 42 procent av de utförda arbetstimmarna inom handel.7 
Handelsbranschen sysselsätter också indirekt genom att skapa sysselsättning inom andra 
branscher genom upphandling och investeringar8. Hela handelskedjan har bedömts sys-
selsätta närmare 450 000 personer9.

Av de sysselsatta inom handel var detaljhandelns andel störst och sysselsatte cirka 
50 procent av arbetstagarna inom handel. Näst störst var andelen inom partihandel, 
cirka 35 procent och efter det andelen inom motorfordon och motorcyklar, som uppgick 
till cirka 16 procent.10 Figur 1 föreställer de sysselsatta inom handeln 2020 enligt syssel-
satta inom detaljhandeln, partihandeln samt detalj- och partihandel med motorfordon 
och motorcyklar.

Figur 1. Sysselsatta inom handeln 2020. Totalt 270 000 personer.11

7  Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen 2021

8  Finsk handel/Handelns och tjänstesektorns betydelse för Finland

9  Finsk handel/Tule alalle

10  Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen 2021

11  Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen 2021
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År 2020 var cirka 76 procent av löntagarna inom handeln heltidsanställda och 
cirka 24 procent av löntagarna i branschen deltidsanställda. år 2020 arbetade totalt 
64 000 personer av de sysselsatta inom handeln deltid och av dem var cirka 58 000 lönta-
gare. Av löntagarna inom handel arbetade cirka 71 procent minst 35 veckoarbetstimmar. 
Cirka 20 procent arbetade 20–34 timmar och cirka nio procent 1–19 timmar 2020.12 Fördel-
ningen av arbetstimmar för löntagarna inom handeln 2020 framställs i figur 2.

Figur 2. Fördelningen av arbetstimmar inom handeln enligt regelbunden veckoarbetstid 
i huvudsyssla 2020.13

Andelen deltidsanställda inom detaljhandeln av alla anställda är hela 60 procent. 
Att det är allmänt med deltidsarbete inom handeln beror på varierande efterfrågan bland 
kunderna och därför varierar behovet av arbetskraft vid olika tidpunkter. Många deltidsan-
ställda arbetstagare får utöver lönen inkomstbundna stöd och därför förknippas deltids-
arbete ofta med lönsamhetsrelaterade problem om det inte lönar sig att ta emot arbete 
i alla situationer till exempel på grund av att de inkomstbundna stöden samtidigt minskar. 
Deltidsarbete kan också vara förknippat med utmaningar som rör engagemang i arbetet 
och när det gäller att binda sig vid arbetsgivaren och utveckling av det egna kunnandet.14

12  Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen 2021

13  Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen 2021

14  Mitronen & Närvänen 2020
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Det finns många orsaker till deltidsarbete och deltidsarbete blir ett problem då man 
tvingas till det mot sin vilja på grund av arbetsmarknadsläget. I bästa fall gör del-
tidsarbete det möjligt för arbetstagaren att delta i arbetsmarknaden på ett flexibelt och 
meningsfullt sätt.15

Största delen av dem som deltidsarbetar vill ha heltidsarbete, vilket framgår av Kau-
hanens undersökning (2016). Enligt undersökningen arbetade cirka 67 procent av alla 
deltidsarbetande inom detaljhandeln deltid eftersom det inte fanns heltidsarbete (orsak 
till deltidsarbete: studier: 12 procent, ville inte ha heltidsarbete: 6,8 procent).16 å andra 
sidan kan det finnas situationer där deltidsanställda arbetstagare för tillfället inte kan ta 
emot extra arbetstimmar på grund av samordningen med det övriga livet. Drygt 58 pro-
cent av de deltidsanställda arbetstagarna inom detaljhandeln ville ha fler arbetstimmar.17

I vissa situationer kan deltidsarbete vara personens eget val och möjliggöra arbete 
för sådana personer som inte kan arbeta heltid, till exempel på grund av studier. 
Handeln sysselsätter många unga och erbjuder dem arbetserfarenhet.18 Av de sysselsatta 
15–64-åringarna inom handeln var cirka 17 procent under 25 år och branschen sysselsatte 
således antalsmässigt flest personer under 25 år av alla branscher 2020.19 Det finns också 
situationer där deltidsanställda arbetstagare inte varit villiga att ta emot extra arbets-
timmar som de erbjudits, vilket framgår av den enkät om deltidsarbete som Finsk han-
del genomförde för sina medlemsföretag 2016. I utredningen observerades dessutom 
att arbetstagare ofta nödvändigtvis inte vill övergå till heltidsarbete trots att det erbju-
dits möjlighet till det. Enligt utredningen är resultaten delvis förståeliga, eftersom arbets-
tagarna inte alltid har möjlighet att ta emot sporadiska extra arbetstimmar eller övergå 
till heltidsarbete till exempel på grund av studier, men samtidigt kan det konstateras att 
resultaten var förvånansvärt stora.20

Antalet sysselsatta inom handeln varierar mellan kvartalen, men en kontinuer-
ligt nedåtgående trend kan observeras i antalet sysselsatta i branschen. I synner-
het antalet sysselsatta inom detaljhandeln har minskat, till exempel 2016 fanns det på års-
nivå 161 000 personer sysselsatta inom detaljhandeln, medan antalet sysselsatta 2020 
var 134 000. Mellan åren 2019 och 2020 minskade antalet sysselsatta inom handeln med 
17 000 personer och största delen av denna minskning berodde på minskningen av 

15  Lukkarinen 2018

16  Kauhanen 2016

17  Kauhanen 2016

18  Finsk handel 2018

19  Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen 2021

20  Kurjenoja 2020a
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sysselsatta inom detaljhandel.21 Inom detaljhandeln har sysselsättningen minskat i synner-
het inom fackhandeln22. I figur 3 framställs utvecklingen i antalet sysselsatta inom handeln 
kvartalsvis under åren 2005–2020.

Figur 3. Sysselsättningsutvecklingen inom handeln, antalet sysselsatta, tusen personer.23

Den långsiktiga trenden för arbetskraftsutvecklingen inom handeln befinner sig 
i ett brytningsskede, då utvecklingen av omsättningen i branschen inte längre lika 
starkt påverkarbehovet av arbetskraft. Finsk handel har som orsaker till detta listat 
bland annat de internationella företagens försök att bättre hantera leveranskedjorna inom 
handeln och förkorta dessa, uppnå skalfördelar, gränsöverskridande konkurrens om kun-
derna i alla kanaler, behovet att effektivera funktionerna och minska kostnaderna till följd 
av internationell och inhemsk konkurrens samt öka den effektivering och produktivitet 
som automatiseringen och digitaliseringen möjliggör. Dessa faktorer har haft konsekven-
ser för sysselsättningen både inom detalj- och inom partihandeln. Den kraftiga konjunktu-
ren inom byggbranschen har under de två senaste åren har i sin tur stött sysselsättningen 

21  Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen 2021

22  Kurjenoja 2021a

23  Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen 2021
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inom partihandeln, men nu verkar sysselsättningsutvecklingen brytas även inom par-
tihandeln bland annat i och med permitteringar i branschen och mindre rekrytering av 
säsongarbetare och praktikanter än tidigare.24

I figur 4 framställs ännu separat sysselsättningsutvecklingen inom detalj- och partihandeln 
i Finland. Figuren omfattar inte handel med motorfordon och motorcyklar. I figuren kan 
man observera den nedåtgående sysselsättningstrenden som började 2012–2013 inom 
detaljhandeln åren och nedgången i sysselsättningen inom partihandeln under tiden efter 
finanskrisen, precis som den ökade sysselsättningen inom partihandeln senare från och 
med 2016 i och med uppgången inom byggbranschen. Finsk handel för också fram det att 
till exempel konsekvenserna av coronakrisen syns med en fördröjning genom industripro-
duktion, byggande och investeringar.25 Vid en granskning av sysselsättningsutvecklingen 
inom handeln kan man märka att många faktorer som påverkar sysselsättningen också har 
sitt ursprung utanför handelsbranschen, till exempel i byggbranschen eller industrin. Sam-
tidigt som handelsbranschen indirekt påverkar sysselsättningen inom andra branscher, 
kan andra branscher påverka sysselsättningen inom handeln.

24  Kurjenoja 2021a

25  Kurjenoja 2020b
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Figur 4. Sysselsättningsutvecklingen inom detaljhandeln och partihandeln (exkl. handel med motorfordon 
och motorcyklar), tusen personer.26

Antalet företag inom handelsbranschen
Mätt i antalet företag är handeln den tredje största branschen i Finland. Enligt Sta-
tistikcentralen fanns det i Finland totalt 369 940 företag 2019 (omfattar alla näringsgre-
nar) och av dessa var totalt 39 932 företag inom handeln27. Antalet omfattar parti- och 
detaljhandel, företag som reparerar motorfordon och motorcyklar. Den största näringsgre-
nen i Finland mätt i antalet företag är jordbruk, skogsbruk och fiske (77 923 företag) och 
byggande (41 403 företag).28 De största näringsgrenarna mätt i antalet företag beskrivs 
närmare i figur 5.

26  Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen 2021

27  Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2021

28  Struktur- och bokslutsstatistik över företag, Statistikcentralen 2021
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Figur 5. De största näringsgrenarna mätt i antalet företag 2019.29

Av antalet företag inom handel var flest detaljhandelsföretag 2019, totalt 
17 610 företag, vilket utgjorde 44,1 procent av företagen inom näringsgrenen handel. 
Flest företag efter det fanns inom partihandeln, totalt 12 724, det vill säga 31,9 procent av 
företagen inom handeln och inom detalj- och partihandel och reparation av motorfordon 
och motorcyklar totalt 9 598 företag, det vill säga 24 procent av företagen inom handeln.30 
I figur 6 framställs fördelningen av antalet företag inom handelsbranschen 2019.

29  Struktur- och bokslutsstatistik över företag, Statistikcentralen 2021

30  Struktur- och bokslutsstatistik över företag, Statistikcentralen 2021
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Figur 6. Antalet företag inom handeln 2019. Totalt 39 932 företag.31

Omsättningen inom handeln
Handel är även en av de största näringsgrenarna vid en jämförelse av omsättningen 
för näringsgrenarna. år 2019 uppgick omsättningen för hela handeln till 117,9 miljar-
der euro. omsättningen för tillverkning uppgick 2019 till cirka 138,1 miljarder och omsätt-
ningen för byggverksamhet var cirka 39,7 miljarder.32 I figur 7 indelas omsättningen inom 
handel 2019 i omsättning inom detaljhandeln, partihandeln samt detalj- och partihandel 
med motorfordon och motorcyklar. Partihandelns andel av handelns omsättning var klart 
störst, cirka 51 procent. Detaljhandelns andel är cirka 33 procent och andelen för detalj- 
och partihandeln med motorfordon och motorcyklar cirka 15 procent.33 Vid en jämförelse 
av figurerna 1 och 7 kan man observera att detaljhandeln är den största sysselsättaren av 
sektorerna inom handel, men att partihandeln står för den största andelen av näringsgre-
nens omsättning.

31  Struktur- och bokslutsstatistik över företag, Statistikcentralen 2021

32  Struktur- och bokslutsstatistik över företag, Statistikcentralen 2021

33  Struktur- och bokslutsstatistik över företag, Statistikcentralen 2021
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Figur 7. Fördelningen av omsättningen inom handeln 2019.34

34  Struktur- och bokslutsstatistik över företag, Statistikcentralen 2021

Fördelning av omsättningen inom handeln 2019, 
totalt 117,9 md € 

53 %

6 %

36 %

5 %

Detaljhandel 33 %, 39 md €

Dagligvaruhandel

Varuhushandel

Fackhandel

Övrig detaljhandel

Parti- och detaljhandel 
med motorfordon och 
mototcyklar samt 
reparation

Partihandel (exkl. handel 
med motorfordon och 
mototcyklar)

Detaljhandel (exkl. handel 
med motorfordon och 
mototcyklar) 

15 %

51 %

33 %

2 % 2 %

9 %

14 %

7 %

15 %
27 %

24 %

Partihandel 51 %, 61 md € 

64 %
17 %

17 %

2 %

Parti- och detaljhandel med motorfordon och
reparation 15 %, 18 md €

Handel med 
motorfordon utom 
motorcyklar

Service och reparation 
av motorfordon (exkl. 
motorcyklar)

Handel med 
reservdelar och 
tillbehör till 
motorfordon

Försäljning, service 
och reparation av 
motorcyklar samt 
reservdelar och 
tillbehör till dem

Provisionshandel utom 
med motorfordon

Husgeråd

Informations- och 
kommunikationsteknisk 
utrustning

Andra maskiner, 
utrustning och tillbehör

Annan specialiserad 
partihandel

Annan partihandel

Råvaror från jordbruk 
och levande djur

Livsmedel, drycker 
och tobak



25

STATSRåDETS PUBLIKATIoNER 2022:77 

Andra effekter av handel i samhällsekonomin

De privata tjänsternas andel av bruttoförädlingsvärdet för samhällsekonomin som hel-
het har ökat jämt under de senaste årtiondena och under de senaste åren har de privata 
tjänsternas andel av bruttoförädlingsvärdet i samhällsekonomin som helhet varit över 
50 procent. Privata tjänster står alltså för mer än hälften av värdeökningen i samhällse-
konomin, medan motsvarande andel till exempel när det gäller förädling har varit cirka 
28 procent under de senaste åren och för primärproduktionen under 3 procent. Vid en 
näringsgrenspecifik översikt har handelns andel av bruttoförädlingsvärdet i samhällseko-
nomin varit cirka 9–10 procent under de senaste åren, tillverkningens andel cirka 17 pro-
cent och byggverksamhetens andel cirka 7 procent.35

Figur 8. Andelen handel, tillverkning och byggverksamhet av bruttoförädlingsvärdet i samhällsekonomin 
till baspris åren 1975–2019*.36

I figur 8 framställs den andel bruttoförädlingsvärde som näringsgrenarna handel, till-
verkning och byggverksamhet genererar av bruttoförädlingsvärdet i samhällsekonomin 
som helhet till baspris. Handelns andel har hållit sig mycket jämn under översiktsperio-
den, även om andelen har minskat något jämfört med 1975 års nivå. Byggverksamhet-
ens och i synnerhet tillverkningens andelar har varierat mer än handelns andel och även 
deras andelar har minskat jämfört med 1975 års nivå. Jämnheten hos handelns andel är 

35  Nationalräkenskaper, Statistikcentralen 2021

36  Nationalräkenskaper, Statistikcentralen 2021
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betydande i synnerhet med tanke på att handel oberoende av den ekonomiska situatio-
nen har kunnat generera bruttomervärde för samhällsekonomin. Enligt förhandsuppgif-
terna för 2019 var bruttoförädlingsvärdet till baspris för samhällsekonomin som helhet 
207,69 miljarder euro och bruttoförädlingsvärdet för handeln till baspris 18,309 miljarder 
euro (båda talen till gängse pris), vilket innebär en andel på cirka 8,82 procent.37

Handeln är den näringsgren som redovisar mest mervärdesskatt. Handeln redovisade 
2020 totalt närmare 8,8 miljarder euro i mervärdesskatt, vilket utgör cirka 48,6 procent av 
den totala redovisade mervärdesskatten för alla näringsgrenar. I Figur 9 presenteras de 
fem näringsgrenar som redovisade mest mervärdesskatt i Finland 2020. Siffrorna grun-
dar sig på Skatteförvaltningens uppgifter om bruttointag och återbäringar och inberäknat 
i siffrorna är också dröjsmålspåföljder och återbäringsränta. Handeln redovisade klart mest 
mervärdesskatt, nästan det fyrdubbla beloppet jämfört med byggverksamhet som redovi-
sade näst mest mervärdesskatt.38

Figur 9. De fem näringsgrenar som redovisade mest mervärdesskatt 2020.39

Handeln är också en av de viktigaste betalarna av samfundsskatt. I Figur 10 presente-
ras de sex näringsgrenar som betalade mest samfundsskatt i Finland åren 2018 och 2019. 
Handeln betalade tredje mest samfundsskatt av alla näringsgrenar åren 2018 och 2019. 

37  Nationalräkenskaper, Statistikcentralen 2021

38  Skatteförvaltningens statistikdatabas, Skatteförvaltningen 2021

39  Skatteförvaltningens statistikdatabas, Skatteförvaltningen 2021
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år 2019 betalade handeln totalt cirka 751,8 miljoner euro i samfundsskatt. år 2019 upp-
gick den sammanlagda samfundsskatten som alla näringsgrenar betalade till cirka 5,8 mil-
jarder euro och därför uppgick handelns andel av de betalda samfundsskatterna till cirka 
13 procent. Även 2018 var handelns andel av alla betalda samfundsskatter cirka 13 pro-
cent. Mer samfundsskatt än handeln betalade finansierings- och försäkringsverksamhet, 
vars andel uppgick till cirka 16,6 procent och industrin, vars andel var cirka 25,6 procent av 
alla betalda samfundsskatter 2019.40 Även mätt i antalet samfund som betalar samfunds-
skatt är handeln en av de största. Flest sammanslutningar som betalar samfundsskatt finns 
det i fastighetsbranschen, verksamhet inom vetenskap och teknik, byggnadsbranschen 
och handeln. Inom fastighetsbranschen fanns det klart flest samfund.41

Figur 10. De näringsgrenar som betalade mest samfundsskatt i Finland åren 2018 och 2019.42

40  Skatteförvaltningens statistikdatabas, Skatteförvaltningen 2021

41  Skatteförvaltningen 2021a

42  Skatteförvaltningens statistikdatabas, Skatteförvaltningen 2021
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Om klassificeringen inom handeln

Handel klassificeras olika till exempel enligt kundkretsen och de produkter som 
säljs. Parti- och detaljhandeln skiljer sig åt i fråga om kundtyper: partihandeln säljer nya 
och begagnade varor till andra än enskilda konsumenter (business to business-försäljning) 
och detaljhandeln säljer nya och begagnade varor i regel till enskilda konsumenter för per-
sonligt bruk eller hushållsbruk.43 Partihandeln säljer varor som den anskaffat från industrin 
vidare till detaljhandeln, andra företag eller till den offentliga förvaltningen och även inom 
partihandeln ser man i dag en allt större övergång mot tjänsteverksamhet. Partihandeln 
är också i väsentlig grad förknippad med import.44 Både partihandlarna och detaljhand-
larna äger de produkter som de säljer med undantag för förmedlingshandel som räknas 
till partihandel och där de varor som ska säljas inte ägs av mäklaren. Till detaljhandels-
gruppen hör också uthyrning som bisyssla i samband med detaljhandel och reparation av 
hushållsvaror som bisyssla. I Statistikcentralens klassificering av handeln avskiljs parti- och 
detaljhandel med motorfordon och motorcyklar samt aktiviteter i samband med det och 
reparation av motorfordon och motorcyklar till en egen grupp.45

Handeln kan också indelas enligt produktsortimentet i dagligvaruhandel, fackhan-
del och teknisk handel46. Dagligvaror är livsmedel samt konsumtionsvaror som används 
dagligen och anskaffas i samband med matinköp, såsom teknokemiska produkter, pap-
per till hemmet, tobaksprodukter, tidningar och kosmetika för vardaglig användning. Livs-
medel utgör cirka 80 procent av dagligvaruhandelns försäljning.47 I början av 2020 fanns 
det i Finland totalt 2 789 dagligvarubutiker som sålde hela dagligvarusortimentet48. Enligt 
Finsk handels definition ”Dagligvarubutiker är i huvudsak affärer med självbetjäning, vars 
sortiment omfattar alla kategorier av dagligvaror. Utöver dessa stormarknader räknas för-
säljningen av dagligvaror i fackbutiker för livsmedel, servicestationer och lågprisvaru-
hus till detaljhandeln med dagligvaror. Dagligvarumarknaden omfattar även den dagliga 
mathållningen hos kunderna inom Foodservice-partihandeln (HoReCa), såsom offentliga 
inrättningar, samt försäljningen hos övriga kunder, såsom restaurangerna, kaféerna och 
personalrestaurangerna inom den privata sektorn. Även detaljförsäljningen av alkohol-
drycker hör enligt EU-statistik till dagligvarumarknaden.”49

Fackbutiker är detaljaffärer som säljer specialvaror och därtill relaterade tjänster, 
enligt Finsk handels definition. Bland annat kläd- och skoaffärer, möbel- och inrednings-
affärer, hemelektronik- och fotoaffärer, järnhandlare och byggvaruaffärer, bokhandlare, 

43  Näringsgrensindelningen 2008, Statistikcentralen

44  Finsk handel/Sektorer

45  Näringsgrensindelningen 2008, Statistikcentralen

46  Mitronen & Närvänen 2020

47  Päivittäistavarakauppa ry/Suomen päivittäistavaramarkkinat

48  A.C. Nielsen Finland oy, Päivittäistavaramyymälärekisteri 2019

49  Finsk handel/Sektorer
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guldsmeds- och uraffärer, hälsoaffärer, optikerbutiker, apotek och andra detaljaffärer som 
specialiserat sig på försäljning av vissa konsumtionsvaror räknas som fackbutiker. Fackbu-
tikerna representerar olika branscher och centralt för dem är att tillhandahålla personlig 
service, expertis på hög nivå samt specialiserat sortiment. Största delen av företagen inom 
detaljhandeln är fackbutiker.50

Teknisk handel sker i regel mellan företag. Den hänför sig i regel till import och för-
säljning av produkter som behövs inom tillverkning och byggverksamhet, såsom råvaror, 
delar, komponenter, tillbehör, maskiner och system, samt leverans av därtill relaterade lös-
ningar och tjänster. Teknisk handel riktar sig också till konsumenthandeln. När det gäller 
konsumentprodukter omfattas motorcyklar, terrängfordon, små trädgårds- och skogsma-
skiner samt ackumulatorer och batterier av den tekniska handeln. Dessa framgår av Finsk 
handels definition av teknisk handel.51

2.2 Handelns verksamhetsmiljö i Finland och 
förtjänstlogiken inom handeln

Handelsbranschens verksamhetsmiljö påverkas av ett flertal faktorer inom bran-
schen och utanför den. Verksamhetsmiljön påverkas av situationen i samhället, till exem-
pel situationen i samhällsekonomin och utvecklingsutsikterna för ekonomin, som i sin 
tur har en direkt inverkan på de enskilda konsumenternas efterfrågan. Situationen i sam-
hällsekonomin och utvecklingen av bruttonationalprodukten har speciellt stor inverkan på 
verksamheten och utvecklingen inom handel, eftersom en tillbakagång i ekonomin också 
drabbar handeln. Värderingarna hos konsumenterna och hos andra kunder inom handeln 
påverkar också verksamhetsmiljön. Befolkningens åldersstruktur, flyttningsrörelser inom 
landet och boendekoncentrationer bidrar också till verksamhetsmiljön för branschen. 
Interna faktorer i branschen som formar verksamhetsmiljön är till exempel investeringar av 
företagen i branschen, affärsplatser och logistik samt anskaffningsplatser för produkter.52

Butikernas öppettider släpptes fria i Finland vid ingången av 2016, då man upp-
hävde regleringen av öppettiderna för detaljhandeln och frisersalonger (lag om upphä-
vande av lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger 1618/2015). I samband 
med lagändringen bibehölls dock rätten för en småföretagare i ett köpcentrum att hålla 
sin affär stängd en veckodag per kalendervecka (lag om ändring av lagen om otillbörligt 

50  Finsk handel/Sektorer

51  Finsk handel/Sektorer

52  Mitronen & Närvänen 2020
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förfarande i näringsverksamhet 1619/2015).53 Avsikten med bibehållandet av rätten till en 
ledig dag var att skydda småföretagarna och möjliggöra en ledig dag i veckan för dem.

Vid en jämförelse på internationell nivå av verksamhetsmiljön för handeln i Finland kan 
man speciellt granska mängden reglering inom handeln och hur kraftig den är, mer-
värdesskattenivån, mängden köpkraft och beskattningen54. I den globala konkurren-
sen har reglering en allt viktigare betydelse, eftersom den kan sänka eller få fart på 
konkurrenskraften55.

Enligt OECD:s mätningar placerar sig Finland inom regleringen av handeln tämli-
gen i mitten bland alla OECD-länder, något över genomsnittet för hela OECD56. Fin-
land har ansetts vara konkurrenskraftigt jämfört med andra länder i många olika skatte-
klasser, men i synnerhet den höga beskattningen av arbete medför utmaningar för utveck-
lingen av handeln och servicesektorerna och de inhemska aktörerna får inga skattemäs-
siga konkurrensfördelar till exempel jämfört med digitala aktörer vars verksamhet styrs av 
nya bestämmelser. Även den högre elskatten för handeln än inom industrin försvårar kon-
kurrensen.57 Beskattningsfrågor som rör handeln, som det att elskatten riktas till handeln, 
framkom också i arbets- och näringsministeriets skriftliga hörande om framtidsredogörel-
sen för handeln58.

Handeln kan karaktäriseras som en bransch med elektronisk affärsverksamhet, som 
är nära förknippad med högteknologi och databehandling. Digitaliseringen påver-
kar också handeln nu och i framtiden, vilket skapar både hot och möjligheter för 
handeln och dess aktörer. Den snabbt avancerande digitaliseringen påverkar förmodli-
gen handeln i synnerhet när det gäller insamling, hantering, förädling och utnyttjande av 
data under de kommande 10 åren. Det är viktigt att till exempel kunddata utnyttjas med 
hjälp av artificiell intelligens.59

Handeln har som tredje bransch efter teknikbranschen samt medie- och underhåll-
ningsbranschen också ansetts möta digital disruption, som kan leda till förnyelse av 
branschen eller till och med till destruktion.60

53  Arbets- och näringsministeriet 2016

54  Mitronen & Närvänen 2020

55  Piipari m.fl. 2021a

56  oECD 2018

57  Mitronen & Hänninen 2020 enligt Mitronen & Närvänen 2020

58  Härkin 2020

59  Mitronen & Närvänen 2020

60  Bradley m.fl. 2015
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Även förtjänstlogiken inom handeln befinner sig i ett brytningsskede. Handelns roll 
och uppgift har genom tiderna varit att förmedla varor från industrin till konsumenter och 
förtjänstlogiken inom handeln har grundat sig på försäljningsbidraget från de varor som 
säljs och på varans omloppshastighet. Förtjänstlogiken för den traditionella handeln befin-
ner sig också i ett brytningsskede. Till exempel olika aktörer inom plattformsekonomin 
utnyttjar i sin affärsverksamhet traditionell bearbetning av värdekedjor både i förhållande 
till konsumenter och till varuleverantörer genom att erbjuda dem olika logistik-, server-, 
marknadsförings- eller transporttjänster.61 Intjänandet för aktörer inom plattformsekono-
min sker också med hjälp av de här andra tjänsterna, inte bara genom intäkter från försälj-
ning av produkten62. Brytningsskedet för handelns roll påverkas också av att gränssnittet 
mellan traditionell handel i fysiska butiker och digital handel suddas ut och att marknaden 
för handel med begagnade varor växer, vilket kan leda till att också handeln mellan konsu-
menterna ökar. Traditionellt har handeln fokuserat endast på försäljning av nya varor och 
därför befinner sig handelns roll i ett brytningsskede även med tanke på det.63

2.3 Köpkraften i Finland
Läget för hela samhällsekonomin och bruttonationalproduktens utveckling har 
betydande inverkan på handeln. En viktig roll har i synnerhet den faktiska köpkraf-
ten hos konsumenterna, förmögenhet och deras tilltro till och förväntningar både 
när det gäller den egna ekonomiska situationen och utvecklingen för hela sam-
hällsekonomin.64 I tabell 1 beskrivs köpkraften som riktar sig till detaljhandeln och tjäns-
ter per landskap i Finland 2019. år 2019 var köpkraften som riktades till dagligvaruhandeln 
för hela Finland 21,268 miljarder euro och per invånare var denna köpkraft i hela Finland 
3 849 euro. För hela detaljhandeln var den totala köpkraften 45,354 miljarder euro och per 
invånare var köpkraften 8 208 euro. Störst var köpkraften i Nyland och efter det kom Birka-
land, Egentliga Finland, Norra Österbotten och Mellersta Finland i fråga om storleken på 
köpkraften. Alla dessa landskap tillsammans omfattar mer än 60 procent av köpkraften 
som riktas till detaljhandel och tjänster 2019.65

61  Saarijärvi 2019

62  Piipari m.fl. 2021a

63  Saarijärvi 2019

64  Mitronen & Närvänen 2020

65  Santasalo Ky 2020
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Tabell 1. Köpkraften som riktas till detaljhandel och tjänster för varje landskap 2019 (miljoner euro).66

Landskap Daglig-
varu-

handel 

Alko Hälsa 
välfärd

Mode Fritid Teknisk 
fackhandel

Hem-
inredning

Järnhandel DETALJ 
HANDEL

Bilar och 
reservdelar

Bilservice Verkstad Välfärds-
tjänster

Restauranger

Nyland 6 364 505 1 386 1 233 1 421 1 278 1 043 1 192 14 422 2 991 1 096 1 359 501 2 739

Egentliga Finland 1 806 137 443 272 365 333 217 433 4 005 969 369 408 110 490

Satakunda 881 46 193 108 130 149 102 191 1 799 569 164 243 53 204

Egentliga Tavastland 695 53 158 96 129 118 77 155 1 481 347 133 146 39 171

Birkaland 1 935 96 446 263 311 356 247 444 4 098 1 353 374 578 124 521

Päijänne-Tavastland 771 62 195 114 153 140 91 184 1 709 406 156 171 47 200

Kymmenedalen 677 54 172 96 131 120 77 159 1 487 349 135 147 41 168

Södra Karelen 508 35 126 72 98 90 58 119 1 105 260 101 110 30 126

Södra Savolax 579 38 122 67 84 92 72 107 1 162 313 118 140 41 103

Norra Savolax 961 68 196 112 139 153 119 175 1 922 520 191 232 67 176

Norra Karelen 625 41 133 74 94 101 78 115 1 262 340 125 152 44 115

Mellersta Finland 1 092 56 241 137 163 187 129 235 2 241 706 198 302 66 267

Södra Österbotten 759 33 154 88 105 122 84 156 1 500 468 136 201 43 166

Österbotten 686 27 143 86 102 117 81 148 1 391 452 128 195 41 168

Mellersta Österbotten 268 15 47 28 35 38 30 44 504 133 49 59 16 44

Norra Österbotten 1 506 96 290 176 216 236 185 265 2 969 813 288 362 101 285

Kajanaland 315 24 63 35 43 47 37 55 619 160 59 72 21 54

Lappland 719 54 142 80 99 109 85 125 1 413 370 136 164 47 126

Åland 122 11 22 17 39 17 16 21 266 96 10 35 7 41

Hela Finland 21 268 1 450 4 672 3 153 3 857 3 804 2 827 4 322 45 354 11 614 3 966 5 075 1 439 6 165

66  Santasalo Ky 2020



33

STATSRåDETS PUBLIKATIoNER 2022:77 

Konsumenternas köpkraft fördes också fram i det skriftliga hörande som arbets- och 
näringsministeriet genomförde för framtidsredogörelsen för handeln. Köpkraften länka-
des i synnerhet samman med frågan hur statsmakten kan svara mot strukturförändringen 
inom handeln i Finland. De aktörer inom handel som kom med svar i det skriftliga 
hörandet önskade att statsmakten ser till att trygga konsumenternas köpkraft med 
skattemässiga medel, till exempel skattelösningar som stöder konsumtion. Sådana 
är till exempel en skärpning av inkomstskatterna och att undvika införande av nya 
punktskatter och hälsoskatter.67 Genom att se till att konsumenternas köpkraft beva-
ras bidrar man också till att konsumenterna gör ansvarsfulla konsumtionsval. Ett anta-
gande har varit att då Finlands befolkning åldras och invånarna koncentreras till tillväxt-
centrumen koncentrerar en del av handelskedjorna sin verksamhet i fysiska butiker endast 
till regioner där det finns köpkraft. Andra områden kan betjänas med hjälp av webbutiker 
eller till exempel i samarbete med något företag som äger fysiska butiker så att kontakten 
till kunderna bevaras.68

Omstruktureringen och verksamhetsmiljön inom handelsbranschen har under den 
tid framtidsredogörelsen för handeln utarbetades förändrats kraftigare än vad som 
identifierades i samband med förberedandet av redogörelsen, framför allt i och 
med coronaviruspandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina. De förändringar 
som dessa medfört pågår fortfarande, och konsekvenser ses också på längre sikt. 
I situationen i juni 2022 kan man konstatera att de finländska konsumenternas köpkraft 
i den prognos för Finlands ekonomi som Kommunfinans publicerade i juni 2022 uppskat-
tas minska historiskt mycket. Utöver coronaviruspandemin har också det ryska anfallskri-
get fört med sig osäkerhetsfaktorer i ekonomin, varav den största har att göra med hur 
kraftigt den accelererande inflationen bromsar konsumentefterfrågan. Köpkraften i Fin-
land försvagades senast lika kraftigt i slutet av 1970-talet. De största pristrycken i hus-
hållen gäller mat, boende och flytande bränslen och även räntorna har stigit.69 Den höga 
inflationen påverkar till exempel konsumenternas förtroende, köpbeteende och köpkraft. 
Coronaviruspandemin och det ryska anfallskriget har bland annat haft konsekvenser för 
råvarubristen, produkttillgången och de stigande priserna på energi, flytande bränslen 
och livsmedel. också de långsiktiga lönsamhetsutmaningarna inom primärproduktionen 
har medfört kostnadsökningar för livsmedel, liksom också de stigande priserna på energi, 
gödselmedel, transporter och förpackningsmaterial.

67  Härkin 2020

68  Mitronen & Närvänen 2020

69  Kommunfinans, 2022
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2.4 Verksamhetsmodeller för handeln och 
koncentreringen av handeln i Finland

Verksamhetsmodeller för handeln
Inom handel kan tre olika urtyper av affärsverksamhetsmodeller identifieras: före-
tagarbaserade modeller, andelslagsbaserade modeller och privatägda modeller. 
Alla dessa konkurrerar på marknaden och försöker skapa konkurrensfördelar åt sig 
själva utgående från egna strategiska basfaktorer. Det finns också så kallade hybrid-
modeller, med flera olika former inom samma butiksgrupp. Enligt bedömning är alla dessa 
modeller livskraftiga i Finland och de har jämbördiga förhållanden för konkurrens. Kun-
derna påverkar hur framtiden för de olika modellerna ser ut och hur deras andelar är för-
delade på marknaden.70 Affärsverksamhetsmodellen inom handeln kan också vara en 
kombination av en företagar- och andelslagsmodell där en företagare äger ett andelslag 
som producerar tjänster eller andra samarbetsförmåner för företagarmedlemmarna.

I en företagarbaserad affärsverksamhetsmodell svarar en självständig köpman för 
butikens verksamhet på egen risk och med sitt resultat. Vid gemensam verksamhet 
med andra butiker kan dessa butiker också bilda kedjor, som utvecklas i enlighet med ked-
jeverksamhetsmodellen. I Finland är företagen som verkar med en företagarbaserad verk-
samhetsmodell till exempel K-gruppen, i Sverige ICA och i Tyskland Edeka. Franchising-
modellen i sin tur grundar sig på ett affärsverksamhetskoncept för ägande och den opera-
tiva tillämpningen av det på marknaden. I Finland fungerar till exempel kioskkedjan R-ki-
oski enligt franchisingmodellen.71 Enligt Finlands Franchising-Förening rf finns det cirka 
250–300 franchisingkedjor i Finland, av dem verkar cirka 22 procent inom detaljhandeln 
och 75 procent är av inhemskt ursprung och 25 procent av utländskt ursprung72.

I andelslagsbaserade modeller är syftet med företagsverksamheten att erbjuda nyt-
tigheter och tjänster åt medlemmarna i andelslaget till så förmånliga villkor som 
möjligt och även att försöka främja medlemmarnas ekonomiska välfärd. Syftet med 
modellen är inte att maximera vinsten, utan att maximera nyttan för medlemmarna. Med-
lemmarna har rätt att besluta om riktlinjerna för andelslaget och andelslagets överskott 
delas ut till dem enligt användning av tjänsterna.73 Företag med andelsverksamhet i Fin-
land är till exempel konsumentandelslaget SoK och S-gruppen samt producentandelsla-
get Valio74.

70  Mitronen & Närvänen 2020

71  Mitronen & Närvänen 2020

72  Finlands Franchising Förening rf 2018

73  osuustoimintakeskus Pellervo ry/osuustoiminta

74  Mitronen & Närvänen 2020
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I privatägda modeller äger butikens eller kedjans ägare hela kedjekonceptet och 
konceptets butiker, medan företagen eller kedjorna i modellen själva väljer före-
tagsform. Företag inom handeln i Finland som tillämpar privatägda modeller är till exem-
pel Lidl och Gigantti. Affärsverksamhetsmodellerna kan indelas i så kallade enstegs- och 
tvåstegsmodeller. Privatägda är enstegsmodeller i vilka hela resultatet samlas till företa-
get, medan resultatet i tvåstegsmodeller görs både till centralenheten och till den enskilda 
butiken. Av företagen som verkar inom handeln i Finland tillämpar till exempel Gigantti oy 
Ab enstegsmodellen och Kesko Abp tvåstegsmodellen.75

Köpcentrumen kan också granskas i samband med affärsverksamhetsmodellerna för 
handeln. År 2019 fanns det i Finland 111 köpcentrum (år 2018: 107 köpcentrum). År 
2019 uppgick köpcentrumens sammanlagda försäljning till 6,65 miljarder euro och 
6,52 miljarder euro 2018. Köpcentrumen hade 2019 uppskattningsvis 428 miljoner kun-
der.76 Numera kan nya köpcentrum tillhandahålla även andra tjänster inom handel, som 
utöver utbud inom handel och kommersiella tjänster till exempel också kombinera sam-
hälleliga tjänster och kontor, motionsplatser och andra sidofunktioner. Enligt bedömning 
kan dock till exempel köpcentrum som trafikmässigt sett är dåligt placerade och med för-
åldrade lokaler bli tvungna att avsluta sin verksamhet i framtiden då konkurrensen mellan 
köpcentrumen ökar.77

Förändrings- och framtidsbilden för handeln påverkas också av förändringar i affärs-
verksamhetsmodellerna, till exempel inrättandet av nya affärsverksamhetsmodel-
ler78. Till exempel affärsverksamhetsmodellen direct to consumer (D2C) där produkter via 
näthandel säljs direkt från producenten till kunden utmanar de mera traditionella model-
lerna, då försäljningen sker utan återförsäljare, partihandlare och distributörer direkt till 
kunderna. Denna modell ger ägaren till varumärket många möjligheter jämfört med de 
traditionella modeller som förmedlas av en återförsäljare. Möjligheterna att utnyttja kund-
data är mera omfattande för den som äger varumärket än i traditionella affärsverksam-
hetsmodeller. Även sortimentskontroll och prissättningen av produkten underlättas och 
dessutom kan försäljningsbidraget från produkten vara bättre. Modellen D2C kan också 
möjliggöra sådan handel, som det via mera traditionella distributionskanaler ekonomiskt 
sett är för utmanande att driva.79

75  Mitronen & Närvänen 2020

76  Suomen Kauppakeskusyhdistys ry 2020

77  Mitronen & Närvänen 2020

78  Mitronen & Närvänen 2020

79  Rekola 2019
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Flerkanalshandel
Flerkanalshandel (=multi-channel) innebär, att handeln har flera kanaler att tillhan-
dahålla konsumenterna produkter och tjänster. olika kanaler för handel är till exempel 
traditionella fysiska butiker, webbutiker och mobilappar, och numera antas det allt oftare 
att ett företag inom handel verkar via fler kanaler. Flerkanalshandels popularitet har gyn-
nats av den ökade betydelse av bekvämlighet inom handel. Det är inte längre lika viktigt 
att testa de produkter som köps, utan köpen drivs ofta av hur bekvämt de kan genomför-
as.80 Då kunden får en sömlös upplevelse oberoende köpkanal eller kontaktpunkt och köp-
kanalerna har kombinerats till en fungerande helhet, genomförs köpstigen som omnika-
nal (=omni-channel).

Näthandel har uppkommit parallellt med traditionell butikshandel. Globalt sett 
utgjorde inköpen i näthandeln 13,6 procent av handeln inom hela detaljhandeln 
2019. År 2020 steg andelen till 18 procent och fram till 2024 väntas den stiga till 
21,8 procent.81 Beroende på statistikföringssätt har näthandelns andel av hela detaljhan-
deln i Finland varit uppskattningsvis cirka 6 procent82. Trots att näthandelns andel ökar är 
den traditionella butikshandeln globalt ännu tills vidare stark. Näthandelsplattformer är 
logistiskt effektiva och därför möjliggör användning av dem till exempel snabb leverans, 
omfattande sortiment och förmånligare pris än den traditionella butikshandeln.

Fysiska butiker och webbutiker kompletterar varandra och de ska inte ställas mot 
varandra. En kombinering av dessa former av handel kan vara till fördel för många 
aktörer och fysiska butiker kan liva upp och förbättra konsumentens köpupplevelse. 
Situationen beskrivs ofta med begreppet ”RoPo”, som kommer från den engelska frasen 
research online, purchase offline. Det här innebär att produkten söks och jämförs på nätet 
och därefter görs det egentliga inköpet i en fysisk butik. Även om näthandeln har etable-
rats parallellt med fysisk butikshandel, har det i utredningar också observerats att i synner-
het för vissa produkter kommer de fysiska butikernas betydelse att förbli viktig. Sådana är 
till exempel produkter som anspelar på konsumentens känslor och som till exempel hän-
för sig till hobbyer.83

I och med att tekniken utvecklas övergår också handeln snabbt till nya plattformar 
och enheter, såsom olika smarta enheter, till exempel röststyrda högtalare84. I synner-
het i västländerna torde andelen inköp på nätet via mobila enheter och applikationer öka 
inom näthandeln i framtiden. Då försäljningsandelen för näthandeln ökar kan de fysiska 

80  Mitronen & Närvänen 2020

81  Vision Monday 2021

82  Mitronen & Närvänen 2020

83  Piipari m.fl. 2021a

84  Mitronen & Närvänen 2020
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butikerna i framtiden ändra till verksamhetsplatser för handel med mindre sortiment och 
mindre affärslokaler i showroom stil och som fungerar enligt villkor för flerkanalshan-
del85 Visuella assistenter som utnyttjar artificiell intelligens, som Alexa och Siri, kan i fram-
tiden hjälpa konsumenter genom att sköta rutininköp men också göra inköp som krä-
ver närmare information om konsumenternas preferenser. Assistenter som utnyttjar arti-
ficiell intelligens kan till och med bättre än konsumenten själv veta vilket alternativ som 
är bäst för konsumenten och på så sätt bistå vid köpbeslut, då det tillgängliga sortimen-
tet är enormt och det är komplicerat att fatta köpbeslut.86 Företag inom handeln kan alltså 
i framtiden i stället för traditionella marknadsföringsstrategier riktade till konsumenter ha 
som mål att primärt satsa på att olika sökmaskiner och algoritmer beaktar företagets pro-
dukter och de smarta assistenterna på det sättet gynnar dem87.

Koncentreringen av handeln i Finland
Även om verksamhetsprinciperna för den finländska handeln är väldigt likar-
tade som på det internationella konkurransfältet, har i synnerhet den finländska 
detaljhandeln egna särdrag. Sådana är i synnerhet en koncentrerad dagligvaruhandel 
och kedjebildning.88 Finlands vidsträckta och glest befolkade yta påverkar koncentratio-
nen av handeln och stora volymer bidrar till att uppnå logistisk effektivitet och att hålla 
lägre kostnader för kunderna. I och med koncentrationen är sortimenten också bredare 
samt tjänsterna och tillgängligheten bättre. Konkurrensen i synnerhet på dagligvarumark-
naden har också lett till ökad storlek på butikerna.89

Vid en jämförelse av marknadsandelarna inom dagligvaruhandeln är de största 
aktörerna i Finland S-gruppen, K-gruppen och Lidl Finland Kb. I figur 11 beskrivs 
fördelningen av marknadsandelar mellan de olika butiksgrupperna när det gäller för-
säljningen inom dagligvaruhandeln i Finland. Den sammanlagda marknadsande-
len för S-gruppen, K-gruppen och Lidl Finland Kb uppgick till över 92 procent. Kon-
centreringen av dagligvaruhandeln till några aktörer syns tydligt vid en granskning av 
marknadsandelar.90

85  Mitronen & Närvänen 2020

86  Dawar 2018

87  Mitronen & Närvänen 2020

88  Mitronen & Närvänen 2020

89  Päivittäistavarakauppa ry/Suomen päivittäistavaramarkkinat

90  NielsenIQ 2021
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Figur 11. Dagligvaruhandelns marknadsandelar i Finland 2020.91

2.5 Tjänstefiering inom handeln
Finländska hushåll använder mer än 55 procent av sina konsumtionsutgifter till 
tjänster. Den andel av konsumtionsutgifterna som använts till tjänster har konti-
nuerligt haft en uppåtgående trend. I början av 1980-talet uppgick tjänsternas andel 
av konsumtionsutgifterna till cirka 36 procent, medan denna andel 2019 redan var cirka 
56 procent. Samtidigt har den andel av konsumtionsutgifterna som använts till konsum-
tion av kortlivade varor minskat. Den andel av konsumtionsutgifterna som gått till kon-
sumtion av kortlivade varor var i början av 1980-talet cirka 40 procent och denna andel 
har minskat för att 2019 vara cirka 28 procent.92 Ökad tjänsteintensitet har ansetts ha posi-
tiva effekter på sysselsättningen, dämpa följdverkningarna av internationella ekonomiska 
recessioner och öka den ekonomiska tillväxten speciellt i situationer där tjänster digitalise-
ras. Ökad tjänsteintensitet antas också främja en ekologisk och hållbar ekonomi.93

Tjänstefieringen inom handeln syns till exempel i konsumenternas intresse att 
ersätta de produkter de behöver med tjänster och spara den tid och möda som går 
till köpande. Till exempel i mediebranschen syns denna trend redan i populariteten hos 
tjänster som grundar sig på medlemskap, exempel på sådana tjänster är Spotify och Net-
flix. Till exempel ökar också användningen av olika prenumerationsboxar (på engelska 

91  NielsenIQ 2021

92  Nationalräkenskaper/hushåll, Statistikcentralen 2021

93  Ahlqvist 2014
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subscription box). En person som beställt en prenumerationsbox får utan separat beställ-
ning mot en månadsdebitering olika produkter till sitt hem, till exempel mat, kosmetika 
eller kläder. Tjänstefieringstrenden inom handeln är också nära förknippad med mega-
trenderna delningsekonomi och upplevelseekonomi och dessa trender kan också ses ha 
ett nära samband med megatrenden urbanisering och förändringarna till följd av klimat-
förändringen till exempel den ökade miljömedvetenheten. Företag inom handeln har gått 
in i trenden delningsekonomi till exempel genom att erbjuda uthyrning av produkter som 
en del av affärsverksamheten.94 Delningsekonomi kan ses som ett nytt ekonomiskt tänke-
sätt, där möjligheten att använda varor, tjänster och andra nyttigheter anses viktigare än 
att äga dem. Det här kan genomföras i praktiken till exempel genom olika digitala plattfor-
mar och applikationer.95

Även i svaren på det skriftliga höranden för framtidsredogörelsen för handeln fördes det 
fram att gränserna mellan handel och tjänster suddas ut och det anses bli svårare att skilja 
dem åt i framtiden96.

2.6 Butikskedjor och handelns ekosystem i Finland
Bildandet av kedjor samt koncentration av upphandlingar och logistik är karaktäris-
tiskt för dagligvaruhandeln i Finland. Bidragande orsaker till detta är till exempel Fin-
lands vidsträckta och glest befolkade yta, vilket gör att det behövs stora volymer för att 
uppnå tillräcklig effektivitet, sortiment, servicenivå och en rimlig prisnivå. En likadan situ-
ation med kedjebildning och koncentrering kan också ses i andra länder i Norden. Inom 
dagligvaruhandeln i Finland kan man också se en inriktning mot restaurangverksamhet.97 
Vid kedjebildning är fråga om koncentration av tidigare privatägda företag inom handeln 
till en butikskedja. Antalet företag minskar, men antalet verksamhetsställen kan bestå eller 
till och med öka i kedjebildningsprocessen.98 Enligt bedömning kommer de stora kedjorna 
att expandera i framtiden och antalet små och oberoende fackbutiker kommer att minska 
speciellt inom sektorer som hänför sig till livsmedel, kläder och renovering av hemmet99.

Antalet företag inom handeln visar en nedåtgående trend både inom parti- och 
inom detaljhandeln åren 2012–2019. Kedjebildningen inom handeln kan ha bidragit 
till denna trend. Inom parti- och detaljhandel med motorfordon har trenden varit något 

94  Mitronen & Närvänen 2020

95  Piipari m.fl. 2021a

96  Härkin 2020

97  Mitronen & Närvänen 2020

98  Piipari m.fl. 2021a

99  Deloitte 2020
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uppåtgående trend mellan åren 2012–2019. I figur 12 presenteras utvecklingen av anta-
let företag inom handel under åren 2012–2019. Företagen är indelade i detaljhandel, parti-
handel och detalj- och partihandel med motorfordon.

Figur 12. Utvecklingen av antalet företag inom handeln, alla företagsstorlekar.100

Trenden för nya företag inom detalj- och partihandelsgrupperna är nedåtgående. år 
2019 startades 4 310 nya företag inom handel och motsvarande siffra inom alla branscher 
är 38 671. år 2019 startade cirka 14 procent färre nya företag inom handel än 2013, trots 
att antalet nya företag inom handeln med motorfordon 2019 var cirka 34 procent fler än 
2013. Antalet nya företag inom detaljhandel var 2019 cirka 20 procent färre än 2013 och 
antalet nya företag inom partihandel var 2019 cirka 33,4 procent färre än 2013. Siffrorna 
inom handel är betydande, eftersom antalet nya företag inom alla branscher totalt 2019 
var nästan 28 procent fler än 2013.101 I figur 13 presenteras nya och nedlagda företag inom 
handeln åren 2013–2020.

Under översiktsperioden uppvisar också antalet nedlagda företag inom handel en 
nedåtgående trend. I figur 13 finns ett glapp, eftersom varken antalet nedlagda före-
tag eller företagsbeståndets storlek till följd av metodändringen i källuppgifterna har 
publicerats för de tre sista kvartalen 2017. år 2019 uppgick antalet nedlagda företag 

100  Tilinpäätöstilastot, Statistikcentralen 2021

101  Nya och nedlagda företag, Statistikcentralen 2021
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i handelsbranschen till 3 457 och motsvarande tal inom alla branscher totalt var 21 216. 
Inom hela handeln lades cirka 32 procent färre företag ned 2019 än 2013. Mest minskade 
antalet nedlagda företag inom partihandeln, då nästan 40 procent färre företag lades ned 
2019 än 2013. Minskningen inom detaljhandeln var cirka 31 procent och inom handeln 
med motorfordon cirka 19,5 procent. Vid en granskning av alla branscher totalt lades det 
2019 ned cirka 20,6 procent färre företag än 2013.102

Figur 13. Nya och nedlagda företag, detaljhandel och partihandel.103

102  Nya och nedlagda företag, Statistikcentralen 2021

103  Nya och nedlagda företag, Statistikcentralen 2021
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Något som ska beaktas i handelns ekosystem är det att finländska företag inom han-
del redan nu ingår i det globala ekosystemet för handel, där det sker omvälvningar 
i de traditionella affärsverksamhetsmodellerna. omvälvningarna är nära förknippade 
med digital disruption och ökad dataintensitet, som bidrar till att i synnerhet stora aktörer 
som hanterar stora datamängder utöver konsumenter även kan tillhandahålla andra aktö-
rer olika logistik-, server- och marknadsföringstjänster.104 I ekosystemet har också själva 
produkternas betydelse minskat och samtidigt har tjänsternas betydelse ökat105. Digitala 
marknadsplatser påverkar också ekosystemet för handeln. Till exempel de traditionellt 
långa värdekedjorna och de invecklade marknadsföringskanalerna inom detaljhandeln 
bryts. Värdekedjor ändrar och blir rakare och samtidigt också mera omfattande, mer som 
nätverksformade ekosystem.106

2.7 Coronaviruspandemins konsekvenser för handel
Coronaviruspandemin har haft betydande konsekvenser för handeln globalt, såsom 
ökad försäljning på nätet för detaljhandeln107. år 2019 var näthandelns andel av för-
säljningen inom detaljhandeln 13,9 procent globalt och år 2020 ökade näthandelns andel 
till 18 procent. Andelen bedöms fortsätta öka under kommande år, men andelen ökade 
rekordsnabbt mellan 2019 och 2020.108 Näthandelsförsäljningen ökade 2020 med totalt 
27,6 procent, medan tillväxten 2019 uppgick till 20,2 procent. Tillväxten 2021 beräknas 
vara 14,3 procent.109 I utredningar har det observerats att människor uppgav att de i större 
omfattning än tidigare köpt på nätet i sådana länder där människorna kände sig mer 
bekymrade över coronaviruspandemisituationen. Coronaviruspandemin har också kunnat 
påskynda ländernas digitalisering och köp på nätet speciellt mycket i sådana länder som 
före pandemin hade en lägre digitaliseringsnivå.110

I Finland uppvisade näthandeln med dagligvaror en stor tillväxt 2020, då värdet 
på nätförsäljningen ökade från totalt 110 miljoner euro 2019 till 395 miljoner euro 
2020. år 2019 utgjorde nätförsäljningen 0,6 procent av dagligvaruförsäljningen, medan 
motsvarande andel 2020 redan var två procent. Undantagsförhållandena till följd av 
coronaviruspandemin som började 2020 har kunnat bidra till den ökade populariteten 

104  Mitronen & Närvänen 2020

105  Saarijärvi 2019

106  Piipari m.fl. 2021a

107  Deloitte 2021

108  Vision Monday 2021

109  eMarketer 2021a

110  Postnord, Ecommerce in Europe 2020
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för näthandel när det gäller försäljning av dagligvaror.111 Även på andra håll i Europa har 
köp av dagligvaror på nätet ökat under coronaviruspandemin. Till exempel i Spanien köp-
tes dagligvaror på nätet av hela 30 procent av sådana köpare på nätet som före pandemin 
inte köpt dagligvaror på nätet. I Frankrike var motsvarande andel 22 procent och i Fören-
ade kungariket och Italien 20 procent. I länder som drabbats kraftigast av pandemisitua-
tionen var det vanligare att köpa till exempel dagligvaror eller apoteksprodukter på nätet, 
medan inköpen på nätet i länder som inte drabbats lika hårt av pandemisituationen kon-
centrerades till olika produkter, till exempel modeprodukter.112

Restriktionerna till följd av coronaviruset har också påverkat konsumenternas för-
troende för ekonomisk utveckling. I Finland var konsumenternas förtroende för en 
utveckling i ekonomin i april 2020 sämst under hela mätningshistorien 1995–2021, då vär-
det på förtroendeindikatorn var -13,9. Efter april 2021 har värdet på förtroendeindika-
torn varit positivt.113 Coronaviruspandemin har också påverkat konsumenternas köpbe-
teende. Finsk handel för fram till exempel konsumenternas osäkerhet när det gäller den 
egna sysselsättningen och ekonomiska situationen under de närmaste åren. om syssel-
sättningssituationen är osäker, kan det bidra till att konsumenterna sparar sina tillgångar 
för säkerhets skull, vilket i sin tur kan bidra till minskad konsumtion av de varor som han-
deln säljer.114

Coronaviruspandemin påverkar också de fysiska butikernas och köpcentrumens 
ställning, då konsumenterna under pandemin i allmänhet minskar sina besök 
i fysiska butiker eller på allmänna platser och inköpen i allt större omfattning kan 
flyttas till webbutiker. Till exempel köpcentrumen har försökt svara mot konkurrensen till 
följd av den ökade näthandeln genom att erbjuda konsumenterna upplevelser och möjlig-
het att fördriva tiden i mångsidiga nöjescentrum. Då pandemisituationen lättat har männ-
iskorna rört sig mer i fysiska butiker, men de långsiktiga konsekvenserna är ännu inte kän-
da.115 Pandemisituationen har prövat handeln i synnerhet fack- och bruksvaruhandeln. Till 
exempel i Finland minskade omsättningen under mars–maj i början av coronaviruspande-
min 2020 jämfört med föregående år inom den optiska branschen, fackhandel med kläder 
och skor, för bokhandlare och guldsmedsaffärer. Till exempel omsättningen för fackhan-
deln med kläder och skor var i april 2020 nästan 70 procent lägre än året innan.116

111  NielsenIQ 2021

112  Postnord, Ecommerce in Europe 2020

113  Tilastokeskus/Talouden tilannekuva

114  Kurjenoja 2020b

115  Mitronen & Närvänen 2020

116  Kurjenoja 2020b
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Det kan konstateras att fysisk distans orsakar likartade konsekvenser även inom del-
ningsekonomins tjänster. Delningsekonomi har ansetts vara en megatrend som spri-
der sig, men coronaviruspandemin har också eventuella konsekvenser för användningen 
av tjänster inom delningsekonomin. I USA genomfördes en frågeenkät våren 2020 och 
enligt resultaten från den hade 26 procent av de amerikanska konsumenterna för avsikt 
att minska användningen av tjänster inom delningsekonomin på grund av coronaviru-
set, eftersom isoleringen och till exempel att hålla säkerhetsavstånd till andra människor 
påverkade människornas beteende. Av dem som besvarade enkäten hade 49 procent för 
avsikt att använda tjänster inom delningsekonomi i samma omfattning som tidigare och 
19 procent svarade att de ska använda dessa mer än tidigare.117

Coronaviruspandemin har också lyft fram försörjningsberedskapen inom handeln. 
Dagligvarubutikernas samarbete med ministerierna, Försörjningsberedskapscentralen 
och Försvarsmakten är en väsentlig del av tryggandet av landets försörjningsberedskap 
och har dessutom har det nätverk av matbutiker som täcker hela landet och frivillig bered-
skap hos företag inom handeln en viktig roll i allmänhet. Handelns och distributionsflö-
dets funktion i anslutning till försörjningsberedskapsarbetet samordnas av en butiks- och 
distributionspool, där Finlands Dagligvaruhandel rf och Försörjningsberedskapscentralen 
är avtalsparter.118

Omfattande pandemier har förutspåtts bli vanligare i framtiden. Utveckling av elek-
troniska handelskanaler som alternativa köpkanaler kan enligt tillverkarna och återförsäl-
jarna minska pandemiernas skadeverkningar. I framtiden kan egna webbutiker och nät-
handelsprogram ses som företagets riskhanteringsåtgärd och beredskap för störningssitu-
ationer.119 Utveckling av försäljning i näthandel har bidragit till att många fysiska köpmän 
har klarat sig ur den kris som coronaviruspandemin orsakat och dessutom har coronavi-
ruspandemin påskyndat den digitala brytningen för ekosystem inom detaljhandeln.120

2.8 Handeln internationellt
Globalt bedöms värdet på detaljhandeln 2020 vara 23,4 biljoner amerikanska dol-
lar. år 2018 uppgick värdet på detaljhandelsförsäljningen till cirka 23,6 biljoner och 2019 
till 24,8 biljoner amerikanska dollar och därför har värdet på försäljningen för 2020 upp-
skattats vara mindre än under de föregående åren. Värdet på försäljningen förväntas dock 
öka igen och 2021 beräknas det vara cirka 25 biljoner globalt och 2022 cirka 26,7 biljoner 

117  Ipsos 2020

118  Mitronen & Närvänen 2020

119  Mattila m.fl. 2021

120  Europeiska kommissionen 2021a
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amerikanska dollar.121 Coronaviruspandemin har påverkat detaljhandelsmarknaden och 
försäljningen bedöms återhämta sig långsamt från de olägenheter som coronaviruspan-
demin medfört och i största delen av länderna förväntas återhämtningen ta cirka två år, 
i vissa länder i Nordeuropa något kortare122.

USA, Kina, Indien och Tyskland utgör de största detaljhandelsmarknaderna i värl-
den123. Värdet på detaljhandelsmarknaden i Europa var cirka 3,25 biljoner euro 2018. Vär-
det har bedömts öka och 2021 uppskattas värdet vara 3,45 biljoner euro och 3,55 biljoner 
euro 2023.124 Tyskland är ett ledande land inom handel i Europa och värdet på nettoförsälj-
ningen inom detaljhandeln i Tyskland var 644,08 miljarder euro 2019. Beloppet omfattar 
inte bilhandelns.125

Det tyska närings- och energiministeriet lanserade 2015 en plattform för att föra en 
dialog inom detaljhandel för att svara mot de utmaningar som detaljhandeln möter. 
Syftet med plattformen är att kartlägga de viktigaste faktorerna i brytningen, som att 
säkerställa lokalt utbud för invånarna i landet, se till stadscentrumens attraktionskraft samt 
svara mot digitalisering och konkurrens. Ett syfte med projektet var också att klarlägga 
vilka konsekvenser förändringarna inom detaljhandeln har för professionella i branschen 
och söka nya möjligheter inom detaljhandeln. Diskussion fördes i synnerhet mellan de vik-
tigaste intressentgrupperna inom detaljhandel om hur man kan svara mot den struktur-
förändring som branschen möter.126

I USA var den sammanlagda försäljningen för detaljhandeln 2019 totalt 5,4 biljoner 
amerikanska dollar och beloppet har ökat stadigt sedan 2009, då ekonomin började 
återhämta sig från den lågkonjunktur som finanskrisen medfört127. Detaljhandels-
marknaden i USA har länge varit den största i världen, men Kina konkurrerar hårt med lan-
det om platsen som den största detaljhandelsmarknaden. Ännu i början av 2020 prognos-
tiserades att Kina återhämtar sig snabbare än USA från konjunkturnedgången till följd av 
coronaviruspandemin och USA:s ekonomi minskade kraftigare än i Kina 2020. Det bedöm-
des leda till att Kina går förbi USA och blir den största detaljhandelsmarknaden i världen. 
Detaljhandelsmarknaden i USA klarade sig dock bättre än beräknat, då konsumtionsef-
terfrågan var kraftigare än beräknat. I slutet av 2020 ändrade alltså beräkningarna och 
Kina prognostiserades inte längre gå förbi USA som den största detaljhandelsmarknaden 

121  Business Insider 2020

122  Goetzen 2020

123  Statista Research Department 2021

124  Statista 2020a

125  Statistisches Bundesamt 2021

126  The German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy/Retail Dialogue Platform

127  US Census Bureau 2021
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2020. Skillnaden i försäljning inom detaljhandeln mellan länderna beräknas dock minska 
under de kommande åren.128 Storleken på detaljhandelsmarknaden i Indien beräknas vara 
1,2 biljoner amerikanska dollar 2021. Fram till år 2026 beräknas detaljhandelsmarknaden 
växa till 1,75 biljoner amerikanska dollar, vilket innebär en ökning på mer än 80 procent 
jämfört med 2018.129

I Tyskland var handeln omsättning störst i Europa, cirka 2,03 biljoner euro 2018. 
Den näst största omsättningen inom handeln har Förenade kungariket, där den var 
cirka 1,69 biljoner euro. Den tredje största omsättningen inom handeln har Schweiz, där 
omsättningen var cirka 1,53 biljoner euro. Fjärde störst var omsättningen i Frankrike (cirka 
1,35 biljoner euro) och femte störst i Italien (cirka 999,8 miljarder euro).130 I figur 14 presen-
teras de 10 länderna med den största omsättningen inom handeln i Europa 2018.

Figur 14. Omsättningen inom handeln, de 10 länderna med den största omsättningen i Europa 2018 
(miljoner euro).131

128  Cramer-Flood 2020

129  India Brand Equity Foundation 2020

130  Eurostat 2021

131  Eurostat 2021
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Den största omsättningen inom handeln i Norden har Sverige, där den var cirka 
264 miljarder euro. Den näst största omsättningen inom handeln har Danmark, där 
omsättningen var cirka 183,8 biljoner euro. Trea var Norge med en omsättning på cirka 
182,6 miljarder euro. I Finland var omsättningen inom handeln cirka 118,9 miljarder euro 
2018. Island hade den minsta omsättningen inom handeln 2018, cirka 10,2 miljarder 
euro.132 Sverige har den största folkmängden i Norden och hade också den största omsätt-
ningen inom handeln i Norden 2018. Danmark och i Norge hade nästan lika stor omsätt-
ning inom handeln 2018, även om Danmark har större folkmängd än Norge. Finland ligger 
däremot efter Norge när det gäller omsättningen inom handeln, även om folkmängden 
i Finland är något större än i Norge. omsättningen inom handeln på Island ligger däremot 
klart efter de andra länderna i Norden, men landet har också den klart minsta folkmäng-
den i Norden. I figur 15 granskas omsättningen inom handeln i Norden 2018.

Figur 15. Omsättningen inom handeln i Norden 2018 (miljoner euro).133

Norden (Island är inte med i granskningen) utgör med sina totalt mer än 26 miljo-
ner invånare en attraktiv marknad för aktörer inom detaljhandel och den allmänt 
starka ekonomin i Norden stöder detaljhandelsmarknaden. Invånarna i Norden har 
köpkraft, en välfungerande infrastruktur och området har många aktörer inom detaljhan-
deln. år 2016 var värdet på livsmedelsmarknaden i Norden uppskattningsvis 83,3 miljar-
der euro och marknaden för livsmedel växer kontinuerligt både inom den traditionella 
handeln och inom näthandeln. Livsmedelsmarknaden påverkas i synnerhet av konsumen-
ternas ökande medvetenhet och intresse för högklassig mat, ekologiska produkter och 
ett bredare sortiment. I Norden har private label-produkter numera en allt större roll på 
livsmedelsmarknaden.134
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133  Eurostat 2021

134  United Nordic 2021
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Den sammanlagda omsättningen för de 250 största aktörerna inom detaljhandeln 
globalt var 4,85 biljoner amerikanska dollar under redovisningsperioden 2019. Den 
genomsnittliga omsättningen för dessa företag var 19,4 miljarder amerikanska dol-
lar. Bland de 250 största aktörerna var 87 företag med bas i Europa och av de finländ-
ska aktörerna på listan återfanns S-gruppen på plats 91 och Kesko på plats 130. I figur 16 
presenteras de 10 största aktörerna inom detaljhandeln globalt enligt omsättning under 
redovisningsperioden 2019. Bland de tio största aktörerna inom detaljhandel fanns det 
flest amerikanska aktörer, varav den största i världen under redovisningsperioden 2019 var 
Walmart och den näst största var Amazon.com. Lidl är en del av tyska Schwarz Group som 
återfinns på fjärde plats. Det första företaget utanför Europa och USA på listan över de 250 
största aktörerna inom detaljhandel enligt omsättningen för redovisningsperioden 2019 
är kinesiska Jd.com, som återfinns på plats 13.135 år 2025 beräknas de ledande detaljhand-
elsbutikerna i världen enligt värdet på försäljningen mätt i amerikanska dollar vara Ali-
baba Group (1 231 miljarder), Amazon (795 miljarder), Walmart (644 miljarder), Pinduoduo 
(611 miljarder) och JD.com (462 miljarder)136.

Figur 16. De 10 största aktörerna inom detaljhandeln enligt storleken på omsättningen under redovis-
ningsperioden 2019, miljarder amerikanska dollar.137

135  Deloitte 2021
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Granskning av näthandeln internationellt

Det beräknas att värdet på näthandelsförsäljningen 2020 globalt var 4 280 miljar-
der amerikanska dollar. Värdet på näthandelsförsäljningen förväntas öka under de 
kommande åren så att det 2024 beräknas vara redan 6 388 miljarder amerikanska 
dollar.138 år 2020 var näthandelns andel av hela försäljningen inom detaljhandel 18 pro-
cent globalt sett. år 2019 var andelen 13,6 procent. Andelen beräknas öka också under 
de kommande åren, men ökningen förväntas vara måttligare än mellan 2019 och 2020. 
år 2024 beräknas näthandelns andel av detaljhandeln vara 21,8 procent.139 Globalt hand-
lade i genomsnitt cirka 85 procent av befolkningen på nätet 2020 (granskningen omfat-
tade 39 länder, 13-åringar och äldre). Störst var andelen befolkning som handlade på 
nätet i Asien och Sydamerika, där andelen var 86 procent. I Europa var motsvarande andel 
83 procent, i Australien 79 procent och i Nordamerika 78 procent. I övriga delar av världen 
var motsvarande andel 85 procent.140

Asien och Stillahavsområdet är det ledande området för näthandel inom detaljhan-
del globalt. I Asien och Stillahavsområdet beräknas näthandelsförsäljningen inom 
detaljhandeln ha varit cirka 2,45 biljoner amerikanska dollar 2020. Det näst största områ-
det utgående från näthandelsförsäljning var Nordamerika, där värdet på näthandelsför-
säljningen beräknas ha varit 749 miljarder amerikanska dollar 2020. På tredje plats lig-
ger Västeuropa, där värdet på näthandelsförsäljningen beräknas ha varit 498,32 miljarder 
amerikanska dollar. Fyra är Mellan- och Västeuropa (92,91 miljarder USD), femma Latin-
amerika (83,63 miljarder USD) och sexa Mellanöstern och Afrika (41,56 miljarder USD). Kina 
bidrar starkt till Asien och Stillahavsområdets ledande ställning.141

Det är stora skillnader i näthandeln i Asien och Stillahavsområdet. År 2020 utgjorde 
näthandeln i Kina 24 procent av all detaljhandel, medan den motsvarande ande-
len i Vietnam var en procent. I Taiwan var andelen 17 procent, Sydkorea 16 procent och 
i Australien samt Japan 9 procent. I Indiens var andelen 4 procent.142

I Asien och Stillahavsområdet minskar användningen av kontanta medel som betal-
ningssätt inom näthandeln, medan användningen av digitala plånböcker eller 
mobila plånböcker bedöms vara det populäraste betalningssättet inom näthan-
deln i området 2024. Det beräknas att cirka 65,4 procent av betalningarna inom näthan-
del i området genomförs med hjälp av digitala plånböcker eller mobila plånböcker 2024143 

138  eMarketer 2020a

139  Vision Monday 2021

140  IMI International 2020

141  eMarketer 2020b

142  PPRo 2020

143  Worldpay 2021
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De mobila betalningarnas popularitet i synnerhet i Kina avspeglas också i hur många kine-
ser övergår direkt från att betala med kontanta medel till mobila betalningar, vilket bidrar 
till att betalkortens omfattande popularitet vid betalningar uteblir. Bland annat mobila 
betalningar har bidragit till snabb och smidig handel i Kina och trenden med mobila betal-
ningar överförs nu också till näthandeln i övriga delar av världen. I Kina görs inköp numera 
i allt större omfattning också via meddelandeappen WeChat, då butikerna kan öppna en 
egen webbutik i en applikation som utöver kommunikation också tillhandahåller ett fler-
tal andra tjänster.144

Kinas andel av detaljhandeln i det globala nätet beräknas vara 52,1 procent 2021. 
Näst störst andel hade USA, vars andel beräknas vara 19 procent av den globala 
näthandeln. Följande i förteckningen över de tio ledande länderna är Förenade kung-
ariket (4,8 %), Japan (3,0 %), Sydkorea (2,5 %), Tyskland (2,1 %), Frankrike (1,6 %), Indien 
(1,4 %), Canada (1,3 %) och Brasilien (0,8 %). Även om Kina är ett av de ledande länderna 
inom den globala näthandeln, beräknas landet inte vara en av de främsta sett till tillväx-
ten för näthandelsförsäljningen. Enligt bedömningar växer näthandeln 2021 mest i Indien, 
där tillväxten beräknas vara 27 procent. Nära Indiens tillväxttal kommer också Brasilien 
(26,8 procent), Ryssland (26,1 procent) och Argentina (26 %). I Kina beräknas tillväxten för 
näthandelsförsäljningen vara 18,5 procent och i USA 17,9 procent, medan tillväxten glo-
balt beräknas vara 16,8 procent 2021.145 Tillväxten inom näthandeln i olika länder har 
också bedömts med fem års intervaller och utgående från det ligger tillväxten för nät-
handeln i Kina något efter den övriga världen. Näthandeln beräknas växa med 80 procent 
i Kina mellan 2019 och 2024, medan tillväxten i Europa under samma tidsperiod beräknas 
vara 55 procent och i USA 53 procent. Tillväxten i resten av världen som helhet beräknas 
vara 86 procent, det vill säga mer än i Kina, Europa och USA.146

Näthandeln i Europa
Marknaden för näthandel bedöms vara tämligen mogen i Europa och i många län-
der i Europa är användningen av digitala lösningar utbredd. Inköp på nätet har ökat 
också i sådana grupper som tidigare varit motvilliga att göra inköp på nätet. Trots mog-
naden hos näthandelsmarknaden kunde näthandeln ta fart i Europa i och med tillväxten 
till följd av coronaviruspandemin. Starka marknader på Europas näthandelsmarknad är 
i synnerhet Tyskland och Förenade kungariket, men också Frankrike, Spanien och Italien är 
stora marknader. Det finns dock omfattande regionala skillnader på Europas näthandels-
marknad. Till exempel västra Europa har tidigare varit mera digitaliserat än östra Europa 

144  Kaur 2021

145  eMarketer 2021b

146  Buchholz 2020
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och därför har tillväxten inom näthandeln varit snabbare under de senaste åren speciellt 
i de östra delarna av Europa. Det finns också skillnader inom digitalisering och näthandel 
mellan länderna i Östeuropa. Kina, Förenade kungariket och USA var de populäraste län-
derna, från vilka européerna gjorde gränsöverskridande inköp på nätet från det egna lan-
det 2020. Fjärde på listan var Tyskland och femte Norden.147 Värdet på försäljningen i nät-
handeln i Europa 2020 var cirka 407,81 miljarder euro. Största delen av försäljningen var 
produkter inom mode och den näst största kategorin var elektronik och media. Värdet på 
näthandelsförsäljningen bedöms växa i Europa till cirka 469,98 miljarder euro 2021 och till 
cirka 580,57 miljarder euro 2025.148

Andelen näthandelsförsäljning av företagens totala omsättning i Finland var 7 pro-
cent 2019. år 2020 var den motsvarande andelen också i Norge och EU-27-länderna sju 
procent. I Sverige uppgick andelen till åtta procent och i Danmark till 10 procent 2020. 
år 2019 utgjordes cirka två tredjedelar av den totala omsättningen för näthandelsförsälj-
ningen i Finland av försäljning till företag och till den offentliga sektorn. I Danmark förde-
las andelarna för näthandelsförsäljningen på ett mycket likartat sätt som i Finland mel-
lan konsument- och företagsförsäljning, medan andelen konsumentförsäljningen i nät-
handeln i Sverige av den totala omsättningen för näthandeln var 44 procent och i Norge 
45 procent 2020. På Island var konsumentförsäljningens andel av den totala omsättningen 
för näthandeln 53 procent 2020, det vill säga på Island var andelen störst i Norden.149 år 
2019 användes på näthandelsmarknaden i Sverige totalt 30 miljarder euro. I Danmark var 
motsvarande belopp 19 miljarder euro, i Norge 17 miljarder euro och i Finland 14 miljarder 
euro. Enligt bedömning användes alltså i Sverige, Danmark, Norge och Finland 80 miljar-
der euro på näthandelsmarknaden 2019.150

I Finland uppgick den elektroniska handeln till 22,8 procent av omsättningen 2018 
hos sådana företag som sysselsatte minst tio personer. Värdet på försäljningen i elek-
tronisk handel 2018 var totalt 79 miljarder euro. Inberäknat är både näthandel och EDI-för-
säljning, som hänsyftar på EDI-beställningar som används i handeln mellan företag. 
EDI-försäljning används i synnerhet inom partihandeln och industrin. år 2018 var nät-
handelns andel av omsättningen 6,6 procent hos företag som sysselsätter minst tio per-
soner i Finland och värdet på näthandeln uppgick till 23 miljarder euro. EDI-försäljning-
ens andel av omsättningen hos dessa företag var 16,2 procent och värdet på den uppgick 
till 56 miljarder euro.151 När det gäller beloppen är det värt att beakta att de också inklu-
derar annan elektronisk handel än inom detaljhandeln. år 2019 utgjorde EDI-handeln 

147  Postnord, Ecommerce in Europe 2020

148  Statista 2021

149  Mattila m.fl. 2021

150  DIBS 2019

151  Statistikcentralen 2019a



52

STATSRåDETS PUBLIKATIoNER 2022:77 

i Finland 16 procent av företagens totala omsättning och sju procent av näthandel. 
I Europa har EDI-handeln en betydande roll inom den elektroniska handeln. I EU-27 län-
derna utgjorde EDI-handeln år 2011 i genomsnitt 10 procent av företagens totala omsätt-
ning. år 2020 var den motsvarande andelen för EDI-handeln 13 procent, medan näthan-
delns andel av företagens omsättning samma år var sju procent i EU-27-länderna i genom-
snitt. Även om EDI-handelns andel ökade något under åren 2011–2020, har näthan-
delns andel under samma tid minst fördubblats inom alla storleksklasser av företag. Inom 
detaljhandeln utgjordes 82 procent av den elektroniska handeln av näthandel och 18 pro-
cent av EDI-handeln i EU-28-länderna 2019.152

Enligt en undersökning som genomfördes under det andra kvartalet 2020 hade 
Finland den största procentandelen i Europa med avseende på hur mycket inköp 
på nätet det görs i landet från andra länder. En bidragande orsak till det kan vara att 
många finländare köper produkter i synnerhet från svenska företag, som har varit tidigt på 
marknaden. Även de starka inhemska varumärkenas relativt oansenliga andel i Finland har 
bedömts inverka på hur populärt det är att köpa från utlandet i Finland.153 år 2020 hade 
totalt 76 procent av befolkningen i Finland någon gång köpt eller beställt via nätet. Under 
de senaste 12 månaderna hade 69 procent av befolkningen gjort inköp via nätet och 
under de senaste tre månaderna var andelen av befolkningen som gjort inköp på nätet 
54 procent. Störst vara andelen personer som någon gång köpt eller beställt via nätet 
bland 25–44-åringarna. Av de sysselsatta hade 92 procent och av de studerande 91 pro-
cent någon gång köpt eller beställt via nätet, men bland pensionärerna var motsvarande 
andel endast 41 procent. Det fanns också skillnader mellan utbildningsnivåer: av de hög-
skoleutbildade hade 88 procent någon gång köpt eller beställt via nätet, medan den mot-
svarande andelen bland personer med utbildning på mellannivå var 78 procent och bland 
dem med utbildning på grundnivå 58 procent.154

Även resultatet från Digibarometern 2021 visar att finländska konsumentkunder 
i näthandeln gynnar utländska webbutiker. år 2010 hade 89 procent av de finländ-
ska konsumentkunderna i näthandeln gjort inköp från inhemska webbutiker under det 
senaste året, medan motsvarande andel 2019 hade minskat till 78 procent. Till exempel 
i Sverige gjorde 93 procent av konsumentkunderna i näthandeln inköp i inhemska webbu-
tiker och motsvarande andel i Danmark var 85 procent och i Norge 84 procent 2019. I Fin-
land köpte 51 procent av konsumentkunderna i näthandeln från andra EU-länder 2019. 
Genomsnittet för EU-28-länderna var 35 procent. Island var det enda landet i Norden som 
hade en högre andel än Finland, 65 procent. I Danmark var andelen 46 procent, i Norge 
45 procent och i Sverige 40 procent.155

152  Mattila m.fl. 2021

153  Postnord, Ecommerce in Europe 2020

154  Statistikcentralen 2020

155  Mattila m.fl. 2021
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I Finland sålde 97 procent av näthandelsföretagen till hemlandet 2019 och även 
i EU-28-länderna hade i genomsnitt nästan alla företag försäljning i hemlandet. En 
nästan lika stor del av näthandelsföretagen sålde emellertid inte till utlandet, utan i Nor-
den är andelen näthandelsföretag som har försäljning till utlandet betydligt lägre än 
i EU-28-länderna i genomsnitt 2019. I Eu-28-länderna hade i genomsnitt 44 procent av 
näthandelsföretagen näthandel till utlandet. I Sverige var motsvarande andel 35 procent, 
i Danmark och Finland 33 procent och i Norge 23 procent. Finlands andel har förbättrats 
lite från 2017, då endast en fjärdedel av näthandelsföretagen bedrev utrikesförsäljning. 
Den största andelen bland de företag som är med i jämförelsen hade Montenegro, där 
den motsvarande andelen var 96 procent. Följande i jämförelsen var Österrike, där ande-
len var 66 procent. Skillnaden mellan de två ledande länderna i jämförelsen var alltså hela 
30 procentenheter.156

Även om näthandeln i Finland har växt måttligt under de senaste åren, har till-
växten inom näthandeln i många andra länder i Europa varit snabbare. Till exem-
pel 2011 bedrev 16 procent av företagen näthandelsförsäljning i Finland och den mot-
svarande andelen i EU-27-länderna var i genomsnitt 11 procent. år 2020 var andelen 
18 procent både i Finland och i EU-27-länderna i genomsnitt, det vill säga Finland för-
språng inom näthandeln hade enligt detta mätkriterium försvunnit. Finlands andel var lika 
stor som i Rumänien och i Bosnien-Hercegovina, där andelen företag som bedriver nät-
handelsförsäljning också var 18 procent 2020. I Sverige var andelen företag som bedrev 
näthandel 20 procent 2011 och 26 procent 2020 och i Danmark var motsvarande andelar 
24 procent 2011 och 32 procent 2020. I Norge hade andelen företag som bedriver näthan-
delsförsäljning undantagsvis minskat mellan 2011 och 2020, då andelen 2011 var 33 pro-
cent och 2020 bara 18 procent. I Europa var andelen företag som bedriver näthandelsför-
säljning 2020 störst på Irland, där andelen var 33 procent. Vid en översikt av medelstora 
företag är andelen i Finland 34 procent, vilket är högre än den genomsnittliga andelen 
i EU-27-länderna, där den var 29 procent 2020. Andelen i Finland är ändå mindre än i Sve-
rige (50 %) och i Danmark (45 %).157

Globala marknadsplatser, plattformar och sociala köp
Under det senaste årtiondet blev det en trend inom den internationella näthandeln 
att utnyttja näthandelsplattformar. På marknaden i Europa syns både västerländska 
näthandelsplattformar och dessutom stora asiatiska plattformsaktörer. Inom detaljhan-
deln hade 33 procent av företagen i branschen konsumentförsäljning på näthandelsplatt-
formar i EU-28-länderna 2019. Av företagen i branschen hade 55 procent konsumentför-
säljning utan plattformar.

156  Mattila m.fl. 2021

157  Mattila m.fl. 2021



54

STATSRåDETS PUBLIKATIoNER 2022:77 

I Finland sålde 21 procent av näthandelsföretagen via plattformar 2020. Andelen är 
en av de minsta i Europa, och i jämförelsen hade endast Estland och Tjeckien en mindre 
andel än Finland när det gällde att utnyttja plattformar. I Danmark var andelen 25 procent, 
i Norge 32 procent, i Sverige 33 procent och på Island 41 procent. I Tyskland var andelen 
hela 54 procent och i EU-28-länderna var andelen näthandelsföretag som sålde via platt-
formar 40 procent 2020. I Digibarometern 2021 har det granskats hurudana aktörer som 
speciellt utnyttjar näthandelsprogram i Finland och i Sverige. Även om granskningen var 
begränsad, verkar det vara närmast stora globala näthandelsaktörer som utnyttjar nät-
handelsprogram som distributionskanal och endast en liten del av webbutikerna använ-
der programmen som distributionskanal. Användningen av plattformar kan fungera som 
kanal i företagens internationalisering.158

Globala marknadsplatser erbjuder en digital handelsplattform för att köpa, sälja 
och byta varor och tjänster. De är i allmänhet plattformar som är öppna för alla och det 
är lätt att ansluta sig till dem, vilket möjliggör ekonomiskt utbyte till och med i global 
skala för allt fler aktörer. Globala marknadsplatser fungerar i regel helt digitalt och deras 
huvudsakliga funktion är endast att möjliggöra handel mellan köparen och säljaren, var-
vid deras förtjänst i allmänhet grundar sig på kommission genom att ta ut en viss kommis-
sion för handeln på plattformen och genom att ta betalt för marknadskommunikation på 
plattformen.159

De mest kända globala marknadsplatserna är till exempel Alibaba, Amazon, eBay 
och Rakuten. Enligt det genomsnittliga antalet besökare månatligen 2020 var de populä-
raste webbsidorna inom detaljhandeln globalt Amazon.com (i genomsnitt 3,676 miljarder 
besökare per månad), eBay.com (i genomsnitt 1,012 miljarder besökare per månad), Raku-
ten.co.jp (i genomsnitt 799 miljoner besökare per månad), Samsung.com (i genomsnitt 
603 miljoner besökare per månad) och AliExpress.com (i genomsnitt 596 miljoner besö-
kare per månad)160.

Kina är ett ledande land även inom köp via sociala medier. Med köp via sociala medier 
avses här direkta köp via sociala medieplattformar eller hänvisning via en länk i sociala 
medier till köpmannens webbplats och där köpa produkten. Av de kinesiska internetan-
vändarna beräknas 46,4 procent köpa produkter via sociala medier 2021. Näst störst var 
andelen i USA, där 35,9 procent av internetanvändarna beräknas köpa via sociala medier 
2021. På följande plats kommer Australien (30,3 %), Kanada (26,0 %) och Ryssland (26,0 %). 

158  Mattila m.fl. 2021

159  Lindblom m.fl. 2021

160  SEMrush 2020a
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Andelarna i Förenade kungariket, Frankrike, Italien och Spanien var mellan 23,7 och 
21,5 procent, medan andelen i Tyskland beräknas vara 18,4 procent.161

I Kina har värdet på den totala försäljningen av produkter som sålts via sociala 
medier ökat riktigt snabbt under de senaste åren. Då värdet 2014 var cirka 95 miljar-
der yuan, medan värdet 2018 redan hade stigit till cirka 1,26 biljoner yuan och år 2019 till 
cirka 2,2 biljoner yuan. år 2020 beräknas värdet vara cirka 3,7 biljoner yuan.162 I USA var 
värdet på den totala försäljningen av produkter som sålts via sociala medier cirka 27 mil-
jarder amerikanska dollar 2020. Värdet beräknas öka till cirka 36,62 miljarder amerikanska 
dollar 2021 och till 79,64 miljarder amerikanska dollar 2025. år 2020 ökade värdet på för-
säljningen med 38,9 procent jämfört med 2019 och en bidragande orsak till det var den 
ökade näthandeln till följd av coronaviruspandemin och den ökade användningen av soci-
ala medier. år 2020 utgjorde försäljningen via sociala medier 12,7 procent av all näthandel 
inom detaljhandeln i Kina. Andelen beräknas öka till 14,5 procent 2024. I USA utgjorde för-
säljningen via sociala medier 3,4 procent av näthandeln inom detaljhandeln 2020. Ande-
len beräknas öka till 5,0 procent 2024 och till 5,2 procent 2025.163

161  eMarketer 2021c

162  DATA100 Insight 2020

163  eMarketer 2021d
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3 Konsumentbeteende och 
kundorientering

Förändringen i konsumentbeteendet påskyndar förnyelsen av handeln. I och med handeln 
använder allt fler kanaler och globaliseras har konsumenternas mera att välja på och 
köpstigen är ofta mera individuell än tidigare. Kunden beslutar varifrån, när, hur och genom 
vilken köpkanal den gör sina anskaffningar. Handelns kundkrets är indelad i allt mindre 
konsumentgrupper enligt värderingar och attityder, samtidigt ökar också kundernas mång-
fald, multikulturalitet och internationalism. Megatrender som digitaliseringen och klimat-
förändringen samt globala förändringar i verksamhetsmiljön, såsom pandemier, formar 
konsumentbeteendet snabbt. Konsumenten har makt att bestämma varifrån, hur, när och 
genom vilken kanal den gör sina anskaffningar.

Kundupplevelser, en smidig kundstig och användning av fler kanaler har blivit strategiska 
framgångsfaktorer för handeln. Det är viktigare än tidigare för handeln att förutspå och för-
stå konsumentbeteendet, förändringar i det och utveckla verksamheten kundorienterat. Att 
få kundernas förtroende är en central förutsättning för handelns framtid. Konsumenternas 
förtroende bidrar till ökad öppenheten och långsiktighet för handelns funktioner, smidiga 
och flexibla funktioner och god kundservice. I EU-lagstiftningen betonas konsumentkunder-
nas möjligheter att göra självständiga val och att få transparent och tydlig information som 
stöd för dem. EU-lagstiftningen betonar också öppna data och konsumentorienterat utnytt-
jande av konsumenternas egna data.

3.1 Utgångspunkter för och förändringen 
i konsumentbeteende

Utvecklingstrender för konsumenternas värderingar och attityder

Förändringar i konsumentbeteendet är en av de viktigaste faktorerna som påver-
kar handeln164. Det finns i allmänhet många bakomliggande faktorer som påverkar kon-
sumenternas beteende, såsom faktorer förknippade med individens beslutsfattande och 
informationsbehandling, den sociala miljön och kulturen165. Värden och attityder är spe-
ciellt intressanta när man funderar på hur konsumentbeteendet ändrar inom handeln. 

164  Mitronen & Närvänen 2020

165  Ekström 2017 enligt Mitronen & Närvänen 2020
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Värden är relativt bestående föreställningar om eftersträvansvärda mål, som gäller i olika 
situationer och styr konsumenternas beteende.166

Konsumentbeteende utformas inte enbart genom att fatta köpbeslut: frågor för-
knippade med att ta i och ur bruk har blivit en väsentlig del av konsumenternas 
beslutsfattande. Konsumentbeteendet består utöver köpbeslutet också av planering av 
anskaffning av produkter och tjänster (skedet som föregår köpet) och användning, ta ur 
bruk (återvinning, återanvändning o.s.v.) samt rekommendationer och umgänge mellan 
kunder. Allt fler konsumenter funderar vid köpbeslutet till exempel på produkternas åter-
vinnbarhet eller återförsäljningsvärde i handeln mellan konsumenterna. Konsumtionspro-
cessen beskrivs i följande figur 17.167

Figur 17. Konsumtionsprocessen.168

I konsumenternas val i Finland betonas rationalitet och finländarna har fortfarande 
tämligen enhetliga värderingar. Enligt den globala värdeundersökningen är länderna 
indelade enligt två dimensioner på värdekartan: 1) traditionella/rationella värden och 
2) överlevnadsvärden/ självuttrycksvärden. De traditionella värdena framhäver religionens 

166  Mitronen & Närvänen 2020
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betydelse, bandet mellan barnen och föräldrarna, respekt för auktoriteter och traditio-
nella familjevärden. De traditionella värdena är förknippade med en hög nationell stolthet. 
Rationella värden är i sin tur motsatsen till traditionella värden och i dem ligger en min-
dre betoning på religion, traditionella familjevärden och auktoriteter. Överlevnadsvärdena 
betonar ekonomisk och fysisk trygghet, undvikande av risker och etnocentrism. I självut-
trycksvärdena betonas miljömedvetenhet och miljöskydd, motverkan av rasism, jämlik-
het och delaktighet i demokratin. Finland hör till de länder där rationella värden och själv-
uttrycksvärden är de mest utpräglade.169 Designbyrån Kuudes har i Finland redan flera 
gånger genomfört den akademiskt referentbedömda undersökningen Tiedostava kulut-
taja (Den medvetna konsumenten). Enligt den här konsumentundersökningen upplever 
88 procent av dem som svarade (N=100) att deras konsumtionsval motsvarar deras värde-
ringar.170 Även enligt den undersökning som Pellervo ekonomisk forskning PTT har gjort är 
finländarna sett till sina värderingar ett tämligen enhetligt folk171.

Unga värdesätter mer individualism, äldre välfärd. I Pellervo ekonomisk forskning 
PTT:s undersökning observerades endast små skillnader mellan dem som svarade och 
skillnaderna var i synnerhet förknippade med ålder. Hos de yngre som svarade betonades 
mer värden som hänför sig till individen medan de äldre som svarade betonade värden 
förknippade med den allmänna välfärden.172 Värden som grundar sig på överlevnad beto-
nas också i Designbyrån Kuudes konsumentundersökning: hela 81 procent av alla som 
svarade förde fram att det är trevligt med en jämn och smidig vardag och 61 procent kon-
staterade att de alltid hellre skaffar en bekant produkt än en ny och annorlunda.173 Även 
i undersökningarna Värdering av varumärken intog inhemska och traditionella varumär-
ken de högsta placeringarna174.

Värden förknippade med säkerhet har framhävts överallt till följd av coronavi-
ruspandemin. Då sådan värden framhävs är det möjligt att konsumenterna mera sanno-
likt än tidigare vill välja bekanta, tidigare välbeprövade produkter, tjänster och företag, än 
pröva nya.175

Konsumtion är närmare förknippad med personens egen identitet än tidigare. Kon-
sumtion och de erfarenheter och upplevelser som fås genom den är ett sätt att förverkliga 
värdet som gäller självstyrdhet: frihet att agera och tänka, välja sina egna mål och utforska 

169  World Values Survey 2020

170  Kuudes 2019

171  Rinta-Kiikka m.fl. 2018

172  Rinta-Kiikka m.fl. 2018

173  Kuudes 2019

174  Mitronen & Närvänen 2020

175  Mitronen & Närvänen 2020
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nya saker176. Inom konsumtionsforskning har man redan länge känt till att konsumenterna 
bygger sin identitet och uttrycker sig själva till andra genom sina konsumtionsval177. Det 
bedöms t vara så även i framtiden och konsumtion kommer på samma sätt som det att 
man låter bli att konsumera (bojkott av vissa märken eller produkter), att vara ett viktigt 
medel för självuttryck och identitetsbyggande även i framtiden178.

Familjeorientering och närståendes välbefinnande är även i fortsättning viktiga 
utgångspunkter för konsumtionsbesluten. Till exempel enligt den enkätundersök-
ning Suomalaiset ostopäätösten äärellä (2018) som Förbundet för finländskt arbete låtit 
genomföra om finländarnas köpbeslut placerade sig 34 procent av dem som svarade 
i gruppen ”bäst för mig – bäst för min familj”, vilket återspeglar familjeorienterade vär-
den179. Under coronaviruspandemin har många konsumenter tillbringat ännu mer tid än 
tidigare med familjen och därför kan familjevärden på grund av pandemisituationen i fort-
sättningen framhävas ännu mer än tidigare180.

Ansvarsfullhetens betydelse fortsätter öka inom alla konsumentgrupper, antalet kri-
tiska är dock betydande. Enligt Designbyrån Kuudes senaste publikation En medveten 
konsument har ansvarsfullhetens betydelse ökat inom olika konsumentgrupper i Finland. 
Enligt undersökningen anser å andra sidan 26 procent av dem som svarade att ansvarsfull 
konsumtion är ett irriterande fenomen.181

Den personliga ekonomiska situationen påverkar konsumentens val och besluts-
fattande. Därför kan också till exempel de betalnings- och kreditalternativ som buti-
ken erbjuder påverka valet av köpställe, såsom ett krediterbjudande eller möjlighet att 
få betalningstid, kan styra köpandet och valet av köpställe. Köpandet kan i vissa situatio-
ner överskrida konsumenternas resurser och leda till betalningsanmärkningar. Dessa kan 
påverka konsumentbeteendet och möjligheten att få nya krediter. I slutet av mars 2021 
fanns det 391 600 personer med betalningsanmärkningar i Finland. Att det blivit allt vanli-
gare att göra inköp på nätet och även förändringarna i köpbeteendet till följd av coronavi-
ruspandemin kan också bidra till betalningsstörningar. Under januari–mars 2021 registre-
rades för konsumenterna över 9 000 betalningsanmärkningar till följd av obetalda näthan-
delsinköp. Antalet är 20 procent större än 2020.182

176  Mitronen & Närvänen 2020

177  Närvänen m.fl. 2013

178  Mitronen & Närvänen 2020

179  Förbundet för Finländskt Arbete 2018

180  Mitronen & Närvänen 2020

181  Kuudes 2019

182  Suomen Asiakastieto oy 2021
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Kundkretsen inom handeln är fördelad på allt mindre konsumentgrupper enligt vär-
den och attityder. I konsumenternas värderingar finns enhetliga faktorer som förklaras 
till exempel av kulturell bakgrund. Ur handelns perspektiv fördelas kundkretsen ändå på 
allt mindre konsumentgrupper enligt värden och attityder, beroende på personen, situa-
tions- och miljöfaktorer samt hushållens tillgängliga inkomster. En detaljerad, mångsidig 
och aktuell konsumentförståelse är alltså nödvändig för att utveckla kundorienteringen 
för företag inom handeln. I konsumtionssamhället uppstår det också ojämlikhet i fråga 
om vilka möjligheter konsumenterna har att tillgodose sina behov och värden genom 
konsumtion.183

I vardagliga konsumtionsbeslut betonas enkelhet och behändighet. I rutinmässiga 
konsumtionssituationer, som till exempel matinköp i vardagen, funderar konsumenten 
inte separat över sina inköp och gör inte särdeles medvetna beslut, utan agerar till exem-
pel ofta utgående från pris och behändighet. Betydelsen av dessa faktorer betonas för 
allt fler konsumenter vid en ekonomisk recession och under en pandemisituation eller en 
annan avvikande situation. Till exempel globala webbutiker kan med hjälp av en långt 
utvecklad och behändig köpprocess och att det är enkelt att göra inköp skapa ett oslag-
bart funktionellt kundvärde.184

Olika åldersgrupper som konsumenter i framtiden
Åldern förlorar sin betydelse som förklaring till konsumentbeteendet. Även om ålder 
och andra demografiska faktorer (som kön eller socialklass) under den senaste tiden har 
förlorat sin betydelse som förklaring till konsumentbeteende eller grund för gruppindel-
ning, har generationsgruppering ännu en viss förklaringskraft.185 Det beror på att konsu-
menter som i stora drag är födda under samma årtionden har samma generationserfaren-
heter av politiska, ekonomiska och sociala händelser i samhället och de påverkar deras 
värden av bestående karaktär och deras förhållningssätt186.

Den äldre konsumentbefolkningens (personer över 55 år 2020) andel av de finländ-
ska konsumenterna ökar då samhällsstrukturen ändrar. Den här konsumentgruppen 
är allt viktigare som kunder även för företag inom handeln. För många äldre konsumen-
ter är det typiskt att de har tillgång till förhållandevis mer pengar och tid för konsumtion 
än andra generationer. Äldre generationer är i egenskap av konsumenter av hälso- och 
sjukvårds-, välfärds- och upplevelsetjänster viktiga kundgrupper, även om de till exempel 

183  Mitronen & Närvänen 2020

184  Mitronen & Närvänen 2020

185  Mitronen & Närvänen 2020

186  Lissitsa & Kol 2016
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i marknadsföringen hamnar i skymundan jämfört med de yngre generationerna.187 Enligt 
den frågeenkät som Detaljhandelns Forskningsstiftelse genomfört är de värden som beto-
nas hos de äldre generationerna trygghet, goda människorelationer och självrespekt. Hos 
de yngre betonas mer brytandet av normer, äventyrslystnad och betoning av utseendet. 
Hos äldre konsumentgrupper observerades i undersökningen också att intresset för miljön 
och samhället ökar, även ansvarsfullhet och osjälviskhet ökade.188

Konsumentbeteendet för generation-X (personer i åldern 40–55 år 2020) präglas 
av praktiskhet, prismedvetenhet och skepticism. Till generation-x räknas personer 
födda ungefär åren 1965–1979, som levt sin ungdom på 1980–1990-talen. Gemensamt 
för dem är generationserfarenheter av den ekonomiska recessionen på 1990-talet, globa-
liseringen och nedmonteringen av familjenormerna i samhället. Som konsumenter karak-
täriseras generation-x som den första teknologiorienterade generationen, som är prak-
tisk, ifrågasättande och prismedveten i sina köpbeslut. Efter att ha levt sin ungdom under 
den ekonomiska recessionen, undviker denna generation också risker. Enligt undersök-
ningen vill denna generation ännu söka information och göra jämförelser som stöd för 
sina köpbeslut.189

Millennialerna (personer som är cirka 25–39-år 2020) är den första diginativa gene-
rationen och är i sitt konsumentbeteende mer detaljerad än någon tidigare gene-
ration. Denna generation har i regel levt sin ungdom under en tidsperiod med ekono-
misk tillväxt och de är de första diginativerna: generationen har sedan de var barn använt 
ny datateknik och internet. Millennialerna har mera detaljerade konsumtionsvanor än 
andra generationer, de influeras i sin konsumtion av populärkulturen och uttrycker sina 
egna värden genom att konsumera mer än tidigare generationer. Millennialerna är också 
vanare med olika marknadsföringsmetoder och medvetnare än andra generationer. Då de 
växt upp i konsumtionssamhället är de också mer benägna att uttrycka sig själv genom att 
konsumera.190

Generation-Z (personer under 25 år 2020) är van vid den kontinuerliga interaktio-
nen mellan den digitala och den fysiska världen. Digitala enheter är en oskiljaktig 
del av livet för representanter av denna generation. Generation-Z anses vara den sista 
konsumentgenerationen, personer födda efter millennialerna (huvudsakligen på 2000-
talet) och delvis en generation som ännu bara är på väg att växa upp till konsumenter.191 
Denna generation karaktäriseras i synnerhet av de sociala mediernas och digitala 

187  Mitronen & Närvänen 2020

188  Detaljhandelns Forskningsstiftelse 2019 enligt Finsk handel 2020a

189  Mitronen & Närvänen 2020 & Lissitsa & Kol 2016

190  Mitronen & Närvänen 2020 och Lissitsa & Kol 2016

191  Mitronen & Närvänen 2020
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enheternas roll i deras vardag och liv192. Den här generationen värdesätter genuinitet och 
vill ha en social förändring i samhället. För dem existerar inte separata digitala och fysiska 
butiker, utan endast kontaktpunkter, genom vilka de kan göra inköp och hantera ärenden 
med företag193 Precis som millennialerna är personer i generation-Z också samhällsmäs-
sigt medvetna och värdesätter transparens hos företagen samt politiska ställningstagan-
den för värden och ideologier som är viktiga för dem då företagens verksamhet är i linje 
med dessa194.

Konsumtionsgemenskapernas växande betydelse
Konsumenternas köpvanor följer inte till alla delar fördelningen när det gäller ålder 
eller bostadsort, utan det finns flera olika konsumentgrupper på marknaden och de 
kan bilda olika konsumtionsgemenskaper. Hos dem påverkas valen utöver de fakto-
rer som traditionellt styr köpbesluten till exempel av hur etisk handeln eller hur etiska pro-
dukterna är, främjande av hållbar konsumtion och utveckling, sociala faktorer eller varu-
märkesmedvetenhet. Konsumentandelslag erbjuder många en konsumtionsgemen-
skap. Det finns dock inte alltid alternativ för konsumenten antingen på grund av produk-
tens egenskaper, inköpsställen, handelsplatsens tillgänglighet eller att konsumenterna har 
olika resurser.

Konsumtionsgemenskaper skiljer sig från kundsegment på så sätt att konsumtions-
gemenskaperna ofta är självorganiserande grupper som kunderna själva väljer. På 
så sätt är medlemmarna i dem i allmänhet i regel mera intresserade och motiverade att ta 
emot meddelanden och information via samhället. Gemenskapen skapar mångahanda 
värde för sina medlemmar allt från social interaktion till att konkreta lyfta fram produk-
ter och ge råd. Konsumtionsgemenskaper kan bildas både fysiskt och virtuellt. Nätgemen-
skaper, som diskussionsforum och sociala mediegrupper har länge varit ett populärt sätt 
för olika utövare att skaffa information om produkter, utbyta åsikter och erfarenheter samt 
utveckla kunnandet om hobbyn och lära sig.195

Konsumtionsgemenskaper som är av betydelse för dagligvaruhandeln har under 
de senaste åren varit till exempel olika nätgemenskaper som uppkommit runt die-
ter. Konsumenterna följer de trender som uppkommer inom gemenskaperna och därför 
har gemenskapen konkreta effekter på efterfrågan av produkterna. Social gemenskap ska-
par betydelsefullt kundvärde för kunden. I gemenskapen kan konsumenterna dela pro-
dukttips och diskutera frågor förknippade med temat, men samtidigt kan den till exempel 

192  Kirvesmies 2018

193  Mitronen & Närvänen 2020

194  Lahtinen & Närvänen 2020

195  Närvänen m.fl. 2013
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fungera som en plattform för företagets stamkundsprogram. I Finland har social gemen-
skap utnyttjat till exempel i marknadsföringen för butiker för husdjurstillbehör och butiks-
kedjor som koncentrerar sig på friluftsliv.196

En stark konsumtionsgemenskap kan vara en faktor som ger konkurrensfördelar, 
eftersom det hjälper företaget att differentiera sig i konkurrensen och ger upphov 
till starkare känslomässigt engagemang och kundlojalitet. En betydelsefull gemen-
skap kan differentiera företaget på internationella nätplattformar som i första hand spe-
lar med priset och att det är enkelt att köpa. I gemenskapen sker kommunikationen och 
interaktionen mellan konsumenterna, inte enbart från ett företag till kunderna. Kommu-
nikationen upplevs på så sätt trovärdigare och mera autentisk än företagens marknadsfö-
ringskommunikation. En stark konsumtionsgemenskap kan också delta i företagets mark-
nadsföring samt i utvecklingen av produkter och tjänster (=customer driven innovation), 
eftersom dess medlemmar är aktiva och engagerade i att utveckla saker som är viktiga 
för dem.197 Utveckling och ledning av gemenskapen kräver dock också resurser och lång-
siktigt engagemang av företaget198. Verksamheten grundar sig på gemensamma värden 
och ömsesidighet och den tilltalar i synnerhet konsumenter som fattar värdegrundade 
köpbeslut199.

Olika stamkundssystem styr och koncentrerar valen i synnerhet inom dagligvaru-
handeln. I Finland hör mer än 90 procent av konsumenterna till något stamkundssys-
tem200. Stamkundssystemen är ett sätt att parallellt med prisförmåner i högre grad binda 
konsumenterna även med andra förmåner, gemensamma evenemang och emotionella 
bindningar till butiken. EU:s dataskyddslagstiftning påverkar också stamkundssystemen, 
då konsumentens dataskyddsrättigheter omfattar till exempel konsumentens rätt att 
bestämma om sina egna uppgifter och få transparent information om behandlingen av 
uppgifter samt för vilket ändamål de används201. Enligt EU:s konsumentenkät 2020 oroade 
sig i genomsnitt 75 procent av konsumenterna i EU-länderna över huruvida deras uppgif-
ter också används för andra ändamål än för det avtal för vilket de har lämnats och huru-
vida uppgifterna eventuellt delas vidare202.

196  Mitronen & Närvänen 2020

197  Mitronen & Närvänen 2020 & Närvänen m.fl. 2014

198  Närvänen m.fl. 2019

199  Mitronen & Närvänen 2020

200  Nets 2019

201  Dataombudsmannens byrå 2021

202  Europeiska kommissionen 2021b
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Coronaviruspandemins konsekvenser för konsumentbeteendet
Till följd av coronaviruspandemin ändrade vardagen kraftigt konsumentbeteendet. 
Även i Finland rörde sig konsumenterna i mindre omfattning på offentliga platser, 
som i köpcenter. På grund av till exempel rekommendationer om distansarbete och res-
triktioner har vistelse hemma ökat 2020–2021. Enligt Statista svarade mer än 70 procent 
av konsumenterna i Tyskland, USA och Storbritannien att de tillbringar mer tid än van-
ligt hemma och mer än 50 procent att de mera sällan besöker fysiska butiker.203 Vistelse 
hemma genererade också en betydande tillväxt för handeln i Finland, i synnerhet för pro-
dukter inom järnhandel, hemelektronik och dagligvaruhandel204. Det är sannolikt att en 
del av konsumenterna efter att pandemisituationen lättat går in för de nya vanor som de 
tillägnat sig under coronatiden, som att beställa mat från webbutiker205. Vistelse hemma 
kan också påverka konsumenternas värden: konsumenterna kan i större omfattning stödja 
företag som finns nära206.

Besöken i fysiska butiker minskade betydligt till följd av coronaviruspandemin. 
Enligt den frågeenkät som Finsk handel genomförde bland konsumenterna minskade 
cirka 60 procent av finländarna sina besök i fysiska butiker (matbutiker, marketar, fack-
handlar, varuhus och köpcentrum) i början av april 2020 och under enkätens andra svar-
somgång i slutet av april 2020 minskade besöken i butikerna ännu något. Då hade ärende-
hanteringen minskat för mer än 62 procent av konsumenterna. Enligt resultatet från den 
tredje omgången av frågeenkäten som genomfördes i början av juni 2020 ökade besö-
ken i fysiska butiker igen, vilket kan vara effekten av upplättade restriktioner.207 Liknande 
resultat visade den frågeenkät som handelshögskolan vid Jyväskylä universitet genom-
förde i april 2020. Enligt resultaten från undersökningen förlorade i synnerhet special-
affärer kunder, då nästan 60 procent av konsumenterna inte alls hade köpt specialvaror 
från små fackhandelsbutiker och närmare 15 procent hade köpt mindre än tidigare. Även 
köp av specialvaror från större fackhandelsbutiker och köpcentrum minskade och mer än 
50 procent hade inte alls köpt specialvaror från dessa butiker.208

Näthandeln ökade som en följd av coronaviruspandemin. Enligt en utredning som 
genomfördes 2020 i sju länder i Europa använde mer än en fjärdedel av konsumenterna 
som bor i stadsområden näthandel sommaren 2020, vilket innebär en ökning med 10 pro-
cent jämfört med tiden före pandemin.209 år 2020 ökade näthandeln globalt med cirka 

203  Statista 2020b

204  Finsk handel 2020b

205  Mitronen & Närvänen 2020

206  ollila 2020 enligt Mitronen & Närvänen 2020

207  Kurjenoja 2020c

208  Wilska m.fl. 2020

209  PwC 2020
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28 procent. Näthandelns andel av detaljhandeln var knappt 14 procent 2019, medan mot-
svarande andel 2020 redan var 18 procent.210 Även om försäljningen i näthandeln för-
väntas öka även de kommande åren, bedöms tillväxten 2020 ha varit exceptionellt stor. 
Konsumtionens övergång till näthandeln driven av coronaviruspandemin har bidra-
git till denna tillväxt.211 Coronaviruspandemin ökade också antalet besökare för webb-
affärerna. Antalet besökare på plattformar för näthandel började öka kraftigt efter janu-
ari 2020 och det genomsnittliga besökarantalet på plattformarna var 21,96 miljarder 
i juni 2020, vilket är nästan 37 procent högre än i januari samma år och mer än 58 procent 
högre än i januari 2019.212 Även om näthandeln sannolikt med tiden hade ökat i populari-
tet även annars, bidrog coronaviruspandemin till att man snabbare gick in för näthandel 
och förutsatte också att handeln snabbt säkerställde programmens funktion och förnyade 
transporttjänster.

I början av coronaviruspandemin ökade köp på nätet gradvis i Finland, vilket framgår 
av de frågeenkäter som Finsk handel genomfört bland konsumenterna. Enkäterna genom-
fördes två gånger på våren 2020 och en gång tidigt på sommaren 2020. Enligt den första 
omgången hade köp på nätet inte ökat märkbart, eftersom merparten av konsumenterna 
under 50 år redan annars var vana att köpa på nätet. Barnfamiljer ökade i genomsnitt mer 
sina köp på nätet och män i åldern 25–49 som redan annars köper mycket på nätet. I en 
situation där pandemin eventuellt drar ut på tiden planerade 21 procent av konsumen-
terna att de avser öka de digitala köpen något eller betydligt. I den andra svarsomgången 
för frågeenkäten hade antalet köpare av bruksvaror på nätet ökat jämfört med den tidi-
gare enkätomgången och i en situation där pandemin drar ut på tiden planerade allt fler 
att öka de digitala köpen. Enligt den tredje enkätomgången som genomfördes i början av 
juni 2020 hade en allt större del av konsumenterna under den senaste tiden köpt mer på 
nätet än tidigare. Intentionerna att öka köpen på nätet vid en coronasituation som drar 
ut på tiden ökade dock inte längre, vilket kan vara en effekt av minskade restriktioner.213 
I frågeenkäten som handelshögskolan vid Jyväskylä universitet genomförde i april 2020 
observerades att det till exempel köptes cirka nio procent mer kläder och cirka fem pro-
cent mer andra produkter än tidigare från de inhemska webbutikerna jämfört med tiden 
före coronaviruspandemin. Användningen av inhemska webbutiker ökade jämfört med 
användningen av utländska webbutiker. Betydande i resultaten från undersökningen var 
också det att mer än 11 procent av dem som upplevde att de har svaga digitala kunskaper 
hade köpt mycket mer till exempel kläder från utländska webbutiker än tidigare. Även om 
resultaten sannolikt beror på en temporär förändring, kan det att man bekantat sig med 
köp på nätet under coronaviruspandemin i framtiden påskynda digitaliseringen av han-
deln även efter pandemin.214

210  eMarketer 2020a

211  eMarketer 2021e
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Coronaviruspandemin påverkade också intresset för näthandel med matvaror och 
tillväxten i försäljningen av dagligvaror. Enligt den första omgången av Finsk han-
dels frågeenkät våren 2020 var konsumenterna villigare än tidigare att pröva på att köpa 
mat från en webbutik. I den andra svarsomgången för frågeenkäten hade också använd-
ningen av webbutiker för matvaror ökat jämfört med tiden före coronaviruspandemin och 
den tidigare svarsomgången. Enligt resultaten från frågeenkätens tredje omgång i bör-
jan av juni 2020 hade användningen av webbutiker för matvaror fortsatt öka, men de lätt-
are restriktionerna kan också ha bidragit till att viljan att pröva köpa mat på från en web-
butik nu var mindre.215 I den frågeenkät som handelshögskolan vid Jyväskylä universitet 
genomförde i april 2020 observerades att mer än 10 procent av konsumenterna mer än 
tidigare hade köpt mat via nätet jämfört med tiden före pandemin. Köp av mat från res-
tauranger via nätet hade enligt undersökningen ökat för närmare 15 procent av konsu-
menterna och mest hemleveranser av mat från restaurangerna beställde medel- och hög-
inkomsttagare.216 Populariteten att äta hemma till följd av coronaviruspandemin och till-
växten i näthandeln med matvaror syntes också i statistiken för dagligvaruhandeln 2020. 
år 2020 hade hela dagligvaruhandeln den starkaste tillväxten på årtionden och försälj-
ningsvolymen för dagligvaruaffärer ökade med knappa sju procent jämfört med föregå-
ende år 2019. Värdet på dagligvaruförsäljningen ökade med åtta procent 2020 och försälj-
ningsvärdet i Finland överskred 20,2 miljarder euro. Värdet på nätförsäljningen av daglig-
varor ökade från 110 miljoner euro till 395 miljoner euro 2020. Näthandelns andel av för-
säljningen av dagligvaror ökade till två procent, medan den 2019 var 0,6 procent.217

I synnerhet höginkomsttagare trodde att deras konsumtion åtminstone återgår till 
samma nivå som tidigare. Enligt resultaten från handelshögskolan vid Jyväskylä univer-
sitets frågeenkät var beredskapen att återställa sin konsumtion klart vanligast bland hög-
inkomsttagarna. Många av dem som svarade önskade fysiska butiker och i synnerhet när-
butiker och avsåg i fortsättningen att satsa på dem. Av kvinnorna avsåg 43 procent och 
av männen cirka en tredjedel i fortsättningen köpa i synnerhet från fysiska butiker. Cirka 
11 procent av dem som svarade i undersökningen planerade att på lång sikt i sin konsum-
tion öka köpen från webbutiker efter att coronaviruspandemins restriktioner slopats jäm-
fört med tiden före restriktionerna. Cirka 23 procent av dem som svarade hade för avsikt 
att köpa mer i synnerhet från inhemska webbutiker jämfört med tiden före restriktionerna. 
Cirka hälften av dem som svarade tänkte undvika kinesiska webbutiker i fortsättningen.218

215  Kurjenoja 2020c
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Ansvarsfull konsumtion och fenomen förknippade med den har stärkt sin betydelse 
som megatrend under de senaste åren. Coronavirussituationen kan stärka tren-
den ytterligare. Till exempel enligt den enkät som McKinsey gjorde bland tyska och brit-
tiska konsumenter sade 57 procent att de gått in för att ändra sina konsumtionsvanor till 
mera hållbara våren 2020219. Hållbar konsumtion och produktion är också ett av FN:s mål 
för hållbar utveckling. Dessutom har internationella klimatrapporter fått betydande upp-
märksamhet i media under de senaste åren.220 Enligt EU:s resultattavla uppgav i genom-
snitt 67 procent i EU-länderna och 55 procent av de finländska konsumenterna att de 2020 
köpt produkter som är bättre med tanke på miljön även om de kostade mer. Av de fin-
ländska konsumenterna hade 56 procent också bedömt miljökonsekvenserna för pro-
dukten åtminstone i samband med en produktanskaffning och i EU-länderna i genom-
snitt var motsvarande andel 56 procent, det vill säga nästan samma som hos de finländ-
ska konsumenterna. Av de finländska konsumenterna hade 18 procent bedömt miljö-
konsekvenserna för nästan alla eller alla sina inköp 2020 och i EU-länderna i genomsnitt 
var motsvarande andel cirka 23 procent, det vill säga något större än hos de finländska 
konsumenterna.221

Enligt EU:s resultattavla fördröjde nästan 30 procent av de finländska konsumen-
terna köpet av någon viktig anskaffning på grund av coronaviruspandemisituatio-
nen 2020. Cirka en femtedel av konsumenterna hade upplevt svårigheter att klara av räk-
ningar.222 Enligt EU:s strategi för konsumentpolitiken kommer det att bli viktigt att på lång 
sikt förstå hur konsumenternas beteende ändrar till följd av krisen223. Finsk handel har 
granskat ändringen i den digitala konsumentens köpstig i en utredning som gjorts utgå-
ende från material från Statistas internationella konsumentenkät under tre olika tidsperio-
der 2020. Enligt utredningen fick konsumenterna mindre impulser än tidigare att köpa nya 
produkter under restriktionerna våren 2020 och det var också svårare att bidra till inköps-
planer via digitala kanaler. I utredningen observerades det också att konsumenterna vill 
använda fysiska butiker via fler kanaler, till exempel genom att hämta digitala köp från 
butiken och även utanför öppettiderna. Konsumenterna vill också ha möjlighet att digi-
talt kontrollera tillgängligheten för den fysiska butikens produktsortiment. I utredningen 
observerades att priset har liten betydelse för köp från en webbutik, vilket kan bero på att 
digitala köp favoriseras av mera varierande orsaker än tidigare, till exempel när det blivit 
vanligare att man undviker att röra på sig, stannar hemma och distansarbetar. Under slutet 
av sommaren och början av hösten 2020 blev däremot den kontinuerliga öppethållningen 
för näthandeln den populäraste faktorn som drev konsumenterna att köpa via digitala 

219  Granskog m.fl. 2020

220  Mitronen & Närvänen 2020

221  Europeiska kommissionen 2021c
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kanaler. Det är också viktigt att beakta den ökade betydelsen av den kontinuerliga öppet-
hållningen för konsumenterna med tanke på handelns internationella konkurrenskraft.224

Enligt en undersökning av Europeiska unionens forskningsinstitut CEPR (=Centre for 
Economic Policy) grundade sig den minskade konsumtionen inom detaljhandel på person-
liga erfarenheter. Sådana är bland annat upplevelsen av att få coronavirus, tidigare peri-
oder av arbetslöshet, hushållens pessimistiska förväntningar på samhällsekonomin samt 
förväntningar på och oro för framtiden. Enligt undersökningen är inte ekonomiska res-
triktioner den mest betydande orsaken till minskad konsumtion, utan en allmän pessimis-
tisk syn på att smittläget drar ut på tiden och liten tilltro till att den ekonomiska situatio-
nen förbättras. Enligt publikationen berodde minskade inköp från detaljhandeln delvis på 
smittrisken, men också på en bestående förändring i konsumtionsvanorna och tanken att 
man klarar sig med mindre.225

Exempel livsmedelsbranschen
Starka förväntningar när det gäller produkternas pris, kvalitet och ursprung riktar 
sig till livsmedelshandeln. I EU-länderna har man förtroende för matens säkerhet, men 
de landspecifika avvikelserna är stora. Information om livsmedlens säkerhet påverkar kon-
sumentens beteende och beslutsfattande.226 Konsumenterna bedömer ansvarsfullheten 
för produkterna och handelns förfaringssätt och till exempel förpackningssätt. På så sätt 
är också försäljning av livsmedel direkt från producent till konsument en viktig möjlighet 
för en del konsumenter. I EU startade i januari 2021 ett projekt, som syftar till att utveckla 
verktyg och hjälpmedel för jordbrukare, så att producenterna kan skapa fungerande 
affärsverksamhets- och marknadsföringsmodeller och förbättra kontakten med andra pro-
ducenter och konsumenter.227

Coronaviruspandemisituationen påverkade konsumenternas beteende på det 
viset att det fästes mer vikt vid livsmedelsinköp, produkternas kvalitet och färsk-
het samt packning. Priset på livsmedlen och matbutikernas tillgänglighet blev viktigare. 
Förändringarna i dessa beteendemönster bedömdes bli bestående. I synnerhet i Finland 
köpte konsumenterna i större omfattning än tidigare stora produktmängder på en gång. 
å andra sidan var beteendeförändringarna i Finland i allmänhet lika stora som annanstans 
och cirka hälften av konsumenterna hänvisade till att de upplevt ekonomiska svårigheter. 
Dessa resultat grundar sig på en frågeenkät som genomfördes i september 2020.228

224  Kurjenoja 2020d

225  Hodbod m.fl. 2020
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Det har blivit allt viktigare för en del av konsumenterna att gynna det som är lokalt 
och inhemskt. Detta ses också i form av intresse för partnerskapsjordbruk och små lokala 
företag i andelslagsform, varvid konsumenten kan påverka funktionssättet för handeln.229 
Konsumenterna är förutom produkternas ursprung och naturlighet även intresserade av 
livsmedlens hälsoeffekter.

Kraven på tydliga och förståeliga förpackningsmärkningar för livsmedel medför 
utmaningar, eftersom konsumenterna ofta i en fysisk butik gör sina val utgående 
från förpackningsmärkningar om näringsinnehåll. I köpsituationen fattar konsumen-
terna sina beslut snabbt och det är viktigt att konsumenten kan uppfatta huruvida det är 
fråga om en produkt som motsvarar konsumentpreferenserna. Konsumenterna kan ha 
svårt att uppfatta märkningarnas innehåll, det kan vara för mycket information att ta emot 
i den situationen eller svårt att jämföra produkterna.230

Inom EU pågår arbetet med att utveckla förpackningsmärkningar som bättre tjänar 
konsumenterna och som stöd för att göra hälsosamma och hållbara livsmedelsval, 
som grundar sig på konsumenternas kunskap. Sådana är till exempel enhetliga obliga-
toriska näringsvärdesmärkningar på framsidan av förpackningar. Det föreslås också att de 
obligatoriska märkningarna av ursprungsland eller härkomstplats ska gälla vissa produk-
ter samtidigt som det till alla delar tas hänsyn till konsekvenserna för den inre marknaden. 
Europeiska kommissionen har också för avsikt att undersöka hur konsumenterna kan ges 
information på andra sätt även digitalt, varvid i synnerhet synskadades möjligheter att få 
uppgifter om livsmedlen förbättras231

Under coronaviruspandemin har distributionen av livsmedel till konsumenterna 
i allmänhet genomgått en brytning, då även näthandeln med matvaror ökat betyd-
ligt och nya aktörer för plattformsekonomin erövrat branschen. Transporttjänstfö-
retag har grundat egna lagerbutiker för matvaror utöver att de levererar mat från restau-
ranger och butiker hem till konsumenterna. Även detaljhandeln har blivit mer restaurang-
mässig genom att i större omfattning än tidigare erbjuda färdiga matportioner till kun-
derna. Då pandemisituationen har fortsatt har konsumenterna gott om tid att ta till sig 
nya vanor i vardagen när det gäller matkonsumtion och det är möjligt att åtminstone en 
del av förändringarna blir bestående och mat i fortsättningen köps på annat sätt än före 
pandemin.

229  Landsbygd.fi 2020
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3.2 Betydelse av data och ledning genom information
Handeln som insamlare och användare av information

Kunduppgifter har blivit ett viktigt sätt att leda och styra företagets verksamhet 
inom handel. Den som äger och förvaltar data har en betydande inverkan på den glo-
bala marknaden för handel.232 Med hjälp av kunduppgifter kan konsumenterna tillhan-
dahållas långt personanpassad service, varvid marknadsföring enligt respektive konsu-
ments tidigare intresseobjekt, konsumtionsvanor och verksamhetsmodeller riktas till kon-
sumenten. Det verkar till konsumentens fördel, då det finns ett överflöd av utbud och möj-
ligheter och konsumenten kan ha svårt att fatta beslut (=choice overload). Ett hot utgör 
å andra sidan det att konsumentens valmöjligheter kan begränsas med AI-applikationer 
och konsumentens beteende kan styras genom att utnyttja tendenser i konsumenternas 
beteende.

Lösningar som grundar sig på artificiell intelligens kan allt effektivare påverka kon-
sumenternas köpbeslut. Mot varandra står å ena sidan konsumenternas rätt att göra 
självständiga val och å andra sidan individuella tjänster. Så kallad konverterande design 
(=persuasive design) och konverterande teknik (=persuasive technology) har utvecklats för 
att främja smidig ärendehantering i näthandeln. Då allmän kunskap om människans bete-
ende kombineras med uppgifter om beteende som samlas in om konsumenten är det 
möjligt att med artificiell intelligens och algoritmer skapa system som effektivt påverkar 
köpbesluten och som också förutser konsumentens agerande genom individuell inrikt-
ning av erbjudanden. För konsumenten är köpprocessen smidig och följer de egna prefe-
renserna, men det kan hända att konsumenten å andra sidan styrs till val som nödvändigt-
vis inte motsvarar konsumentens verkliga behov, utan förutsedda behov.

Företagens förmåga att samla in och analysera data som uppkommer om konsumen-
ternas köpbeteende och reagera på dem är en viktig konkurrenskraftfaktor inom 
handeln. Det innebär inte bara att marknadskommunikation som grundar sig på data rik-
tas till olika segment, utan att det utgående från data kan utvecklas sortiment samt logis-
tik och data kan bidra till att skapa värde för båda parterna. Enligt bedömning klarar sig de 
företag som kan förädla värde ur data bäst inom handel, mängden data är inte avgörande 
utan dess användning. Handeln blir en aktör som utöver det traditionella utbudet betjänar 
genom information. Exempel på värdeskapande och nya tjänster som grundar sig på data 
är dagligvaruhandelns mobilappar, genom vilka kunden kan få individuellt anpassade 
erbjudanden och recept och till exempel mätare av klimatavtryck och graden av inhemskt 
ursprung som grundar sig på kunddata samt tjänster som hänför sig till transport och 
betalning. Medan butikens stamkundssystem och transaktionsdata traditionellt utgjort 

232  Mitronen & Närvänen 2020
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källor för data, har i de senaste skedena av brytningen inom handeln också data från soci-
ala medier, webbläsare, geoinformation och senast data som gäller mobil information och 
röststyrning kommit med i bilden.233

Inom utnyttjandet av kunddata ser det ut att finnas allt fler möjligheter med tanke 
på affärsverksamhet inom handel och dessutom till exempel inom främjandet av 
hälsosammare och mera ekologiska levnadsvanor ur samhällets perspektiv. Sam-
tidigt som potentialen för de data som samlas in om kunden ökar inom utvecklingen av 
handeln, ska man också ta hänsyn till kundernas perspektiv och hur de förhåller sig till den 
information som samlas in.234

Stamkundernas roll och betydelse stärks ytterligare. Stamkundsprogrammen är på 
väg att utvecklas från att vara enbart ekonomiska incitament, såsom bonussystem, till att 
generera symboliskt och emotionellt värde för kunderna med hjälp av stamkundsrelatio-
nen235. Amazon har varit en föregångare inom användning av kunddata och artificiell intel-
ligens i stamkundssystemen och företagets verksamhet formar även i fortsättningen prax-
isen och verksamhetsmodellerna i branschen.236 å andra sidan ska det tas hänsyn till att 
EU:s pågående projekt om regleringen av den digitala marknaden kan påverka de stora 
aktörernas ställning och verksamhetsmodeller samt stärka konsumentens ställning som 
självständig aktör.237&238

Genom att kombinera kunduppgifter, uppgifter om efterfrågan, styruppgifter för 
upphandling- och logistik inom handeln och butiksuppgifter går vi mot en mera 
individualiserad ledning av kundrelationer. Det gamla målgruppstänkandet är inte 
på väg att försvinna, men i varje målgrupp finns bara en människa, en kund. Vid sidan av 
detta är målet för kommunikationen och marknadsföringen inom handeln att rikta kom-
munikationen exakt till det ögonblick, där informationen behövs. Här hjälper till exempel 
användaruppgifter för smarttelefoner och uppgifter om var, när och vilka olika webbsidor 
eller fysiska objekt kunden har besökt. Här har internationella applikationer eller aktörer, 
såsom Google, Facebook eller Amazon ett bättre utgångsläge.239

233  Saarijärvi & Hokkanen 2020 enligt Mitronen & Närvänen 2020
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Konsumentens rätt till sina egna uppgifter

Genom EU:s dataskyddsförordning regleras hur och på vilka villkor konsumenterna 
beslutar om utlämnande av deras personuppgifter till företag. Likväl är konsumen-
terna bekymrade över användningen av de personuppgifter som samlats in om dem. 
De som besvarade EU:s enkät om konsumentspecifik personalisering inom näthandeln 
(2016–2017) var mest bekymrade över att deras personuppgifter används för andra ända-
mål än för vilka de har samlats in och/eller att de inte vet till vem uppgifterna kan lämnas 
ut. Konsumenterna har en positivare inställning till personalisering om de får mer informa-
tion och om de kan påverka praxisen i större omfattning än nu.240 I Europeiska kommissi-
onens strategi för konsumentpolitiken konstateras det att även om den digitala omställ-
ningen ger konsumenterna fler möjligheter och ett större utbud av både varor och tjäns-
ter kan det samtidigt bli svårare för konsumenterna att göra välgrundade val och skydda 
sina intressen. Insamlingen och behandlingen av uppgifter kan användas så att konsu-
menterna fattar beslut som kanske inte är för deras eget bästa.241 Risken är att konsumen-
ten inte känner igen dessa påverkningssätt och inte heller gör genuina självständiga val242. 
Så kallade ”mörka mönster” funktioner som utnyttjar konsumenterna, det vill säga köpsti-
gar som manipulerar konsumenternas val, är skadliga och försämrar konsumenternas 
förtroende243.

Positivare inställning till insamling av information inom dagligvaruhandeln än inom 
annan handel. Enligt Deloitte och Ahold Delhaizes konsumentenkät som genomfördes 
2020 har europeiska konsumenter en positivare inställning till insamling av information 
inom dagligvaruhandeln än inom annan handel. I svaren betonades dock konsumenter-
nas behov av transparens, val och konsumentens frihet att bestämma.244 I EU:s enkät om 
konsumentspecifik personalisering inom näthandeln (2016–2017) var de finländska kon-
sumenterna på första plats i fråga om dåliga erfarenheter av personaliserad prissättning245.

Konsumenternas stora behov av integritet utmanar också stamkundssystemen. 
Stamkundssystemen har grundat sig på insamling av konsumentuppgifter och förmåner 
för koncentrering av inköp. Förändrade köpsätt och förändrad teknik påverkar också stam-
kundssystemens verksamhetskoncept. Konsumenternas stora behov av integritet innebär 
förändringar i hur villkoren för stamkundssystemen presenteras, vilka uppgifter som sam-
las in och för vilka ändamål samt vilka alternativ konsumenten har.246
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Fall av missbruk förknippade med dataskydd och EU:s dataskyddsreform har ökat 
konsumenternas medvetenhet och reserverade inställning till insamling av data. För 
att data ska kunna samlas in från konsumenterna och användas, måste konsumenterna 
kunna lita på att de data som samlas in om dem inte missbrukas. Det har också konstate-
rats att ”insamlingen och utnyttjandet av data ska vara transparent, bemyndigad och styrd 
av konsumenten själv, säker samt till nytta för konsumenterna själva”247. Informationen blir 
en penninglik resurs som konsumenten besitter. Då konkurrerar företagen om vem som 
har mest att ge konsumenten så att denne går med på att lämna ut sina data till företa-
get.248 å andra sidan kan man se att det i och med EU:s lagstiftning om data utvecklas en 
ny grupp av aktörer: dataförmedlare. Med hjälp av dessa kan konsumenten förfoga över 
sina egna data och använda dem på det sätt de önskar. Tillhandahållare av delningstjäns-
ter för data, det vill säga dataförmedlare erbjuder tjänster för att för att förena olika aktörer 
med varandra, varvid samling och utbyte av betydande datamängder underlättas. Då blir 
det effektivare att kombinera data och bilateral delning av data underlättas.249

Om Europeiska unionens och Finlands bestämmelser samt 
om målbilden att stödja konsumenten
EU:s konsumentlagstiftning är långt harmoniserad. EU främjar konsumenternas val-
möjligheter och gränsöverskridande handel genom att harmonisera konsumentskyddet, 
till exempel genom att sänka leveranskostnaderna för varor250&251 och genom bestämmel-
ser om geoblockering252. För all marknadsföring gäller enligt EU-lagstiftningen kravet på 
dess identifierbarhet253: konsumenten ska utan ansträngning kunna se när det är fråga om 
en kommersiell handling, såsom influencermarknadsföring, och när det är fråga om annan 
information.

I EU:s omnibusdirektiv254 ökas insynen i plattformarna. I och med det ska konsumen-
ten få information om huruvida försäljaren är en näringsidkare eller en privatperson samt 
om när konsumentlagstiftningen är tillämplig. Dessutom förutsätts att näringsidkaren 
meddelar om den säkerställt att de publicerade konsumentrecensionerna härrör från kon-
sumenter som faktiskt har använt eller köpt konsumtionsvaran. om näringsidkaren har 
säkerställt detta, ska den också meddela hur säkerställandet skett. Det är enligt direktivet 

247  Saarijärvi & Hokkanen 2020 enligt Mitronen & Närvänen 2020
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också förbjudet att lägga ut falska konsumentrecensioner eller rekommendationer eller 
ge en vilseledande bild av konsumentrecensioner eller konsumentrekommendationer på 
sociala medier för att göra reklam för produkter. Enligt direktivets bestämmelser ska före-
taget underrätta konsumenten, om konsumtionsvarans pris har fastställts individuellt 
baserat på automatiserat beslutsfattande (= prisdifferentiering). Dessutom ska konsumen-
ten informeras om de huvudsakliga parametrar som bestämmer rankningen av de nyttig-
heter som presenteras för konsumenterna till följd av sökning samt deras relativa bety-
delse jämfört med andra parametrar. Genomförandet av direktivet har beretts i en arbets-
grupp vid justitieministeriet, och arbetsgruppens förslag har varit på remiss. Lagstift-
ningen om fel har reformerats och är långt harmoniserad255&256.

Vid EU bereds dessutom lagstiftning om digitala tjänster (DSA)257 och en digi-
tal marknad (DMA)258 samt också lagstiftning om AI-tillämpningar259. De DSA- och 
DMA-rättsakter som är under beredning medför ett bättre skydd för konsumenterna och 
deras grundläggande rättigheter på webben. Helheten ska tillämpas på den inre markna-
den och den siktar till innovationer, tillväxt och konkurrensförmåga samt möjliggör till-
handahållande av tillförlitliga webbtjänster för användarna. Den stöder också verksam-
hetsmöjligheterna för mindre plattformar, små och medelstora företag samt uppstartsfö-
retag.260 Kommissionen förväntas dessutom komma med flera nya initiativ om säkerhe-
ten för ny teknik, och till exempel ett förslag om översyn av produktsäkerhetsdirektivet har 
redan utfärdats261.

Inom EU bereds också en dataakt (Data Act) och en dataförvaltningsakt (Data Gover-
nance Act) samt en ändring av eIDAS-förordningen, som syftar till att öka den digi-
tala säkerheten och skapa enhetliga regler och lika villkor för alla aktörer på den digitala 
marknaden och datamarknaden. Dessutom ökar det NIS2-direktiv som är under bered-
ning cybersäkerheten inom EU:s territorium.262&263 Dessa förordningar och direktiv som 
delvis ännu är under beredning kommer också att påverka den digitala utvecklingen inom 
handelsbranschen.

255  Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/770

256  Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771

257  Europeiska kommissionen 2020e

258  Europeiska kommissionen 2020f

259  Europeiska kommissionen 2021e

260  Europeiska kommissionen 2020g

261  Se Europeiska kommissionen 2021f

262  Kommunikationsministeriet 2022

263  Europeiska unionens råd 2022
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Finland har varit en föregångare för att göra en rättvis och människoorienterad 
dataekonomi till ett gemensamt mål för EU264. Konsumenterna har då bättre möjlighe-
ter att påverka och att nå för konsumenten goda beslut.

När den digitala omvärlden kraftigt förändras i enlighet med EU:s gemensamma vär-
deringar, hänger den finländska handelns tillväxt samman med hur man proaktivt 
förmår ta förändringen i beaktande. Konsumenternas rätt att välja utgör grunden för en 
fungerande marknad. Konsumenten väljer vilka uppgifter han eller hon lämnar ut till vilka 
aktörer på basis av tydlig och transparent information. Dataförmedlarna blir ett nytt mel-
lansteg, som är en tillförlitlig aktör för bevarande av data och utnyttjande av konsumen-
tens egna uppgifter. Genom förslaget till EU:s dataförvaltningsakt försöker man säkerställa 
att dataförmedlarnas verksamhet är tillförlitlig265. Det har också föreslagits att dataförmed-
lare i fortsättningen ska stödja utnyttjandet av egna data vid konsumenternas val. också 
detta fostrar till konsumentautonomi, men undanröjer inte differentiering av produkter 
som en faktor för konsumenters efterfrågan.

EU:s mål siktar till en ökad aktivitet hos konsumenterna. Det innebär konsumenter-
nas möjligheter att utöver sina egna data också använda öppna data och dess användar-
vänlighet, varvid till exempel konsumenternas jämförelsemöjligheter och rörlighet på 
marknaden förbättras.266 Detta medför utmaningar för handelns verksamhet för att skapa 
bestående kundförhållanden.

3.3 Inköpskanaler och kundupplevelse
Konsumenternas köpresor förändras
Det har skett en betydande strukturell förändring i konsumenternas sätt att uträtta 
sina ärenden. Tidigare besökte kunderna en fysisk affärslokal, valde en produkt och beta-
lade för den. I och med digitaliseringen har beteendet förändrats. Nu kan konsumenten 
först välja en produkt genom att jämföra alternativ på nätet och välja en köpresa, där kun-
den gör sitt inköp och betalar för produkten. När det gäller vissa grupper av nyttighe-
ter sker en stor del av köpresan i en digital miljö. Ren näthandel är den del av handeln där 
hela köpresan från början till slut sker i en elektronisk miljö. Det är viktigt för konsumenten 
att inköpsprocessen är smidig. Konsumenten kan byta köpresa och inköpsställe till exem-
pel om inköpsprocessen inte motsvarar förväntningarna. Exempel på sådana situationer är 
då näthandelns användargränssnitt är komplicerat, leveranstiden är alltför lång eller kund-
betjäningen inte fungerar.

264  Statsrådet 2019

265  Europeiska kommissionen 2020c

266  Europeiska kommissionen 2020d
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I och med digitaliseringen har också urvalen ökat betydligt. I smarttelefonapplikatio-
ner kan de största jättarna inom global handel, handelns centralaffärer och specialaffä-
rer i Finland samt små företag uppträda på nästan jämlikt sätt. Konsumenten beslutar själv 
med vem han eller hon handlar. Konsumentgrupperna har också i allmänhet större möjlig-
heter än tidigare att påverka handelns lösningar, börjande från produkturvalet, då de har 
köpkraft och kan utnyttja olika påverkanskanaler, såsom sociala medier.

Köpresan från planeringen av en anskaffning till informationssökning, utvärde-
ring av alternativ och fattande av köpbeslut har blivit allt mer individualiserad samt 
grundad på konsumentens egen verksamhet267. Enligt en undersökning som Google 
låtit göra kan den genomsnittliga kundresan innehålla till och med 140 olika berörings-
punkter som kan påverka konsumentens köpbeslut268. också efter det att köpbeslutet 
fattats kan konsumenten på många sätt delta i marknadsföringen, till exempel genom 
att skriva kundrecensioner och rekommendationer eller delta i diskussioner på soci-
ala medier. Kunderna kan också komma med idéer om företagets produkter eller tjäns-
ter redan innan köpprocessen inleds. En mer aktiv roll för kunden kräver extremt kundper-
spektiv av företagen inom handelsbranschen: företagen ska känna till kundens köpresa 
och hur kunden vill göra inköp. Kunderna ska ses som samarbetsparter och information 
och kunnande om kunderna ska ses som företagets viktigaste resurs och som en källa till 
konkurrensfördelar.269

I en omnikanalköpresa är kundens upplevelse oberoende av inköpskanal eller berö-
ringspunkt sömlös, och inköpskanalerna har sammanslagits till en integrerad hel-
het. Konsumenternas förändrade inköpssätt beskrivs av nedanstående figur 18, där de 
olika skedena av köpet överlappar varandra och en enkel, linjär inköpsprocess inte längre 
kan skönjas.270

267  Mitronen & Närvänen 2020

268  Google 2020

269  Mitronen & Närvänen 2020

270  Mitronen & Närvänen 2020
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Figur 18. Omnikanalköpresa.271

Allt fler konsumenters inköpsprocess inleds med att konsumenten söker andras åsik-
ter och recensioner på webben. Undersökningar av marknadsföringskommunikation 
har redan länge gett vid handen att den mest tillförlitliga och effektiva informationskäl-
lan är jämlikar, det vill säga andra konsumenter. Kundrecensioner och rekommendationer 
är därför en mycket väsentlig form av marknadsföringskommunikation också inom han-
delsbranschen.272 Till exempel enligt Nielsens undersökning som offentliggjordes år 2015 
upplevde 83 procent av konsumenterna en väns eller bekants rekommendation som mest 
tillförlitlig jämfört till exempel med tv-reklam (63 %) eller annonser på nätet eller i mobil-
telefonen (under 50 %). Även om en personlig rekommendation från en vän eller släkting 

271  Mitronen & Närvänen 2020

272  Mitronen & Närvänen 2020
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upplevs som den mest tillförlitliga källan till information, litar man också på okända konsu-
menters åsikter.273

Social e-handel ökar. Med social e-handel avses handel som sker via innehåll på sociala 
medier, utan att kunden ens behöver besöka företagets webbutik.274 Insider Intelligence 
har uppskattat att den sociala e-handelns andel av hela näthandeln är 4 procent år 2021. 
Värdet av försäljningen genom social e-handel skulle således öka med nästan 35 procent, 
till 36,09 miljarder dollar, jämfört med år 2020. Insider Intelligence bedömde att också 
antalet köpare inom den sociala e-handeln kommer att fortsätta öka under de kommande 
åren. Coronaviruspandemin har också påverkat tillväxten inom den sociala e-handeln 
i Förenta staterna.275 Särskild de yngre konsumentgrupperna har prövat på och föredrar 
social e-handel, framför allt inom vissa produktgrupper, såsom mode. Enligt Yotpos under-
sökning hade 55 procent av de unga konsumenterna i generation Z i Förenta staterna 
i juni 2019 gjort sitt föregående klädinköp inspirerad av innehåll på sociala medier, medan 
motsvarande andel för konsumenter på 55 år och uppåt var ca 28 procent276. När de yngre 
generationernas betydelse under de kommande åren ökar, kommer trenden med social 
e-handel sannolikt att förstärkas också i Finland.277

Marknadsföringskommunikationen för företag inom handelsbranschen övergår 
i allt större utsträckning till en mer dialogbetonad, kontinuerlig kommunikation 
med kunderna och samarbete via påverkare som är viktiga för kunderna. Vid sidan av 
de traditionella kundtjänstkanalerna används snabbmeddelanden, automatiserade chat-
tar, kanaler för sociala medier och integrering av innehåll som en del av det sociala medie-
landskapet genom att man bygger upp partnerskap med olika tjänsteleverantörer och 
innehållsproducenter. Kunderna förväntar sig omedelbar och informativ kundtjänst i real-
tid oberoende av kanal. Det ska vara möjligt att göra ett inköp genast när behovet aktive-
ras, till exempel direkt via innehåll på sociala medier. Det är också möjligt att coronapan-
demin ökar den sociala e-handelns betydelse, när konsumenterna gör allt fler inköp från 
hemmet.278

273  The Nielsen Company 2015

274  Mitronen & Närvänen 2020

275  Lipsman 2021

276  Enligt Yotpo 2019 Insider Intelligence 2019

277  Mitronen & Närvänen 2020

278  Mitronen & Närvänen 2020
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Multikanalhandel
Näthandeln och dess relativt snabba utveckling är i centrum av multikanaliseringen 
och förändringen av handeln. Värdet av försäljningen inom näthandeln bedöms år 
2020 globalt ha uppgått till omkring 4 280 miljarder dollar och den förväntas öka ytterli-
gare så att den uppskattade försäljningen inom näthandeln år 2024 globalt redan uppgår 
till 6 388 miljarder dollar279. Samtidigt bör det dock konstateras att endast en femtedel av 
världens konsumenthandel utgörs av näthandel280, största delen handeln sker fortfarande 
i traditionella butiker.

Förändringen handlar inte om ett motsatsförhållande mellan fysiska butiker och 
nätbutiker, utan om att kunderna betjänas på bästa möjliga sätt i varje situation. De 
aktörer inom handelsbranschen som kan kombinera olika kanalers (såsom butiker, näthan-
del, sociala medier, mobilapplikationer) bästa egenskaper med tanke på kundupplevelsen 
är framgångsrika.

Digitaliseringen omformar handelns traditionella värdekedjor. I den traditionella 
handelsmodellen producerar tillverkarna varor och skapar ett varumärke, medan han-
delns aktörer säljer dem. I dag kan dock handelsmarknaden inte längre beskrivas lin-
järt, utan som en triangel. I ett hörn finns fortfarande de så kallade traditionella buti-
kerna, det vill säga återförsäljarna. I det andra hörnet finns tillverkarna och varumärkena, 
och i det tredje hörnet olika marknadsplatser och plattformar. Alla tre försäljningskana-
ler kan nu på så gott som lika villkor sälja sina produkter till kunderna via digitala kanaler. 
Detta illustreras i figur 19.

279  eMarketer 2020a

280  Vision Monday 2021
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Figur 19. Handelsmarknaden.281

När det gäller förändringen av handeln och i synnerhet den ökade digitala handeln talas 
det mycket om prisets betydelse, operativ effektivitet och leveransernas snabbhet. Dessa 
betonas inom diskussionerna eftersom de är de viktigaste konkurrensfördelarna för 
enorma marknadsplatser, såsom Amazon och Alibaba. Det uppskattas att cirka 60 pro-
cent av den digitala handelns marknad genomförs med denna prisdrivna strategi. Över 
40 procent av marknaden fungerar med den så kallade relevansstrategin, som grundar 
sig på god kundförståelse, sakkunskap och service. Väsentligt i denna modell är för kon-
sumentkunden betydelsefulla frågor, som till exempel kan vara värderingar, hobby, pas-
sion, rekommendation, produktens särskilda mervärde eller ett starkt varumärke.282 Dessa 
skapar också ett känslomässigt band mellan konsumenten och handeln. Företaget har 
en möjlighet att nå framgång globalt med äkthet, sakkunskap, personlig service och 
god kvalitet.

Producenternas och varumärkenas direkta handel med slutkonsumenterna har ökat 
kraftigt. Denna D2C-handel (=Direct-to-Consumer) begränsar sig inte heller längre enbart 
till hemmamarknaden. Den nuvarande digitala infrastrukturen (hela internet, särskilt glo-
bala sökmaskiner och sociala mediers algoritmer) har i princip inga gränser. I Finland finns 
redan flera globala små och medelstora företag som inom sina egna nischsektorer bedri-
ver äkta internationell handel. Dessa sektorer innebär för Finland en liten men globalt 
mycket betydande möjlighet.

281  Parsama 2021

282  Witcher 2019
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Konsumenterna är i ökande grad multikanalkonsumenter, som kontinuerligt erbjuds 
nya möjligheter till uträttande av ärenden. För detta behöver man nödvändigtvis inte 
längre uträtta sina ärenden på traditionellt sätt i en butik, utan inköpen kan göras redan 
i olika miljöer i den digitala världen, till exempel i sociala medier, diskussionskanaler, spel 
eller genom att skräddarsy differentierade automatiska beställningar. För konsumenterna 
är det fråga om att det är lätt och angenämt att göra inköp. Exempel på detta är smarta 
högtalare, såsom Amazons Alexa, genom vilka man kan göra inköp genom att enbart tala. 
I Förenta staterna hade redan cirka 28 procent av hushållen en smart högtalare år 2018, 
och andelen beräknas öka till 75 procent år 2025283.

Nya former av handel är också olika modeller för social e-handel och mikroförsälj-
ning. Inom social e-handel (=social selling) aktiveras konsumentens egna sociala nät till 
kunder på ett nytt, upplevelsebetonat sätt. Inom mikroförsäljning (=micro selling) får sälja-
ren försäljningsprovision enligt poängsättningsmodeller och spelnivåer som är kända från 
spelvärlden. Ett exempel på detta är live commerce som coronapandemin accelererade, 
där i första hand handelns företag presenterar produkter för konsumenterna genom olika 
videokanaler på webben.284 I dessa grundar sig förtjänsten i regel på det sociala nätets 
kraft samt på olika poängsättningsmodeller som kopierats från spelvärlden. För konsu-
menten är det dock viktigt att verksamheten är transparent och huruvida konsumentlag-
stiftningen tillämpas på handeln eller inte. Därför förutsätts i EU-lagstiftningen att kravet 
på att reklamen kan identifieras iakttas och att det ges information om karaktären av för-
säljarens verksamhet285.

Det har uppskattats att de traditionella fysiska butikerna inom vissa produktgrup-
per kommer att bibehålla sin ställning ännu under en lång tid. Till exempel produk-
ter som starkt vädjar till konsumentens känslor, såsom hobbyredskap, är sådana produk-
ter som det kan upplevas som viktiga att köpa i en fysisk butik.286 år 2020 var näthandelns 
andel av handeln 18 procent globalt sett, och andelen uppskattas öka så att den är knappt 
22 procent år 2024287. Fysiska möten har sina egna fördelar: man får känna på och gran-
ska produkterna innan man fattar beslut om köp, betjäningen är personlig, man får inkö-
pen med sig genast och det är framför allt ett bekant sätt för den nuvarande generatio-
nen. Den allmänna multikanaliseringen syns dock också i ändringar i de fysiska butikslo-
kalerna: i framtiden kommer man att se allt fler olika pop-up- och showroommodeller, nya 
avhämtnings- och betalningssätt samt upplevelseelement som en del av en heltäckande 
kundupplevelse.

283  Loup Ventures 2019

284  Se SQLI Digital Experience 2020

285  Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161

286  Piipari m.fl. 2021a

287  eMarketer 2020a
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Handeln mellan konsumenter (=Consumer-to-Consumer) kommer i fortsättningen 
sannolikt att öka i takt med att plattformsekonomin underlättar utbytet mellan kon-
sumenter288. Digitaliseringen och plattformsmodellen har möjliggjort delningsekonomi-
verksamhet och handel konsument till konsument som en av dess former. Konsumenterna 
kan erbjuda varandra olika produkter på olika plattformar eller marknadsplatser. En platt-
form kan erbjuda endast en marknadsplats eller påverka transaktioner mellan konsumen-
ter mer aktivt genom avtalsvillkor eller betalningsarrangemang. En del av konsumenterna 
anser att det är viktigt att minska produktionen av konsumtionsvaror. I dessa fall möjliggör 
olika plattformar användning av produkter utan att de köps till egna eller att koncentrera 
sina inköp till begagnade varor, det vill säga utbud från konsument till konsument. Konsu-
menterna kan också lockas av det förmånliga pris, den tillgång och de valmöjligheter som 
delningsekonomins produkter erbjuder289.

Tjänstefiering av produkter sprids överallt. Konsumenter behöver inte anskaffa vissa 
produkter och äganderätten till dem, utan kan komma överens om en tjänst som upp-
fyller samma behov. De tidigaste och mest spridda exemplen är olika tjänster för beställ-
ning av underhållning, såsom musik och filmer. Tjänstefieringen sprids dock kontinuerligt 
till att omfatta ett allt större produkturval. Det uppstår ständigt fler affärsverksamhetsmo-
deller för tjänstefiering som lösgör sig från ägande. Ett alternativ kunde till exempel vara 
utvecklande av reparations- och eftervårdstjänster så att anskaffningen av en enskild pro-
dukt fortsätter i form av tjänster som underlättar användningen – konsumenten förbin-
der sig till ett visst ekosystem. När det gäller produkter som regelbundet kompletteras har 
man börjat tillhandahålla verksamhetsmodeller som baserar sig på en kontinuerlig beställ-
ning och regelbunden tidsfakturering, inte produktvis fakturering. Enligt en undersökning 
år 2018 använde européer för denna så kallade subscription economy-konsumtion 5 pro-
cent av sina inkomster som används för konsumtion290. När vissa produkter ska anskaffas 
upprepade gånger, och produktens individuella egenskaper eller köptillfället inte med-
för ett betydande mervärde, kan konsumenten uppskatta en automatisering av leveran-
serna.291 Till exempel olika färdiga måltidskassar som levereras hem har ökat i popularitet 
under coronaviruspandemin.

Utbud kan i fortsättningen tillhandahållas överallt. Med handel hänvisas inte längre 
endast till en fysisk butik som man besöker. Till exempel varje intressant sak på nätet eller 
en fysisk produkt på gatan kan vara ett steg i riktning mot konsumentens köpbeslut. Till 
exempel en bild med mönsterigenkänning eller ett yttrande till röstigenkänning kan auto-
matiskt överföra produkten till den egna personliga virtuella inköpskorgen. AI analyserar 

288  Mitronen & Närvänen 2020

289  oECD 2017

290  ING Economics Department 2018

291  oECD 2019a
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varifrån köparen vill anskaffa produkten, och använder som parametrar utöver pris och 
kvalitet dessutom till exempel de värderingar som företaget representerar, logistisk lätt-
het viktat med koldioxidavtryck eller annat innehåll som användarna producerar. Möjlig-
heterna att jämföra utbudet kan ske ur konsumentsynvinkel. Det är möjligt att inköps-
korgen vid en tidpunkt som konsumenten väljer presenterar dagens urval eller kom-
mande automatiserade inköp för sin ägare, som med ansiktsigenkänning bekräftar betal-
ningen och leveransen till en leveransadress som han eller hon valt. Utmaningen är i hur 
stor utsträckning den automatiserade funktionen upprätthåller en fungerande konkur-
rens och tillräcklig rörlighet på marknaden, det vill säga hur AI-tillämpningarna funge-
rar till konsumentens fördel och hur konsumenten gör medvetna köpbeslut på basis av 
ekonomiska realiteter.

Kundupplevelse
Kundupplevelsen har under de senaste åren utgjort tyngdpunkten för många före-
tags strategiska utveckling oberoende av bransch. I takt med att konkurrensen blir 
allt hårdare och de globala aktörerna intar en allt mer betydande roll har kundupplevel-
sen också i Finland blivit den centrala tyngdpunkten för konkurrens inom handelsbrans-
chen.292 Där man tidigare klarat sig i konkurrensen inom branschen bland annat genom att 
utnyttja logistik och datateknik är det i dagens läge inte längre tillräckligt. Inom handeln 
når de företag framgång som lyckas planera och genomföra den bästa kundupplevelsen, 
det vill säga de, hos vilka handelns konsumentprocesser utgår från ur konsumentens syn-
vinkel transparent, smidig och ansvarig verksamhet.

På den globala marknaden håller man på att övergå till kundens styre: utvecklingen 
möjliggör större urvalsmöjligheter och möjligheter att också jämföra produkter och tjäns-
ter, köpkanaler samt priser. Företagsverksamheten blir allt mer transparent och konsu-
mentkunderna förväntar sig kontinuerlig växelverkan i realtid. Inom handeln styr aktiva 
konsumenter till de företag som bäst lyckas skapa nytta för dem och svara mot deras 
behov. Den bästa kundupplevelsen är den som skapar mest mervärde för kunden. Det är 
dock alltid kunden själv som bestämmer vad som skapar mervärde för honom eller henne. 
En överlägsen kundupplevelse är alltså inte kanalspecifik eller oberoende av kontext 
(såsom tid, plats, situation).

Allt fler framgångsföretag inom handelsbranschen grundar i fortsättningen sin stra-
tegi på styrning och utveckling av kundupplevelsen293. Kundupplevelsen börjar reda 
före inköpstidpunkten och sträcker sig ofta till tiden långt efter inköpstidpunkten, när 

292  Mitronen & Närvänen 2020

293  Mitronen & Närvänen 2020
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konsumenten använder produkten eller tjänsten samt ger upp den. Även om konkur-
renterna eventuellt kan kopiera produkter och tjänster, är det svårare att kopiera kund-
upplevelsen, eftersom det till tillgodoseendet av den kan anknyta sådana verksamhets-
former, informationssystem och kunnande som det är svårt att anskaffa eller tillägna sig. 
Till anskaffningen av produkter ansluter den tjänstehelhet som anknyter till dem. För att 
kundupplevelsen ska kunna utvecklas och styras, ska företaget inom handelsbranschen ha 
en helhetsöverblick över vilka beröringspunkter kundupplevelsen utgörs av och vilka av 
dem som är de mest väsentliga och kritiska för de målkundgrupper som det eftersträvar. 
I en multikanal köpomgivning ska de olika beröringspunkterna sömlöst fungera tillsam-
mans, oberoende av om de till sin natur är digitala eller fysiska294. Med tanke på kundupp-
levelsen är hela processen viktig, allt från identifiering av kundens behov till tiden efter 
köpet. De ledande internationella företagen inom handelsbranschen har finslipat sina 
kundupplevelser till en utmärkt nivå vad gäller lätthet och smidighet.

Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen skapar förutsättningar för helt nya 
slags kundupplevelser. I dessa kan man kombinera till exempel spelifiering, sociala 
medier, nya logistiska aktörer, innovationer i samband med betalning samt stödjande av 
val, till exempel stödjande av mer miljövänliga val med hjälp av kundinformation, såsom 
kalkylatorer av koldioxidavtryck för inköp. Handeln är allt mindre logistik och samman-
förande av efterfrågan och utbud i traditionell mening. Samtidigt är handel allt mer ska-
pande av betydelsefulla kundupplevelser via innovativa beröringspunkter, tillsammans 
med olika partnerföretag och nätverk. Deltagande i denna utveckling förutsätter i stäl-
let för branschvist silotänkande äkta kundorienterat tänkande och flyttande av uppmärk-
samheten till vilken roll handeln överhuvudtaget kan ha för att styra upp människors var-
dag och fest. Detta förutsätter en modig försökskultur och utvidgande av synvinkeln till 
hurdana kundupplevelser man kan bygga upp inom handelsbranschen. Skapande av vin-
nande kundupplevelser kan förutsätta byggande, mätning och styrning av helt nya part-
nerskapsnätverk. Konsumenten kan inte endast ses som ett objekt, utan i den nya miljön 
är konsumenten en självständig aktör som lätt kan byta avtalspartner.

294  Yrjölä m.fl. 2018
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3.4 Slutsatser och utvecklingsförslag
Slutsats 1. Inom handelsområdet rör sig mycket data både i intern och extern användning. 
Inom EU främjas en öppen dataekonomi, där en rättvis och människoorienterad verksam-
het är centralt (öppna data). Det är också viktigt för Finland att främja en öppen dataeko-
nomi nationellt och på EU-nivå.

I framtiden är Finland en föregångare inom en rättvis och människoorienterad dataeko-
nomi inom handelsbranschen. För konsumenterna betyder detta bättre förutsättningar än 
för närvarande att använda öppna data, vilket främjar förtroendet på marknaden (kundo-
rientering-konsumentens makt-påverkan). För handeln medför användning av öppna data 
som företag en konkurrensfördel. Genom en rättvis och människoorienterad dataekonomi 
skapar handeln en urvalsarkitektur för konsumenten, där konsumenten kan göra sina val 
grundat på tydlig och transparent information och också få de uppgifter som han eller hon 
behöver (öppna data), liksom också utnyttja sina egna data (My Data).

Utvecklingsförslag 1. Man främjar en rättvis och människoorienterad dataekonomi 
nationellt och i EU. Man främjar nationellt och påverkar på EU-nivån ett angrepps-
sätt som utgår från datatransparens (öppna data), även vid användningen av egna 
data (My Data) inom handeln. Man utreder eventuella nationella författningsbehov som 
gäller främjandet av en dataekonomi inom handeln och beaktar att dataekonomin förut-
sätter förtroende och säkerställande av tillräcklig informationssäkerhet.
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4 Sysselsättning, kunnande och 
utbildning inom handeln

Handelsbranschen är en av de mest betydande sysselsättarna i Finland. Handelsbrans-
chen sysselsatte år 2020 sammanlagt 270 000 personer och indirekt uppskattningsvis 
450 000 personer. Arbetet och yrkesprofilerna inom handelsbranschen har förändrats och 
kommer att förändras kraftigt särskilt genom digitaliseringen.

I framtiden förutspås handelsbranschen inte behöva betydligt mer arbetskraft än för när-
varande, utan en större utmaning är det att efterfrågan och utbudet på arbetskraft inte 
möts. Mellan 2019 och 2020 minskade antalet sysselsatta inom handeln med 17 000 perso-
ner. Samtidigt som gamla arbetsplatser inom handelsbranschen faller bort ökar dock beho-
vet av nytt kunnande i och med digitaliseringen och tillväxten inom internationell handel. 
Utvecklingen återspeglas också på handelsbranschens utbildningsbehov.

4.1 Handeln som sysselsättare
Handeln är en betydande sysselsättare
Handelsbranschen är en av de mest betydande sysselsättarna i Finland. Han-
delsbranschen sysselsatte år 2020 sammanlagt 270 000 personer, varav 134 000 inom 
detaljhandeln, 94 000 inom partihandeln och 42 000 inom parti- och detaljhandel med 
motorfordon samt reparationer av motorfordon295. Hela handelskedjan uppskattas sys-
selsätta nästan 450 000 personer296. Indirekta arbetsplatser som handeln skapar uppstår 
bland annat inom transport-, lagrings-, förvaltnings- och stödtjänster samt inom indu-
strin297. Handelsbranschen sysselsätter ett betydande antal unga, bland annat studerande 
och sommararbetare. Till exempel år 2020 var av handelns sysselsatta i åldern 15–64 år 
ungefär 17 procent under 25 år, vilket innebär att handelsbranschen är den bransch som 
sysselsätter flest personer under 25 år298.

295  Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen 2021

296  Finsk Handel 2021a

297  KPMG oy Ab enligt Finsk Handel 2021b

298  Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen 2021
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Utbildningsstyrelsen och Prognostiseringsforum för kunnande har granskat utvecklings-
riktningen vad gäller branschernas sysselsättning fram till år 2035 och använt två olika 
scenarier: 1) Ett turboladdat Finland och 2) Ett stadsekologiskt Finland. Scenariot Ett tur-
boladdat Finland betonar tillväxten och i dess centrum finns resultat, konkurrensförmåga 
och produktivitet. Europeiska unionen tryggar ett litet lands fördelar på världsmarknaden. 
Antagandet är att den nuvarande utvecklingen fortsätter ungefär som tidigare, och man 
försöker förbereda sig inför de kommande förändringarna proaktivt och ta de chanser 
som uppenbarar sig. I scenariot Ett stadsekologiskt Finland håller staterna på att falla sön-
der och världen organiseras under ledning av regioner och de nätverk som uppstår mellan 
dem. I framtiden förväntas det ske stora förändringar som man proaktivt försöker förbe-
reda sig inför och ta de chanser som uppenbarar sig. Ny teknik utnyttjas innovativt.299

I Figur 20 presenteras förändringen inom de branscher där antalet sysselsatta förväntas 
minska mest under 2016–2035, då man granskar medeltalet av scenarierna Ett turbolad-
dat Finland och Ett stadsekologiskt Finland. Inom handelsbranschen bedöms antalet sys-
selsatta minska mest, med 42 800 personer, vilket motsvarar en minskning på 19 procent. 
också handeln med och reparationer av motorfordon är en av de branscher där antalet 
sysselsatta förväntas minska mest.300

299  Leveälahti 2020

300  Leveälahti 2020
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Figur 20. Förändringen inom de branscher där antalet sysselsatta minskar mest år 2016–2035 (scenarier-
nas genomsnitt).301

I Tabell 2 beskrivs förändringen i antalet sysselsatta inom detaljhandeln och partihandeln 
enligt uppgift åren 2016–2035. Andelen personer som verkar i okvalificerade uppgifter har 
bedömts minska, medan andelen uppgifter som kräver yrkesutbildning och andelen upp-
gifter som kräver högskoleutbildning har bedömts öka. Sammanlagt beräknas antalet sys-
selsatta inom detaljhandeln och partihandeln minska med cirka 42 800 personer 2016–
2035 inom bägge scenarier.302

301  Leveälahti 2020

302  Icke offentliggjorda resultat från prognostiseringsprocessen inom Prognostiseringsforum för kunnande 
(2017–2020)
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Tabell 2. Förändringen i antalet anställda inom handelsbranschen* enligt uppgiftsnivå åren 2016–2035.303

Antalet sysselsatta och 
uppgiftsstruktur 2016

Uppgiftsstruktur  
2035 %

Antalet sysselsatta 
2035

Uppgiftsnivå Antal Andel, % Ett 
turboladdat 

Finland

Ett stads-
ekologiskt 

Finland

Ett 
turboladdat 

Finland

Ett stads-
ekologiskt 

Finland

A 145 730 66 48 48 85 900 85 900

B 35 240 16 30 30 53 700 53 700

C 40 790 18 22 22 39 400 39 400

Sammanlagt 221 760 100 100 100 179 000 179 000

*  omfattar detalj- och partihandeln (exklusive 
handeln med motorfordon och motorcyklar) 

A=okvalificerade uppgifter
B=Uppgifter som kräver yrkesutbildning
C= Uppgifter som kräver högskoleutbildning

Behovet av ny arbetskraft inom handelsbranschen åren 2016–2035 uppskattas 
till sammanlagt knappt 40 000 personer. Behovet av ny arbetskraft inom handels-
branschen åren 2016–2035 är inom såväl scenariot Ett turboladdat Finland som scena-
riot Ett stadsekologiskt Finland sammanlagt 39 600 personer. Den beräknade föränd-
ringen grundar sig bland annat på en utvidgad näthandel och en automatisering av kas-
safunktionerna. Behovet av ny arbetskraft inom branschen utgörs främst av ersättande av 
den arbetskraft som lämnar arbetsmarknaden. De arbetsplatser som blir lediga på detta 
sätt kräver dock ofta annan slags kunnande än tidigare, då uppgifterna inom handeln 
förändras.

Största delen av behovet av ny arbetskraft förekommer i uppgifter som kräver yrkes-
utbildning, sammanlagt 32 000 personer. I uppgifter som kräver högskoleutbildning 
är behovet av ny arbetskraft 17 500 personer, vilket huvudsakligen föranleds av arbets-
kraft som lämnar arbetsmarknaden. All arbetskraft som lämnar arbetsmarknaden ersätts 
dock inte, utan antalet sysselsatta i uppgifter som kräver högskoleutbildning minskar med 
1 400 personer. Minskningen av antalet sysselsatta i okvalificerade uppgifter (huvudsak-
ligen uppgifter som inte kräver examen) är betydligt större än den arbetskraft som läm-
nar arbetsmarknaden under den ifrågavarande perioden. Inom handelsbranschen ledig-
anslås också i viss utsträckning okvalificerade uppgifter, men antalet okvalificerade arbets-
uppgifter minskar dock betydligt mer än det uppstår nya okvalificerade uppgifter fram 
till år 2035 (nettoförändring). Detta innebär i praktiken att till och med så mycket som 

303  Icke offentliggjorda resultat från prognostiseringsprocessen inom Prognostiseringsforum för kunnande 
(2017–2020)
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9 900 personer som för närvarande arbetar i okvalificerade arbetsuppgifter är tvungna att 
finna nya uppgifter före år 2035.304

Den pågående strukturella förändringen av kunskapsnivån inom handelsbranschen 
är till sin omfattning mycket exceptionell och snabb jämfört med andra yrkesområ-
den. En betydande del av dem som för närvarande arbetar i okvalificerade uppgifter är 
tvungna att söka sig till mer krävande uppgifter inom branschen eller öppna arbetsplatser 
inom andra branscher fram till 2035. Av denna beräknade utveckling följer att det redan 
inom nära framtid krävs betydande tilläggsutbildning, kompletterande utbildning och 
omskolning av dem som arbetar i okvalificerade uppgifter. I Figur 21 beskrivs de beräk-
nade förändringarna inom sysselsättningen enligt uppgiftsnivåer åren 2016–2035 enligt 
Utbildningsstyrelsens scenario Ett turboladdat Finland.305

Figur 21. Sysselsatta 2016 som lämnar arbetsmarknaden, förändring av antalet sysselsatta och behovet av 
ny arbetskraft åren 2016–2035 enligt uppgiftsnivå i scenariot Ett turboladdat Finland.306

304  Icke offentliggjorda resultat från prognostiseringsprocessen inom Prognostiseringsforum för kunnande 
(2017–2020)

305  Icke offentliggjorda resultat från prognostiseringsprocessen inom Prognostiseringsforum för kunnande 
(2017–2020)

306  Icke offentliggjorda resultat från prognostiseringsprocessen inom Prognostiseringsforum för kunnande 
(2017–2020)
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Kompetensglappet och tillgången på kvalificerad arbetskraft
Enligt barometern för små och medelstora företag våren 2021 hade företagens 
anställningsbehov minskat jämfört med samma tidpunkt ett år tidigare. Av de små 
och medelstora företagen ansåg 35 procent att de inte har något anställningsbehov. om 
det fanns något behov ansågs det klart största hindret för anställning vara instabil efter-
frågan (21 %), tillgången på arbetskraft (15 % samt arbetets bikostnader (10 %). De små 
och medelstora företagens anställningsbehov var liknande inom handelsbranschen, där 
33 procent inte upplevde något behov av att anställa. Inom handelsbranschen var tre 
i topp gällande hindren desamma som när man granskar alla branschers små och medel-
stora företag tillsammans. I Tabell 3 beskrivs de största hindren för anställning för samtliga 
små och medelstora företag samt för små och medelstora företag inom industrin, bygg-
branschen, handeln och servicebranschen.307

Tabell 3. Största hindret för anställning för små och medelstora företag, procent.308

Alla företag Industrin Bygg-
branschen

Handeln Service-
branschen

Inget behov av att sysselsätta 35 25 24 33 40

Största hindret i de företag som har behov av att sysselsätta

Otillräcklig eller instabil 
efterfrågan 21 27 22 19 20

Lönenivån 5 6 4 7 5

Arbetsbikostnaderna 10 9 14 13 8

Risken i anslutning till 
uppsägning 4 6 5 7 3

Övrig lagstiftning eller 
arbetskollektivavtal 2 1 2 2 2

Tillgången på arbetskraft 15 17 22 12 15

Beskattningen 1 2 1 2 1

Svårigheten att anställa deltids-
anställda arbetstagare 3 3 3 3 3

Annat   2 2 2 1 2

307  Kuismanen m.fl. 2021a

308  Kuismanen m.fl. 2021a
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Utmaningen för handelsbranschen är att utbudet och efterfrågan på arbetskraft inte 
möts. Enligt yrkesbarometern fanns det enligt arbets- och näringsbyråernas uppskatt-
ning i mars 2021 såväl över- som underutbud till exempel på försäljare på arbetsmarkna-
den, beroende på område.309 Enligt det material enligt verksamhetsställen som Statistik-
centralen samlat in för arbets- och näringsministeriet hade en tredjedel (33 %) av handels-
branschens verksamhetsställen sökt fast anställda år 2020, och också en tredjedel (31 %) 
arbetstagare för viss tid. Av de verksamhetsställen som rekryterade hade ungefär vart 
fjärde upplevt problem i samband med rekryteringen. Drygt en tredjedel (34 %) hade stött 
på problem vid rekryteringen av fast anställda och ungefär en femtedel (22 %) av verksam-
hetsställena vid rekryteringen av tillfälliga arbetstagare. Man upplevde färre problem vid 
rekryteringen av tillfälligt anställda.310 I svaren nämndes en eller flera orsaker till att rekry-
teringen inte hade lyckats. Den oftast nämnda orsaken till rekryteringsproblemen var att 
sökanden inte har tillräckligt med grundläggande utbildning eller yrkeserfarenhet som 
förutsätts för yrket eller andra orsaker som har att göra med branschen, arbetets natur och 
arbetsplatsen, som utöver med utbudet på arbete också kan ha samband med efterfrågan 
på arbete och till exempel arbetsplatsens anseende.311

Figur 22. Orsaker till rekryteringsproblemen inom handeln.312

309  Arbets- och näringsministeriet m.fl. 2021

310  Statistikcentralen & arbets- och näringsministeriet 2021

311  Statistikcentralen & arbets- och näringsministeriet 2021

312  Statistikcentralen & arbets- och näringsministeriet 2021
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Över en tredjedel av handelsbranschens företag har stött på rekryteringsproblem. 
Utmaningarna i fråga om tillgången på arbetskraft framkom också i den enkät riktad till 
servicebranscherna som Finsk Handel, Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf 
och Finanssiala ry lät utföra hösten 2019. Enligt enkäten upplevde 37 procent av de före-
tag inom handelsbranschen som besvarat enkäten att det var svårt att rekrytera kvalifice-
rad arbetskraft, medan 18 procent av handelsbranschens företag upplevde att det var lätt 
att rekrytera. Av företagen inom de växande servicebranscherna upplevde 55 procent av 
de svarande att det var svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Som orsaker till rekry-
teringssvårigheterna nämndes bland annat följande: de sökandes kunskaper motsvarar 
inte företagets behov, det finns inte tillräckligt med arbetssökande, det finns inga arbets-
sökande i området samt att de arbetssökande inte annars lämpar sig för företaget. Av de 
företag inom serviceområdet som besvarade enkäten tog 6 procent också upp rädslan för 
att rekryteringen misslyckas som en orsak till rekryteringssvårigheterna.313

Rekryteringsproblemen inom handelsbranschen minskade betydligt från 2019 till 
2020, enligt arbets- och näringsministeriets rapport som grundar sig på Statistikcentra-
lens årliga arbetsgivarintervjuer314. Enligt arbets- och näringsministeriets rapport blev 
rekryteringsproblemen vanligare inom handelsbranschen år 2019, och cirka 38 pro-
cent av de verksamhetsställen som försökte rekrytera arbetskraft upplevde sådana pro-
blem. år 2019 upplevde cirka 14 procent av de verksamhetsställen som försökte rekry-
tera brist på arbetskraft, och antalet otillsatta arbetsplatser inom handelsbranschen var 
3 892.315 år 2020 upplevde 31 procent rekryteringsproblem och 14 procent brist på arbets-
kraft av de verksamhetsställen inom handelsbranschen som sökte arbetskraft. Antalet 
otillsatta arbetsplatser inom handelsbranschen var 2 966. I hela landet och inom alla bran-
scher upplevde 40 procent av dem som sökte arbetskraft rekryteringsproblem och 19 pro-
cent brist på arbetskraft. Inom handelsbranschen rekryterades också proportionellt sett 
mest deltidsanställda arbetstagare år 2020, då 50 procent av de arbetsplatser som tillsat-
tes gällde deltidsanställningar. Näst mest rekryterades deltidsanställda för inkvarterings- 
och förplägnadsverksamhet, där motsvarande andel var 44 procent. Försäljare och han-
delsman var år 2020 de populäraste yrkesbeteckningarna som nämndes i verksamhetsstäl-
lenas anställningsplaner, och anställningsplanerna för dessa beteckningar ökade vid verk-
samhetsställena jämfört med 2019.316

Handelsbranschen erbjuder personer med utländsk bakgrund arbete, vilket kan ge 
vid handen att man eventuellt kan svara på behovet av arbetskraft lättare än inom 
vissa andra branscher med hjälp av utbudet av personer som flyttat till landet och 

313  Finsk Handel m.fl. 2020

314  Peltonen 2021

315  Peltonen 2020

316  Peltonen 2021
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utländsk arbetskraft. år 2018 var 6 procent av de anställda inom handelsbranschen 
i hela landet och i Nyland cirka 9 procent födda utomlands. Av företagarna inom handels-
branschen var andelen utomlands födda i hela landet cirka 8 procent och i Nyland knappt 
14 procent.317 Drygt en tredjedel av handelsbranschens företag uppskattar att andelen 
arbetskraft med utländsk bakgrund ökar under de följande 2–3 åren, och av tillväxtföre-
tagen uppskattar cirka 51 procent detta. Cirka 61 procent av de svarande uppskattar att 
andelen utländsk arbetskraft hålls på samma nivå och cirka 2 procent uppskattar att ande-
len minskar. Uppgifterna grundar sig på Finsk Handels medlemsföretags svar på den enkät 
riktad till servicebranscherna som Finsk Handel, Arbetsgivarna för servicebranscherna 
PALTA rf och Finanssiala ry lät utföra hösten 2019.318

Handelsbranschens attraktivitet och dragkraftsfaktorer framkom i den skriftliga 
utfrågningen om handelns framtidsredogörelse våren 2020. Under utfrågningen tog 
de som lämnat utlåtanden upp att handelsbranschens attraktivitet kunde ökas med en 
konkurrenskraftig lön, planering av arbetsskift som stöder arbetstagarnas vardag samt 
utveckling av de offentliga tjänsterna. Samtidigt tog man upp att kommunerna kunde 
erbjuda rimligt prissatta bostäder samt fungerande offentliga trafikförbindelser, liksom 
också dygnet-runt-daghem (24/7/365) samt daghem som är öppna på vardagskvällar. 
Dessutom tog man upp att heltidsarbete ska vara möjligt för dem som önskar det.319

Förändringstrender inom handelsbranschen
Arbetet och yrkesprofilerna inom handelsbranschen har förändrats och förändras 
kraftigt till exempel genom digitaliseringen. Genom förändringsutvecklingen förutspås 
vissa nuvarande arbetsuppgifter försvinna och kunskapsbehoven förändras inom handels-
branschen.320 Särskilt kraftigt syns minskningen inom dagligvaruhandelns försäljnings-
arbete321. Digitaliseringen, den utvidgande näthandeln, automatiseringen samt ibrukta-
gandet av AI minskar arbetsplatserna inom rutinmässiga och grundläggande arbeten, till 
exempel vid kassor. Inom branschen uppstår å andra sidan också nya arbetsplatser och 
yrken till exempel inom dataanalys och ledning genom information.322 Det behövs också 
personer som fått en merkantil utbildning inom andra branscher, och utöver inom han-
delsbranschen tillkommer arbetsplatser till exempel inom fastighetsbranschen, affärsli-
vets tjänster, den offentliga förvaltningen samt finans- och försäkringsverksamheten. För 
högskoleutbildade uppstår det nya arbetsplatser framför allt inom tillväxtbranschernas 

317  Integrationsdatabasen, Kompetenscentret för integration av invandrare 2021

318  Ismail 2020

319  Härkin 2020

320  Finsk Handel 2020c

321  Hanhijoki 2020

322  Leveälahti 2020
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sakkunniguppgifter323. Handeln kan i framtiden också allt hårdare konkurrera om kompe-
tent arbetskraft, till exempel med industrin324.

Mellan 2019 och 2020 minskade antalet sysselsatta inom handeln med 17 000 perso-
ner325. Det minskade antalet arbetsplatser beror på effektivisering av verksamheten, tek-
nikens och digitaliseringens utveckling samt brytningen inom branschen. Den långvariga 
trenden inom arbetskraftsutvecklingen, där den ökade omsättningen direkt har lett till 
att behovet av arbetskraft ökat, har börjat förändras. Företagen inom branschen eftersträ-
var effektivisering inom leveranskedjan, lagring samt anskaffningar bland annat via auto-
matisering och digitalisering, varvid man inte alltid behöver utvidga arbetskraften, även 
om servicen utvecklas.326 oECD har uppskattat antalet arbetsuppgifter som sannolikt kom-
mer att försvinna eller förändras betydligt genom automatisering under de kommande 
10–20 åren. I Finland är den beräknade andelen sådana arbeten knappt 34 procent. Även 
om andelen på grund av den tekniska utveckling som redan skett är mindre i Finland än 
i övriga oECD-länder, kan den dock gälla över 400 000 olika arbetsuppgifter. Enligt oECD:s 
uppskattning gäller förändringarna framför allt låginkomstuppgifter och arbetsuppgifter 
som förutsätter kortare utbildning.327

Inom handelsbranschen kan man se polarisering av arbetsuppgifter till mekaniska 
uppgifter på verkställande nivå och låginkomstuppgifter, såsom lagerarbetare och 
insamlare inom näthandeln, samt sakkunniguppgifter som kräver en hög kunskaps-
nivå, såsom utvecklande av affärsverksamheten och ledning genom data. Arbets-
uppgifterna inom handelsbranschen varierar från olika uppgifter på grundläggande yrkes-
nivå till krävande sakkunnig- och chefsuppgifter. Allmänt taget kan man också se nya rol-
ler och kompetensbehov. Traditionella uppgifter som försäljare, butikspersonal och kund-
betjäningspersonal håller på att minska. å ena sidan sköter kunderna i allt högre grad 
själva de uppgifter som hört till försäljarna, och å andra sidan sköter också tekniken 
dessa uppgifter.328

Lösgörandet av konsumenternas köpbeteende från den traditionella tiden och plat-
sen ändrar på karaktären av det arbete som görs i butiken samt dess krav radikalt. 
Man befinner sig på den digitala köpresan ofta på kvällar mellan kl. 18 och 22. På grund 
av den digitala dimensionen är handeln mer internationell än tidigare. Företag inom den 

323  Hanhijoki 2020

324  Finsk Handel 2020c

325  Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen 2021

326  Kurjenoja 2021a

327  Statsrådet 2020a

328  Mitronen & Närvänen 2020



96

STATSRåDETS PUBLIKATIoNER 2022:77 

internationaliserade handeln ska kunna erbjuda tjänster inom olika tidszoner.329 Många 
företag inom den digitala handeln överväger redan nu anordnande av internationell 
kundbetjäning dygnet runt och gör jämförelser mellan om företagets organisation i sin 
helhet ska inrättas i Finland eller om den ska decentraliseras till utlandet. Regleringen och 
arbetsvillkoren kommer att ha en stor inverkan på hur kundbetjäningen kommer att verk-
ställas i företag som internationaliseras. För att klara sig i konkurrensen är det viktigt att 
aktören kan erbjuda sina kunder service när dessa behöver det.

Butikspersonalens roll i traditionella fysiska butiker kommer i fortsättningen inte 
att vara så mycket framläggande av produkter och ställande av dem i hyllor, prissätt-
ning och kassabetjäning, utan att kartlägga kundernas behov, erbjuda sakkunskap 
och olika upplevelser samt erbjuda tjänster. Övergången från ägande av produkter till 
delningsekonomi och cirkulär ekonomi förstärker denna förändring. Fysiska butiker kom-
mer i framtiden inte att i första hand fungera som lagrings- och försäljningskanal för pro-
dukter, utan som en unik plats att uppleva varumärket i en multisensorisk och stimule-
rande miljö. I framtiden konkurrerar butiksupplevelsen, som inte enbart har att göra med 
inköp, med övriga möjligheter att spendera sin fritid. Byggandet av underhållande och 
innovativa butiksupplevelser kräver andra färdigheter av kundtjänstrepresentanterna än 
tidigare: kundorientering och mycket långt specialiserad sakkunskap om de produkter och 
tjänster som företaget erbjuder. Erbjudande av en differentierad och skräddarsydd kund-
upplevelse, till exempel som kundens personliga shoppingassistent, kommer sannolikt att 
vara en ny arbetsuppgift inom handelsbranschen.330 Potentiella nya uppgiftsbeteckningar 
är till exempel shoppingpartner, butikens kostrådgivare, personlig ansvarsshoppare, cere-
monimästare och samhällstjänare eller samhällsassistent331.

Innehållet i handelns arbete inom kundtjänst och logistik förändras och utöver det 
bedöms dessa arbetsuppgifter i framtiden öka betydligt när näthandelns andel 
inom handelsbranschen ökar. Trots att det behövs en mindre arbetsinsats till exem-
pel när dagligvaruhandelns butiker automatiseras, behöver näthandeln också i framtiden 
kundtjänstrepresentanter, marknadsföring och lagerarbete. På så sätt kan också arbets-
uppgifterna på mekanisk nivå öka inom den digitala handeln samtidigt som näthandelns 
andel av den totala handeln ökar. Inom kundbetjäningens och logistikens arbetsuppgifter 
påverkar den digitala handeln också intralogistiken. Fysiska butiker kan få digitala beställ-
ningar för avhämtning eller butiken kan delta som ett lager för insamling, förpackning och 
leverans av digitala beställningar. I lageruppgifter ökar enskild insamling i samband med 
webbleveranser antalet beställningar som ska insamlas och kräver olika arbetsprocesser 
än fungerande som centrallager för butikens enheter.

329  Piipari m.fl. 2021b

330  Mitronen & Närvänen 2020

331  Taipale-Lehto 2016
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Inom näthandeln betonas varumärkenas betydelse och denna formar hela bran-
schen, dess värdekedjor samt strukturer också ur arbetskraftens synvinkel. Tidigare 
valde kunden först den butik där han eller hon hämtade varor eller tjänster. Redan i dag 
och i framtiden väljer kunden först varan och överväger därefter från vilken inköpskanal 
han eller hon köper den. Av denna anledning är den som äger varumärket i allt större grad 
ansvarig för om varumärket och varan når ut till kunden och om de tilltalar kunden. Alla 
aktörer inom handeln söker infallsvinklar för sina egna varumärken. De traditionella varu-
märkena söker sina egna, direkta kanaler till konsumenterna, de traditionella aktörerna 
inom handeln skapar egna private label-varumärken och det uppstår kontinuerligt nya 
internationella nischvarumärken.

Utvecklingen inom AI och analys kommer att skapa nya arbetsplatser när det inom 
handelsbranschen behövs experter för att utvinna information ur data till stöd för 
beslutsfattandet332. Information, ledning genom information och tillväxthackning, det 
vill säga kontinuerlig utveckling på basis av information, testning och analys, är de vikti-
gaste framgångsfaktorerna för såväl digital som multikanal handel när man skapar vin-
nande handelskoncept och köpresor. Digital kundanskaffning går hand i hand med förstå-
else för data och analys. För marknadsföring behövs i framtiden många nya experter som 
utöver traditionell marknadsföring förstår sig på kontinuerlig testning och digital kun-
danskaffning, som baserar sig på ledning genom information.

Inom handelsbranschen behövs ny slags kreativ ledning och innovationsförmåga. 
I sakkunnig- och ledningsuppgifter inom handelsbranschen ska man behärska kompli-
cerade helheter väl. Den viktigaste kan anses vara ett övergripande kundorienterat tän-
kesätt. De som verkar i sakkunnig- och ledningsuppgifter ska ha omfattande insikter om 
kundernas agerande och ändrade beteende. Sådana insikter behövs till exempel om kun-
dernas värderingar, samhällets megatrender och förändringar i vardagspraxis, såsom i hur 
kunderna rör sig, bor och lever. Utifrån dessa insikter samt stora mängder data ska man 
kunna förädla konkurrenskraftiga koncept, varumärken och värdelöften samt på basis av 
dem förverkliga bästa möjliga kundupplevelser. Ett framåtblickande strategikunnande och 
förutseende av kundbehoven är väsentliga kompetensområden för ledningen med tanke 
på en konkurrensfördel.333

332  Mitronen & Närvänen 2020

333  Mitronen & Närvänen 2020
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4.2 Kompetens och förnyade kompetensbehov 
inom handelsbranschen

Det försvinner arbetsplatser inom handelsbranschen , men samtidigt ökar behovet 
av nytt kunnande genom digitaliseringen och tillväxten inom den internationella 
handeln. Förändringarna i konsumentbeteende och den samhälleliga brytningen mot en 
delningsekonomi, handel konsument till konsument samt cirkulär ekonomi orsakar förny-
elsebehov inom handelsbranschen för sådana koncept där tjänsterna och möjliggörande 
av ansvarsfull konsumtion är en central del av affärsverksamheten. Inom handelsbrans-
chen ökar polariseringen mellan framgångsrika och tynande företag, när multikanalkon-
cept och kanalöverskridande koncept vinner mark på bekostnad av små fysiska butiker.334

Problemen med tillgång på arbetskraft kan också skada företagens tillväxt inom 
handelsbranschen. Av alla branschers små och medelstora företag upplevde 52 procent 
att bristande tillgång på kvalificerad arbetskraft åtminstone i viss mån begränsar tillväx-
ten. Av företagen ansåg 12 procent att bristande tillgång på arbetskraft är ett betydande 
hinder för tillväxt. Inom handelsbranschen ansåg 54 procent av de små och medelstora 
företagen att de får tillräckligt med kvalificerad arbetskraft, men 46 procent ansåg att bris-
tande tillgång på kvalificerad arbetskraft begränsar tillväxten i viss mån (39 %) eller utgör 
ett betydande hinder för tillväxt (7 %). De mer tillväxtorienterade företagen ansåg oftare 
än mindre tillväxtorienterade företag att tillgången på arbetskraft var ett hinder. I Tabell 4 
presenteras verkningarna av tillgången på kvalificerad arbetskraft för alla små och medel-
stora företag samt små och medelstora företag inom industrin, byggbranschen, handeln 
och servicebranschen.335

Tabell 4. Tillgången på kvalificerad arbetskraft, inverkan i procent.336

Alla företag Industrin Bygg-
branschen

Handeln Service-
branschen

Utgör ett betydande hinder för 
tillväxt 12 14 19 7 11

Begränsar tillväxten i viss 
utsträckning 40 44 47 39 37

Företaget får tillräckligt med 
kvalificerad arbetskraft 48 43 34 54 51

334  Mitronen & Närvänen 2020

335  Kuismanen m.fl. 2021a

336  Kuismanen m.fl. 2021a
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I barometern för små och medelstora företag hösten 2021 har man granskat de 
största hindren för utveckling inom de små och medelstora företagen. Inom handels-
branschen upplevde 15 procent av de små och medelstora företagen att tillgången 
på arbetskraft var det största hindret för utveckling. När man ser på alla små och med-
elstora företag sammanlagt var motsvarande andel 17 procent, vilket innebär att andelen 
inom handelsbranschen är något lägre (industrin 16 %, byggbranschen 26 %, servicebran-
schen 15 %). I barometern för små och medelstora företag hösten 2021 tillfrågades företa-
gen också om utvecklingen inom det lokala näringslivsklimatet under de två senaste åren. 
Av de små och medelstora företag som svarade upplevde 62 procent att tillgången på för 
företaget lämplig arbetskraft var oförändrad. Tjugo procent upplevde att tillgången på för 
företaget lämplig arbetskraft hade utvecklats i något sämre riktning och 12 procent upp-
levde att utvecklingen gått i betydligt sämre riktning. Av de små och medelstora företagen 
upplevde 6 procent att andelen utvecklats i en något bättre riktning.337

Enligt barometern för små och medelstora företag våren 2021 försöker de små och 
medelstora företagen på många sätt säkerställa tillgången på kvalificerad arbets-
kraft. Satsningar på personalens kompetens är den allmännaste metoden för att säker-
ställa tillgången på kvalificerad arbetskraft. Denna metod använde 54 procent, och på per-
sonalutveckling satsades relativt sett mest inom handel och service. Den näst mest all-
männa metoden var utnyttjande av underentreprenads- och leverantörsnätverk, som 
användes av 46 procent, och den tredje allmännaste metoden var anställning av tilläggs-
arbetskraft, som utnyttjades av 36 procent för att trygga tillgången på kvalificerad arbets-
kraft. Av företagen strävade 24 procent efter att säkerställa tillgången på kvalificerad 
arbetskraft med hjälp av utbildningsavtal eller läroavtal, 16 procent med hyrd arbetskraft, 
8 procent genom utnyttjande av arbetskraft med utländsk bakgrund, 5 procent genom 
rekryteringsutbildning och 4 procent genom att utnyttja möjligheterna till kedjeföreta-
gande. De små och medelstora företag som svarade på barometern för små och medel-
stora företag kunde välja fler än ett alternativ.338

Den inhemska arbetsmarknaden och kompetenspoolen kan inte ensamma svara på 
handelsbranschens behov av kvalificerad arbetskraft. De nya arbetsuppgifterna, auto-
matiseringen, internationaliseringen och den ökade digitaliseringen skapar ett behov av 
nytt slags specialkunnande. Den största bristen på kvalificerad arbetskraft gäller uttryck-
ligen specialkompetensområden i anslutning till de nya arbetsuppgifterna inom han-
delsbranschen, såsom experter inom teknik, näthandel, dataanalys och internationell 
marknadsföring.

337  Kuismanen m.fl. 2021b

338  Kuismanen m.fl. 2021a
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De viktigaste kompetensområdena inom handelsbranschen har ansetts vara till 
exempel att svara på digitaliseringen, internationella uppgifter, ledningsuppgif-
ter, hållbar utveckling samt traditionella kompetensbehov som ansluter till företags 
funktioner, såsom redovisning, revision, finansiering och marknadsföring. Det har 
också rekommenderats att man inom den ekonomiska och företagsekonomiska högsko-
leutbildningen vid sidan av substanskunnandet ytterligare borde stärka de generiska kun-
skaperna. Dessa är till exempel problemlösnings- och analyskunskaper, förmåga att lära 
sig nytt, reglera sig själv och styra sig själv, kritiskt tänkande samt beredskap att fungera 
i en mångkulturell miljö.339 Resultaten av den utredning av universitetsutbildningen som 
Finsk Handel beställt stöder dessa bedömningar. I utredningen identifierades fyra kom-
petenshelheter som de viktigaste behoven: kunskaper gällande digitalisering, kunskaper 
i fråga om kommunikation och växelverkan, affärsverksamhetskunskaper samt generiska 
kunskaper i anslutning till sakkunnigarbete.340

Inom handelsbranschen gäller polariseringen förutom företagen också arbetsta-
garna. Av handelsbranschens löntagare arbetade cirka 24 procent i ett anställningsförhål-
lande på deltid 2020341. Inom detaljhandeln arbetade så mycket som 60 procent i anställ-
ningsförhållanden på deltid. Deltidsanställningarna inom handelsbranschen har samband 
med kundernas varierande efterfrågan.342 Deltidsanställning kan dock också vara behäftad 
med utmaningar, såsom arbetets stimulerande karaktär som en del av försörjningen och 
engagemanget för arbetet, arbetsgivaren och det egna kunnandet343.

Kompetensbehov försvinner inom handelsbranschen. Utbildningsstyrelsens grupp för 
prognostisering av detaljhandelns kompetensbehov har bedömt att de försvinnande kom-
petensbehoven inom detaljhandeln sannolikt gäller kunskaper i anslutning till framläg-
gande av produkter som ska säljas, ställande av dem i hyllor och organisering av produk-
ter, beställningar samt kunskaper gällande traditionellt kassaarbete, när dessa arbetsupp-
gifter i framtiden automatiseras. också rutinartat kontorsarbete och bokföringskunskaper 
bedömdes vara sådana kompetensbehov som kommer att försvinna.344 Digitaliseringen 
har redan nu orsakat en betydande minskning av arbetsuppgifterna på verkställande nivå, 
och coronaviruspandemin kommer för sin del att påskynda denna utveckling på grund av 
att man allt mer övergår till näthandel345.

339  Wallenius m.fl. 2020

340  Liikka 2020

341  Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen 2021

342  Finsk Handel 2018

343  Mitronen & Närvänen 2020

344  Taipale-Lehto 2016

345  Mitronen & Närvänen 2020
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Polarisering kan också observeras i finländska företags näthandelskunnande346. 
Detta innebär att de mest framgångsrika företagen inom digital handel är mycket kun-
niga, men att det är utmanande att hitta kunnig personal utanför dessa få toppföretag. 
å andra sidan är dessa företag de bästa läromiljöerna inom handelsbranschen i framti-
den, och det är därför viktigt att stödja deras internationella framgång och tillväxt. Det blir 
allt viktigare att kunna visualisera framför allt digitala system och processer. Till exempel 
granskning av situationen gällande en beställning som inte levererats i direktleveransked-
jan kräver insikter om företagets beställnings- och leveransprocess och dess system, leve-
rantörernas processer samt logistiken och logistikpartner.

Den digitala handeln utmanar handelsmannaarbetet. Inom digital handel behövs han-
delsmannaarbete, där handel görs med kampanjer, prissättning, rätta inköp samt kontinu-
erlig uppföljning och utveckling av den digitala köpresan. För detta behövs också ny slags 
kompetens, så att den digitala handelsmannen till sin verksamhet kreativt kan kombinera 
data, analys, metoder för digital kundanskaffning och sakkunniga.

Den digitaliserande handeln behöver i ökande grad experter inom följande 
kompetensområden:

	y handelsmannakompetens inom digital handel
	y kunnande om den digitala handelns plattformar och system
	y kunnande om digital kundanskaffning och tillväxthackning
	y kunnande om dataanalys och ledning genom information

 − inom kundanskaffning, bedrivande av handel och utvecklande av 
kundlojaliteten

	y hantering av varumärken och byggande av kundlojaliteten
	y kundupplevelse inom multikanal handel

 − kännedom om kundens köpresa och utvecklande av beröringspunkter 
för uppnående av bästa möjliga kundupplevelse

	y strategiskt tänkande och innovation, konceptutveckling och utvecklande av 
nya multikanaliserade och digitala affärsverksamhetsmodeller

 − för att hållas med i utvecklingen krävs kontinuerliga innovationer.

Det ansluter många kompetensbehov till företagsansvar, klimatarbete och kun-
nande om cirkulär ekonomi inom handelsbranschen. Det har uppskattats att färdighe-
ter som ansluter till dessa kompetensbehov inom handelsbranschen fram till 2031 är till 
exempel visualisering av handelns roll inom klimat- och ansvarsarbetet, byggande av sam-
arbetsförhållanden med centrala intressegrupper, förutseende av Europeiska unionens 

346  Piipari m.fl. 2021a
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och nationell reglering och svarande på den samt insikter om delningsekonomin och han-
deln mellan konsumenter och utvecklande av dem till en del av handelns affärsverksam-
het. Dessa färdigheter är viktiga särskilt inom organisationernas sakkunnig- och lednings-
uppgifter.347 Klimatkompetens är dock viktigt inom alla arbetsuppgifter inom handel. Inom 
handelsbranschens färdplan för ett koldioxidsnålt samhälle tar man också upp handav-
trycksuppgifter för kompetens, kommunikation och utbildning, det vill säga åtgärder med 
vilka handeln kan minska sina kunders koldioxidavtryck. Inom dessa åtgärder tar man till 
exempel upp att varje yrkesmänniska inom handeln ska vara sitt eget arbetes klimatex-
pert.348 också Prognostiseringsforum för kunnande har bedömt att man i framtiden inom 
handelsbranschen behöver mer kompetens inom ansvarighet, hållbar utveckling och 
etik349. I den skriftliga utfrågningen om handelns framtidsredogörelse tog man också upp 
hur behovet av miljökompetens ökar inom handelsbranschen när man inom återvinning 
av produkter i allt större grad övergår till återvinning av råvaror350.

Handelsbranschen har en betydande roll med tanke på den cirkulära ekonomin. 
Detaljhandeln är en central länk mellan leveranskedjans olika sidor. I början av kedjan 
finns alla de aktörer som är i växelverkan med detaljhandeln innan varan säljs till konsu-
menten, såsom producenter av råvaror, tillverkare av varor och transporttjänster. I slutän-
dan finns alla de faktorer som har samband med konsumtionsprocessen, såsom de kon-
sumenter som köper varan och de hushåll och där konsumtionen sker. Detaljhandeln kan 
sträva efter att påverka alla dessa delar av konsumtionskedjan genom att delta i säkerstäl-
landet av funktionen för den cirkulära ekonomins koncept i alla delar av kedjan. I detta 
arbete är utbildningen en viktig faktor i alla delar av kedjan.351 också i handelsbranschens 
färdplan för ett koldioxidsnålt samhälle tar man upp handelns verksamhet som möjliggö-
rare samt för att öka medvetenheten och klimatkompetensen i hela värdekedjan352.

I Tabell 5 bedöms handelsbranschens kompetensbehov fram till 2031. Kompetensbeho-
ven har indelats i färdigheter som gäller digitalisering, kunnande om växelverkan och 
kommunikation, affärsverksamhetskompetens samt allmänna färdigheter.

347  Mitronen & Närvänen 2020

348  Finsk Handel 2020c

349  Leveälahti m.fl. 2019

350  Härkin 2020

351  Vadakkepatt m.fl. 2021

352  Finsk Handel 2020c
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Tabell 5. Handelsbranschens kompetensbehov fram till 2031.353

Kompetenshelheten Färdigheter Organisationens 
nivå

FÄRDIGHETER I ANSLUTNING TILL DIGITALISERINGEN

Digitaliseringen i allmänhet Kunskap om system, förståelse för och 
tillämpning av teknik 

Alla nivåer

Digital handel Den digitala handelns plattformar och 
system, kunskap om näthandel

Alla nivåer

Dataanalys Kundinformationens roll och betydelse, 
kunskap om dataanalys, ledning genom 
information, datautvinning 

Sakkunnig-
uppgifter, ledande 
uppgifter

AI och robotik Utvecklande av AI för affärsverksamhetens 
behov, förståelse för plattformsaktörers 
algoritmer, utnyttjande av robotik i 
affärsverksamheten

Sakkunnig uppgifter

Digital marknadsföring, sociala 
medier och innehållsproduktion för 
webben

Den digitala marknadsföringens kanaler 
och innehåll

Växelverkan med kunderna på sociala 
medier, ledning av gemenskaper, 
multikanalkommunikation

Verkställande 
uppgifter, 
sakkunnig uppgifter

KOMPETENS INOM VÄXELVERKAN OCH KOMMUNIKATION

Ledarskap och förändringshantering Avvecklande av gamla 
verksamhetsmodeller, personalledning, 
projektledning

Alla nivåer, särskilt 
ledande uppgifter

Sociala färdigheter och 
arbetsgemenskapskompetens

Förmåga till empati, verksamhet i team, 
mångkulturalism, samarbetsförmåga

Alla nivåer

Kommunikation med olika 
intressegrupper

Hantering av många kanaler (egna kanaler, 
betald marknadsföring, förtjänad media, 
influencermarknadsföring, förmåga att 
påverka, nätverka och argumentera

Alla nivåer

AFFÄRSVERKSAMHETSKOMPETENS

Kundorientering Kundvärdetänkande, förståelse för kunden 
(värden, behov, motiv, praxis i vardagen), 
förutseende av förändringar i kundernas 
behov och konsumtionsbeteende, 
hantering av kundupplevelsen, 
kundbetjäningsfärdigheter på nätet och 
personligen

Alla nivåer

353  Mitronen & Närvänen 2020
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Kompetenshelheten Färdigheter Organisationens 
nivå

Hantering av varumärken och 
kundlojalitet

Varumärkeskommunikation i olika 
kanaler, inkludering av kunderna, dialog 
med intressegrupper, kompetens i 
internationalisering av varumärken, 
byggande av kundlojalitet

Sakkunnig uppgifter

Kundupplevelse inom multikanal 
handel

Förtrogenhet med kundens köpresa, 
utvecklande av beröringspunkter 
för uppnående av bästa möjliga 
kundupplevelse, visualisering och 
hantering av olika kanalers roll, 
konceptkompetens

Alla nivåer

Strategiskt tänkande och innovation Visualisering av handelns 
affärsverksamhetsmodeller, strategisk 
kompetens, affärssinne och mod, 
förståelse för handelsbranschens 
brytningsskede, utformning av 
affärsverksamhet, visualisering och 
utvecklande av incitamentsstrukturer, 
utveckling av tjänster och 
forskningskompetens

Ledande uppgifter

Logistikkompetens Hantering av handelns logistik och 
leveranskedja, partihandels- och 
konsumentlogistik, näthandelslogistik och 
returneringar

Sakkunnig uppgifter

Kompetens inom ekonomi och 
försäljning

Hantering av olika indikatorer, 
resultatinriktning, uppföljning av den 
egna verksamheten och kontinuerlig 
utveckling

Alla nivåer

Företagsansvar, klimatarbete och 
kompetens inom cirkulär ekonomi

Visualisering av handelns roll inom klimat- 
och ansvarsarbetet

Byggande av samarbetsförhållanden med 
centrala intressegrupper

Förutseende av Europeiska unionens och 
nationell reglering och svarande på den 

Förståelse för delningsekonomin och 
handeln mellan konsumenter och 
utvecklande av dem till en del av handelns 
affärsverksamhet

Sakkunnig-
uppgifter, ledande 
uppgifter
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Kompetenshelheten Färdigheter Organisationens 
nivå

Riskhantering och säkerhet Fysisk säkerhet (till exempel 
kontaktlöshet), förebyggande av risker, 
datasäkerhet, behärskande av regleringen 
om användning av kundinformation, etisk 
hantering av information

Alla nivåer

ALLMÄNNA FÄRDIGHETER 

Arbetslivsfärdigheter och personliga 
egenskaper

Förmåga att lära sig nytt, 
flexibilitet, kritiskt tänkande, 
problemlösningsförmåga, analytiskt 
tänkande, informationshantering, förmåga 
till distansarbete och att styra sig själv, 
förmåga att agera i en internationell miljö, 
entreprenörskap

Alla nivåer

I framtiden betonas kontinuerligt lärande inom handelsbranschen. För dem som 
arbetar inom branschen innebär detta också kontinuerlig uppdatering av kompeten-
sen vid sidan av arbetet. Det är viktigt att arbetsgivarna är framtidsorienterade och prog-
nostiserar hurdan kompetens som behövs inom branschen, hurdan kompetens arbetsta-
garna redan besitter och hur de engageras samt stöds för att utveckla nödvändig kompe-
tens. Med kontinuerligt lärande avses kontinuerlig utveckling och utvecklande av kom-
petensen under hela livscykeln. En del av det kontinuerliga lärandet består av målinriktad 
och på olika sätt organiserad ökning av kunskaper och färdigheter och en del av utveck-
ling i det vardagliga arbetet eller under fritiden. Fram till 2035 beräknas 40 procent av alla 
arbetsplatser inom alla branscher förutsätta yrkesutbildning och 60 procent förutsätta 
högskoleutbildning.354

Det behövs mer yrkesvägledning än tidigare. När arbetsmarknaden, arbetslivet, arbets-
uppgifterna och yrkena är stadda i kontinuerlig förändring, behövs det mer yrkesväg-
ledning, rådgivning och information, så att såväl unga som vuxna kan göra hållbara val 
och planer på sin karriärstege vad gäller utvecklande av kunnandet eller val eller byte 
av bransch. En planmässig yrkesvägledning för arbetstagarna både inom handelsbrans-
chen som allmänt förutsätter att kompetens är en del av organisationens strategi och att 
kompetensen och kompetensbehoven systematiskt följs upp och utvecklas. Yrkesvägled-
ningen omfattar de åtgärder och tjänster med hjälp av vilka företaget identifierar arbets-
tagarnas kompetens, dess utvecklingsbehov och personens möjligheter att bland annat 

354  Statsrådet 2020a
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avancera i sin karriär. Arbetstagarna kan för sin del också själva identifiera sin befintliga 
kompetens, sina färdigheter och också deras begränsningar samt göra upp planer och 
fatta beslut om utbildning, karriären och arbetet som är meningsfulla. Karriärplaneringen 
kan stödjas med digitala tjänster, såsom kompetenskartläggningar, redskap för självutvär-
dering och genom att erbjuda uppdaterad och lättillgänglig information om arbetsmark-
naden och utbildningsmöjligheter.

4.3 Utvecklandet av utbildningen inom handelsbranschen
År 2015 hade 52 procent av de sysselsatta inom handelsbranschen en yrkesutbild-
ning, 12 procent studerat vid en yrkeshögskola, 9 procent studerat vid ett universi-
tet och 27 procent en annan utbildning. Som annan utbildning anses grundskola, gym-
nasium, utbildning som är mer begränsad än en yrkesexamen och kompetens som skaf-
fats vid sidan av arbetet. Av handelsbranschens beräknade behov av ny arbetskraft utgörs 
46 procent av yrkesutbildade, 38 procent av yrkeshögskoleutbildade och 17 procent av 
universitetsutbildade. Av behovet av ny arbetskraft utgörs under en procent av personer 
med annan utbildning. I Figur 23 presenteras handelsbranschens nuvarande och beräk-
nade utbildningsstruktur för arbetskraften.355

355  Icke offentliggjorda resultat från prognostiseringsprocessen inom Prognostiseringsforum för kunnande 
(2017–2020)
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Figur 23. Handelsbranschens nuvarande och beräknade utbildningsstruktur för arbetskraften.356

Utbildningsbehovet inom handel, administration och juridik har uppskattats minska 
med cirka 20 procent i framtiden. Detta beror på den strukturella omvandlingen inom 
handelsbranschen och på att olika administrativa rutinmässiga förvaltningsuppgifter 
minskar när användningen av it ökar. Minskningen (i medeltal -1 900) är den till anta-
let största av utbildningsområdena, och den gäller så gott som i sin helhet utbildningen 
på andra stadiet, medan behovet av yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning 
beräknats kvarstå på samma nivå. Det minskade behovet inom den grundläggande yrkes-
utbildningen inom handel och förvaltning har uppskattats till 40 procent.357

Det uppskattas att utbudet av utbildning inom handelsbranschen i Finland är 
omfattande. år 2019 kunde man avlägga tradenomutbildning vid 21 yrkeshögskolor 
på 29 orter och 34 verksamhetsställen och universitetsexamen i ekonomiska vetenska-
per vid tio universitet på 13 orter. Högskoleexamina i ekonomi och företagsekonomi har 

356  Icke offentliggjorda resultat från prognostiseringsprocessen inom Prognostiseringsforum för kunnande 
(2017–2020)

357  Hanhijoki 2020
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bedömts vara relevanta för arbetslivet och kompetensbaserade samt omfatta ändamål-
senligt innehåll om handelsbranschen och generisk arbetslivskompetens. Det finns dock 
ett behov av att reformera högskoleutbildningen framför allt vad gäller hållbar utveckling 
och digitala faktorer.358 

När det gäller förändringen inom handelsbranschen är det avgörande, hur utbild-
ningssystemet förmår svara på de förändrade kompetensbehoven. De föränd-
rade kompetensbehoven inom handelsbranschen medför inte enbart tryck på utveck-
lande av den examensinriktade utbildningen, utan även på lärande i arbetet och utbild-
ningen vid sidan av arbetet. Den grupp som år 2019 utvärderade den ekonomiska och 
företagsekonomiska högskoleutbildningen rekommenderar dock att högskolorna utveck-
lar förfaranden för att förutse och svara på framtidens utmaningar och arbetslivets kom-
petensbehov. Högskolorna bör samla och analysera dessa uppgifter systematiskt samt 
utnyttja informationen på olika nivåer i verksamheten: på examens-, utbildningsområ-
des- och högskolenivå samt i utvecklingen av kontinuerligt lärande. Utvärderingsgruppen 
anser inte att det är nödvändigt att utvidga utbildningen inom vare sig universitets- eller 
yrkeshögskolesektorn.359 

Inom handelsbranschen orsakar bland annat digitaliseringen och överföringen av 
servicen till webben utmaningar för kontinuerligt lärande, som i värsta fall kan för-
dröja tillväxten inom branschen. Den finländska utbildningen grundar sig på princi-
pen om kontinuerligt lärande och främjande av den. om det råder brist på mjukvaru- och 
dataexperter, kan digitala lösningars och innovationers potential inte utnyttjas i tillräck-
lig utsträckning, och det uppstår inget sådant ekosystem där de som arbetar inom han-
delsbranschen kan utveckla sina digitala kunskaper i en anda av kontinuerligt lärande. 
Lärande i arbetet är en av de mest betydande formerna av kontinuerligt lärande. 

Förmågan att utveckla kompetensen inom handelsbranschen så att den motsvarar 
de nya kompetensbehoven kommer att inverka på en hur betydande arbetsgivare 
handelsbranschen i fortsättningen är. De nuvarande arbetstagarnas kompetens bör 
utvecklas, så att branschen kan svara på den förändrade arbetsbildens behov, och dess-
utom bör branschens utbildningsinnehåll bättre svara på de förändrade yrkesprofilerna. 
Till exempel utvecklandet av kompetensen inom digital handel och kundorientering är en 
förutsättning också för framgång inom internationell konkurrens och för tillväxt. Konkur-
rens vid sidan av internationella storföretag kräver kompetens på hög nivå i olika opera-
tioner inom affärsverksamhet, såsom anskaffning och försäljning. om man inte satsar på 
utvecklande av utbildningen inom handelsbranschen finns det risk för att man inte kan 

358  Wallenius m.fl. 2020

359  Wallenius m.fl. 2020
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utnyttja bästa praxis och de möjligheter som ny teknik innebär i omfattande utsträckning 
i verksamheten i handelsbranschens företag.360

En kompetensnivå motsvarande utbildning på andra stadiet är i nära framtid ett 
minimikrav för största delen av arbetstagarna, också inom handelsbranschen361. 
Behovet av okvalificerad arbetskraft minskar inom handelsbranschen i framtiden, och 
antalet sysselsatta i okvalificerade arbetsuppgifter har bedömts minska med till och med 
så mycket som 60 000 sysselsatta fram till 2035, när man räknar med den arbetskraft som 
lämnar arbetsmarknaden och de arbetsplatser som försvinner362. Inom de arbetsplatser 
som uppstår behövs framför allt högskoleutbildad arbetskraft, och denna trend är särskilt 
stark inom handelsbranschen samt finans- och försäkringsbranschen. Antalet högskoleut-
bildade inom handelsbranschen bedöms inte öka, men när den totala arbetskraften inom 
branschen minskar, ökar deras relativa andel.

Förändringarna i kompetensstrukturen inom handelsbranschen är betydande på 
alla kompetensnivåer, och branschen sysselsätter utöver dem som fått en utbildning 
inom handelsbranschen också personer som fått en utbildning inom andra områ-
den.363 år 2018 hade cirka 91 procent av finländarna mellan 25 och 34 år åtminstone en 
utbildning på andra stadiet, medan motsvarande genomsnitt i oECD-länderna var 85 pro-
cent364 Andelen högskoleutbildade av finländarna mellan 25 och 34 år var 41 procent år 
2018, medan motsvarande andel år 2008 var 38 procent. I oECD-länderna hade i genom-
snitt 44 procent av 25–34-åringarna en högskoleutbildning år 2018, medan motsvarande 
andel år 2008 var 35 procent. I Finland var alltså ökningen av andelen högskoleutbildade 
25–34-åringar mellan 2008 och 2018 långsammare än i oECD-länderna i genomsnitt.365 
I den utbildningspolitiska redogörelse som överlämnades till riksdagen våren 2021 pre-
senteras en omfattande bild av nuläget och målbilden för utbildning och forskning och de 
åtgärder som behöver vidtas för att uppnå målbilden. Ett av de viktigaste målen är att höja 
hela befolkningens kompetens- och utbildningsnivå. En betydande reform som redan 
genomförts är utvidgningen av läroplikten, som kommer att öka avläggandet av examina 
på andra stadiet och minska mängden avbrutna studier.366

360  Piipari m.fl. 2021a

361  Hanhijoki 2020

362  Leveälahti 2020

363  Hanhijoki 2020

364  oECD 2020a

365  oECD 2019b

366  Statsrådet 2020c
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Höjandet av den allmänna utbildnings- och kompetensnivån betjänar också han-
delsbranschen, och inom branschen behövs i framtiden allt fler kvalificerade per-
soner med breda kunskaper och den sysselsätter allt fler personer med utbildning 
inom olika områden. Behovet att höja utbildnings- och kompetensnivån gäller hela 
befolkningen och den begränsas alltså inte endast till de unga åldersklasserna. I och med 
att kompetenskraven inom handelsbranschen ökar står de nuvarande arbetstagarna inför 
ett betydande behov av kontinuerligt lärande. När det gäller högskoleutbildning är målet 
att minst hälften av de unga vuxna avlägger högskoleexamen år 2030. Regeringen har 
redan ökat antalet nybörjarplatser vid högskolorna med drygt 12 300 under åren 2020–
2022. Uppnåendet av målet förutsätter dessutom nya beslut för att utvidga utbildningen. 
Det förutsätter också mycket snabbare övergångar från andra stadiet till högskolorna än 
för närvarande samt att allt fler av dem som inlett en högskoleutbildning också avlägger 
examen.367&368

Inom handelsbranschen är ett intensivt samarbete mellan utbildning och arbetsliv 
i central ställning. Den nära kontakten och samarbetet mellan utbildning och arbetsliv 
är på många sätt till fördel för såväl studenterna själva, läroanstalterna, högskolorna och 
arbetsplatserna Inom reformen av yrkesutbildningen utökades lärandet på arbetsplatsen 
och detta är i betydande ställning i all yrkesutbildning. Yrkesexamen kan avläggas på olika 
sätt. Den kan avläggas genom utbildningsavtal, läroavtal eller en kombination av dessa. 
Kompetensen visas också i huvudsak i praktiska arbetssituationer på arbetsplatsen. Sam-
arbetet mellan läroanstalterna och arbetsplatserna är i nyckelställning. Enligt arbetsgrup-
pen för utveckling av läroavtalsutbildningen bör informationen om läroavtalsutbildning 
och dess möjligheter att på ett smidigt sätt svara på studentens och arbetsplatsens kom-
petensbehov förbättras, så att utbildningsmöjligheterna utnyttjas i tillräckligt omfattande 
grad för främjande av sysselsättningen.369 också i högskoleutbildningen inom handels-
branschen är kontakterna till arbets- och näringslivet viktiga. Genom praktik, arbetslivspe-
rioder eller lärdomsprov som genomförs i samarbete med arbetsplatserna kan studenten 
omsätta sina teoretiska studier i arbetslivet i praktiken. Väl planerade, styrda och genom-
förda gagnar de förutom studenterna också högskolorna och arbetsgivarna.

367  Statsrådet 2020c

368  Undervisnings- och kulturministeriet 2021

369  Arbetsgruppen för utveckling av läroavtalsutbildningen 2020
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4.4 Slutsatser och utvecklingsförslag
Slutsats 2. Inom handelsbranschen har kompetensbehoven och arbetskraftens struktu-
rer förändrats och förändras fortfarande kraftigt. Utvecklingen påskyndas bland annat av 
automatiseringen, robotiken, näthandeln, obemannade butiker och förändringar i betal-
ningssätt. I och med frigörandet av butikernas öppettider, näthandeln och multikanal-
handeln (24/7/365) är butikerna öppna hela tiden. Detta utmanar handelsbranschens 
företag att reformera sina affärsverksamhetsmodeller samt sin interna och externa verk-
samhet (såsom kundbetjäning, kundanskaffning, ledning genom information, logistik, 
plattformsekonomi).

Till följd av ändringsutvecklingen minskar den absoluta arbetskraftsmängden inom han-
delsbranschen (=efterfrågan på arbetskraft) särskilt inom uppgifterna med lägre utbild-
ningsnivå, medan behovet av personer med yrkesutbildning och högskoleutbildning ökar. 
Inom handelsbranschen uppstår också nya arbetsuppgifter och nya kompetensbehov som 
man svarar på genom att reformera utbildningsinnehåll samt främja kontinuerligt lärande 
hos den arbetsföra befolkningen (ökade krav på arbetskraftens kompetensnivå). Vid refor-
men av behoven av arbetskraft och kompetens samt utbildningen inom handelsbranschen 
behövs prognostiseringsarbete inom olika förvaltningsområden med beaktande av utveck-
lingen på kort, medellång och lång sikt.

I framtiden har arbetsuppgifterna och yrkesprofilerna inom handelsbranschen förändrats 
från det nuvarande i och med förändringarna inom handeln. De centrala förändringskraf-
terna är digitaliseringen, den globala handeln och förändringarna i konsumentbeteende. 
Utbildningen inom handelsbranschen svarar på handelsbranschens kompetensbehov inom 
den grundläggande utbildningen och fortbildningen samt lärandet i arbetet. Kontinuerligt 
lärande och karriärmöjligheter och mottagande av erbjudet arbete stöds.

Utvecklingsförslag 2. Handelsbranschens yrkesutbildning och högskoleutbildning 
samt yrkesexamina och specialyrkesexamina reformeras så att de svarar på bran-
schens behov inom den grundläggande utbildningen och fortbildningen samt läran-
det i arbetet, också genom skapande av behovsstyrda utbildningsvägar (såsom led-
ningskompetens, ny teknik, digital handel, omfattande till exempel följande innehåll: mul-
tikanalhandelns strategiarbete, handel på nätet, cirkulär ekonomi, kundanskaffning, till-
växthackning, dataanalys, ledning genom information, varumärkeshantering, logistik, 
multikanalverksamhet, plattformar samt delningsekonomi och upplevelseekonomi). Inom 
reformarbetet bedöms och görs behövliga författningsändringar samt utvärderas 
behovet av resurser för genomförandet.

Reformarbetet utförs genom utredning av de särskilda behoven av kompetens och utbild-
ning inom handelsbranschen inom den strukturella reformen av branschen, genom 
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prognostisering av framtiden tillsammans med företagen, arbetstagarna och läroanstal-
terna inom branschen. Med tanke på tillgången på arbetskraft ska tillräcklig kompetens 
vad gäller prognostisering av arbetskrafts- och kompetensbehoven säkerställas. När det 
gäller utbildningsbehov strävar man efter att så noggrant som möjligt analysera kompe-
tensbehoven på både kort som längre sikt inom handelsbranschen och de branscher som 
är nära kopplade till handelsbranschen och dess utveckling (såsom logistik).

Utvecklingsförslag 3. Det skapas och tas i bruk en ekonomisk incitamentsmodell 
för partiell ersättning av de kostnader som orsakas företagen och arbetstagarna av 
kompletterande och vidare utbildning av arbetstagare vid handelsbranschens före-
tag så att de stöder kontinuerligt lärande och karriärmöjligheter, liksom också mot-
tagande av erbjudet arbete. När modellen skapas bör särskild vikt fästas vid främjan-
det av digitala färdigheter (särskilt inom underrepresenterade grupper) samt stödjande av 
handelsbranschens tillväxtförutsättningar och internationalisering (till exempel högsko-
lornas påbyggnadsutbildningar).

Slutsats 3. Finland lider redan för närvarande av brist på experter inom handelsbranschen, 
vilket man förutom genom inhemsk arbetskraft försöker avhjälpa genom att locka och 
rekrytera internationell kvalificerad arbetskraft. Bristen på kvalificerad arbetskraft och det 
finländska arbetslivets mottaglighet kommer att vara en utmaning också för handelsbrans-
chen. När mångfalden inom arbetsgemenskaperna ökar betonas också arbetsgivarnas 
beredskap att ta emot och leda internationella team. Regeringen har uppställt som mål att 
fördubbla arbetskraftsinvandringen fram till 2030, vilket innebär en total ökning med minst 
50 000 arbetskraftsinvandrare.

I framtiden löper rekryteringen av samt arbetslivet och karriären för utländsk arbetskraft 
inom handelsbranschen smidigt. Handelsbranschen i Finland är en lockande bransch för 
internationell kvalificerad arbetskraft.

Utvecklingsförslag 4. Handelns förutsättningar att rekrytera utländsk arbetskraft 
stärks. Rekryteringen och sysselsättningen av internationell kvalificerad arbetskraft i Fin-
land främjas bland annat genom att påskynda förfarandena för uppehållstillstånd för 
arbete och studier, förstärka Finlands attraktivitet för internationell kvalificerad arbetskraft 
och deras familjer samt deras etablering och fortsatta vistelse i landet, skapa en modell 
för internationell rekrytering inom handelsbranschen genom att stödja företagens och 
FUI-verksamhetens tillväxt och internationalisering samt investeringar med hjälp av inter-
nationell kvalificerad arbetskraft, förhindra exploatering av utländsk arbetskraft samt öka 
arbetslivets mottaglighet och mångformighet.
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Utvecklingsförslag 5. Arbetslivet och karriärutvecklingen för invandrare som arbetar 
inom handelsbranschen stöds, bland annat genom att man utvecklar invandrarnas kom-
petens, erbjuder tillräckligt med språkundervisning och stöder lärande i arbetet, karriärut-
veckling samt arbetslivets mångformighet och bekämpar diskriminering i samband med 
rekryteringar.

Slutsats 4. Den finländska handelns förnyelse och konkurrenskraft bygger också globalt 
på kompetens, forskning och innovation samt ibruktagande av nya affärsverksamhetsmo-
deller vid företagen inom branschen. Reformen av handelsbranschen förutsätter produk-
tion av övergripande och framtidsorienterad information och innovationer som producerar 
mervärde, kompetens på hög nivå samt ett intensivt samarbete mellan den offentliga sek-
torn, näringslivet och handelsbranschens företag. För att utvecklas behöver handelsbrans-
chen högklassig och framtidsorienterad forsknings-, utvecklings- och innovationsverksam-
het (=FUI-verksamhet).

I framtiden har satsningarna och intensiteten vad gäller handelsbranschens FUI-verksam-
het påskyndat och stärkt ett framgångsrikt genomförande av strukturomvandlingen inom 
handelsbranschen samt förnyelsen av branschen.

Utvecklingsförslag 6. FUI-verksamhetens intensitet inom handelsbranschen utökas. 
Behovet av FUI-satsningar betonas i handelsbranschens brytningsskede, strukturomvand-
lingen. också i den nationella FUI-färdplanen (2020) presenteras planer till åtgärder som 
behövs för ökande av FUI-intensiteten samt förbättrande av dess kvalitet och genomslag.
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5 Handeln som en del av områdenas 
livskraft och försörjningsberedskapen

Handelsbranschen och områdenas livskraft är tätt sammanflätade. Handelsbranschen är 
av central betydelse för livskraften, sysselsättningen, välfärden samt tillgången på tjäns-
ter och produkter i områdena. Livskraftiga centrum stöder handelns framgångar och vice 
versa. Genom ett gott och mångsidigt utbud av butiksprodukter och -tjänster produce-
ras och upprätthålls områdenas dragnings- och hållkraft samt ett gott liv lokalt och regio-
nal livskraft. I strukturomvandlingen och reformen av handelsbranschen behöver de olika 
områdena i vårt land samt branschaktörerna olika åtgärder och stöd för att ställa om före-
tagsverksamheten. Förnyelse och stöd behövs då kvartersbutiker och landsbygdsbutiker 
söker nya verksamhetssätt, centrumen ställvis töms på etablerade aktörer, näthandeln till-
tar samt konsumentbeteendet fortsätter bli allt mera flerkanalig och allt mera oberoende 
av tid och plats.

Vid sidan av handelns förnyelseåtgärder och stödet för dem är det samhälleligt viktigt att 
säkerställa att handelns och servicebranschernas verksamhetsmiljö är gynnsam och för-
utsebar samt stöder handelns konkurrenskraft, förnyelse, investeringar och sysselsättning. 
Genom att samordna olika funktioner genom att planera områdesanvändningen främjar 
man god tillgång till butikstjänster för olika befolkningsgrupper, bekämpning av klimatför-
ändringen och förutsättningar för framgång och utveckling inom handeln. Det att försörj-
ningsberedskapsverksamheten säkerställs och vidareutvecklas samt hanteras med framför-
hållning är av central betydelse för välfärden och funktionssäkerheten i undantagsförhål-
landen och störningssituationer.

5.1 Handelns betydelse för områdenas livskraft
Handelsbranschens betydelse är en central faktor som påverkar områdenas livs-
kraft och som tryggar medborgarnas levnadsbetingelser. Dagligvaruhandeln lockar 
människor till centrumen och skapar levnadsbetingelser och välfärd i områdena samt 
bidrar med produkter och tjänster, sysselsättning och aktivitet. Specialhandeln, kaféer 
och servicen innehar en särskild position i att skapa och bibehålla livskraften. Livskraftiga 
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urbana centrum förutsätter tillgång till butiker och tjänster.370 Även på glesbygden och 
landsbygden är tillgången till nätverket av butikstjänster samt dess tillgänglighet och lön-
samhet av central betydelse.

De olika områdena i vårt land har olika verksamhetsmiljöer och behov gällande han-
deln. Gemensamt är dock att kärnan i handeln alltid är kunderna vid sidan av allmänna 
ekonomiska faktorer. För handeln är det av betydelse var invånarna vistas och bor. Andra 
faktorer som påverkar handeln är till exempel hur kunderna rör sig, deras köpkraft och 
åldersstruktur. Handeln spelar en viktig roll både på landsbygden och i städerna. områ-
dena behöver olika åtgärder för att klara sig i olika förhållanden beroende på till exem-
pel områdets befolkningsstruktur.371 Finlands befolkning åldras snabbast i västvärlden och 
den rådande trenden är att invånarna koncentreras i städerna samt särskilt i tillväxtcen-
tra. Under de kommande åren kommer dessa förändringar att fortsätta påverka och forma 
även handelns struktur och verksamhet.372 Med beaktande av den bredare utvecklingen 
av handelsbranschens utveckling och områdenas livskraft är det viktigt att det inom han-
deln finns möjligheter för lönsam affärsverksamhet i olika områden och att kommunerna 
erbjuder bostäder till skäliga priser i tillväxtcentra och centrumområden så att handeln 
har tillgång till arbetskraft och arbetstagare inom handeln har möjlighet att även bo i stä-
der. Nya behov riktas även mot det kommunala dagvårdssystemet i och med butikernas 
otypiska öppettider. Dessutom bör trafikförbindelserna, inklusive kollektivtrafiken, stöda 
arbetstagarnas, kundernas och företagens behov inom handeln.373

Det är viktigt att verksamhetsmiljön för handelns och företagen inom servicebran-
schen främjar områdenas livskraft, dragnings- och hållkraft samt konkurrenskraft. 
Det är viktigt att verksamhetsmiljön för handelsbranschen och servicebranschen som stö-
der den inte belastas med skyldigheter och reglering som försvagar möjligheterna att fort-
sätta bedriva företagsverksamhet eller förnya, sysselsätta, utvidga eller investera. I den 
rådande situationen där handelsbranschen skakas av strukturomvandlingen är det av 
betydelse att identifiera faktorer som kan försvaga verksamhetsmiljön för handeln och 
tjänsterna samt söka lösningar till dessa som stöder handelns verksamhet och område-
nas livskraft. I verksamhetsmiljön för handelsbranschen har man identifierat några flask-
halsar som har belastade konsekvenser för handelns verksamhets- och utvecklingsmöj-
ligheter. De kan även har konsekvenser för handeln som en faktor som påverkar livskraf-
ten i området. Detta är till exempel i styrningen och planläggningen av handeln, nivån för 
handelsbranschens elskatt samt att affärsfastigheter betalar ofta en stor del av fastighe-
ternas intäkter som fastighetsskatt. Avtagande kundflöden exempelvis i samband med 

370  Härkin 2020

371  Härkin 2020

372  Mitronen & Närvänen 2020

373  Härkin 2020
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handelns strukturomvandling eller i säkerhets- och hälsorelaterade situationer utmanar 
i synnerhet små företag inom handelsbranschen som har en liten omsättning.374

Centrumens livskraft samt handelns och tjänsternas verksamhetsmiljö samt regle-
ringen och anvisningarna gällande den bör ses över, eftersom livskraften i centru-
men redan nu har minskat och mängden butiker har minskat i centrumen. I Finland 
har centrumens livskraft varit på nedgång redan i flera år och under de senaste fem åren 
(2017–2021) har den förändringen av livskraften varit i genomsnitt -3,7 procent per år. 
Denna utveckling är kraftigare i större städer än i små städer. orsakerna till den minskade 
livskraften i centrumen är bland annat handelns strukturomvandling samt den tilltagande 
näthandeln. Även handelsutbudet utanför centrumen har minskat människors ärenden 
i centrumen. I början av 2021 var i genomsnitt 11, 5 procent av affärslokalerna i centrumen 
tomma. De sektorer som förlorat mest är modehandeln och kläder samt näst mest sektorn 
för inredning och husgeråd. För närvarande fästs särskild uppmärksamhet vid förändring-
arna i Helsingfors kärncentrum. Kvarteren i centrum tappade under åren 2016–2021 totalt 
20 modeaffärer (97 -> 77) och 13 affärslokaler har tömts (24 -> 11). Samtidigt har mäng-
den kaféer och restauranger ökat med åtta stycken (42 -> 50). Av kvartersbutikerna inom 
mode och kläder i Helsingfors kärnkvarter (totalt 185 stycken) hade 83 procent en webbu-
tik i början av 2021 och i hela centrum hade 65 procent av kvartersbutikerna en webbutik 
(totalt 366 stycken).375

Vid stärkandet av centrumens livskraft är investeringar ytterst viktiga. Centrumom-
rådena konkurrerar med företagen om konsumenternas intresse och fritid. Centrumen 
erbjuder även till exempel tjänster, underhållning, kultur och möten. I framtiden kommer 
även ansvarsfullhet och säkerhet att betonas i centrumen och med hjälp av dessa kommer 
man att förnya och utveckla centrumen. Stärkandet av centrumens livskraft förutsätter 
modiga investeringar. För närvarande har Tammerfors och åbo bland de större städerna 
redan satsat kraftigt på sina centrum. På basis av Levande Stadskärnor rf:s utredning från 
2021 bedöms det att livskraften i dessa områden ökar i framtiden.376

Urbaniseringens konsekvenser för handelsbranschens framtid
Urbanisering är en global megatrend. I dag bor redan hälften av världens befolkning 
i städer. Den snabba takten med vilken urbaniseringen tilltar medför utmaningar, efter-
som städernas strukturer inte förmår växa i samma takt som befolkningsmängden.377 I Fin-
land hänför sig utmaningarna i samband med urbaniseringen till stärkandet av livskraften 

374  Härkin 2020

375  Levande Stadskärnor rf 2021

376  Levande Stadskärnor rf 2021

377  Kelola 2019
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och dragningskraften, ekologisk hållbarhet, ordnandet av fungerande mobilitet, ojämlik-
het samt brist på bostäder till skäligt pris.

Städerna är i grunden centrum för möten, utbyte, innovation och handel. Urbanise-
ringen kommer att fortsätta kraftigt under de kommande åren. De större befolkning-
stätheterna innebär större marknader för produkter och tjänster, vilket är viktigt för före-
tagsverksamhet. Ett större befolkningsunderlag och den mångsidiga och kunniga arbets-
kraft som detta medför ger även större möjligheter att tillgodose företagens olika rekry-
teringsbehov. Dessutom anses det lönsamt att företag etablerar sig i städer därför att det 
ger företagen skalfördelar.378&379

Befolkningsutvecklingen i Finland bedöms ytterligare differentieras på 2020- och 
2030-talen. Prognosen är att de stora städerna växer, urbaniseringen fortsätter 
och regionaliseringen, det vill säga tillväxten, utvidgas och stärks i de stora städer-
nas utvecklingsområden. Även den del av befolkningen som talar ett främmande språk 
bedöms växa i den kommande befolkningsutveckling. Befolkningsprognosen (6/2001) 
baserar sig på utvecklingen 2015–2020. I de tre urbaniseringsscenarion som utarbe-
tats bedöms befolkningsmängden växa endast i Nyland, Birkaland, Egentliga Finland och 
åland. På kommunnivå förutses tillväxten 2020–2040 ske i sex kommuner. Det bedöms 
att urbaniseringen fortsätter även om tillväxten hänför sig i högre grad till särskilt de stora 
städernas utvecklingsområden än tidigare samt över ett större geografiskt område. Enligt 
prognosen koncentreras tillväxten till huvudstadsregionen, de stora universitetsstäderna 
samt de stora städernas utvecklingsområden och ställvis på andra håll i landet.380

Enligt prognoserna finns det i Finland 2030 cirka tio tillväxtcentra och 2040 endast 
tre tydligt växande stadsregioner381&382. Dessa stadsregioner uppskattas vara Helsing-
fors, Tammerfors och åbo. Enligt uppskattningen bor 67 procent av hela befolkningen 
före 2040 i de tio största stadsregionerna.383 I urbaniseringsutvecklingen väntas de stora 
städerna vara vinnare. Däremot anses möjligheterna för små och medelstora städer att 
uppnå framgång vara utmanande. Det är viktigt att säkerställa att näringslivsaktörer, 
såsom butiker och tjänster, har en sådan verksamhetsmiljö i städerna som har förutsätt-
ningar för framgång.384

378  Koste et.al. 2018

379  Aro 2016a

380  MDI 2021

381  Aro 2016b

382  MDI 2019

383  MDI 2019

384  Piipari et al. 2021a
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Figur 24. Uppskattning av tätortsutvecklingen i Finland 2030.385

Urbaniseringen kommer att forma handelns struktur och verksamhet kraftigt. Allt 
fler kedjor koncentrerar sina kvartersbutiker till områden med stor köpkraft och betjänar 
ofta övriga Finland med hjälp av en webbutik. Däremot kan en del av butikerna endast 
ha en webbutik och skapa samarbetskontakter med ett företag som äger kvartersbutiker 
för att få närkontakter med kunder.386 Specialhandelns företagsstruktur påverkas av såväl 
urbaniseringen som ökningen av den utländska näthandeln och en allt äldre befolkning. 
Enligt prognoserna kan centrumen i mindre städer tyna bort och tjänsterna bli ensidiga.387 
å andra sidan kan säsongsvariationen även liva upp livskraften i mindre städers centrum.

385  Aro 2016b

386  Mitronen & Närvänen 2020

387  Piipari et al. 2021a
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Förutsättningarna för tillväxt och utveckling inom handeln är olika på olika håll 
i landet. Handeln kan växa och vara lönsam i tillväxtområden medan den kan krympa 
i områden som stagnerar. Som drivmotorn för tillväxten av handelns interna verksamhet 
betonas däremot särskilt informations- och annan teknik samt utvecklingen av dem och 
utvecklingen av näthandeln.388 I synnerhet näthandeln och multilokalitet kan fungera som 
motkrafter till de avtagande handelsförutsättningarna i de områden som krymper.

Handelns framtid på landsbygden och glesbygden
Befolkningen fortsätter minska i tre landsbygdskommuner på grund av åldersstruk-
turen och flyttningsunderskott. Enligt nuvarande bedömningar orsakar coronaviruspan-
demin knappt någon förändring av urbaniseringen på lång sikt, utan endast en tem-
porär avvikelse.389 I glesbygdskommunerna svängde dock flyttningsnettotrenden mel-
lan kommunerna in på en positiv utvecklingsriktning redan i slutet av 2019, det vill säga 
före coronaviruspandemin. Coronatiden har ytterligare stärkt denna trend. Flyttningsnet-
totrenden har under coronatiden varit betydligt högre i glesbygdskommunerna än någon-
sin sedan 2008.390

Dagligvaruhandeln och i synnerhet i butiksstruktur fortsätter att förändras kraftigt 
under de närmaste åren. Särskilt antalet små butiker fortsätter minska och 2020 fanns 
återstod det 192 stycken bybutiker391. Deras antal har minskat till under hälften på tio år392. 
Det finns inte några entydiga och direkta metoder för att stoppa denna nedåtgående 
trend. Förändringen beror på den relativt ringa lönsamheten hos små butiker och den till-
tagande konkurrensen. Många butiker har svårigheter med att utveckla sina tjänster och 
hitta någon som fortsätter driva butiken i samband med pensioneringen. En annan bak-
omliggande faktor är omvälvningen i hur människor uträttar ärenden. Till följd av urbani-
seringen minskar kundpotentialen särskilt i glesbygden. Dagliga ärenden sköts inom pen-
delområdena. Därtill förändrar digitaliseringen serviceutbudet och -behoven.393

På glesbygden och landsbygden är behovet av bybutiker uppenbar och deras verk-
samhet stöds. Bybutikernas verksamhet stöds åren 2021–2023 genom projektet Bybu-
tiker som mångservicecenter. Under den första försöksperioden (2019–2021) anvisa-
des understödet till bybutiker på glesbygden. Syftet med understödet som var ett för-
sök var att säkerställa och skapa förutsättningar för att den basservice som invånarna och 

388  Mitronen & Närvänen 2020

389  Holstila et.al. 2021

390  Lehtonen & Kotavaara 2021

391  Finlands Dagligvaruhandel rf 2021a

392  Finlands Dagligvaruhandel rf 2020a

393  Vuori et.al. 2017
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företagen på landsbygden behöver hålls i området samt utveckla dagligvaruhandelns roll 
som landsbygdens mångservicecenter på glesbygden. Målet är även att understödet ska-
par förutsättningar för att samordna de olika tjänsterna på glesbygden och bidra till att 
områdena förblir befolkade. Under den andra försöksperioden (2022–2023) utvidgades 
stödområdet att omfatta alla landsbygdsområden enligt klassificeringen av stads- och 
landsbygdsområden.

Utveckling av bybutikernas verksamhetsförutsättningar kräver fortfarande nya 
verksamhetsmodeller. Kompletterande tjänster bör fortfarande erbjudas på basis av 
efterfrågan så att bybutikerna stöder och fortsätter vara en del av områdenas livskraft och 
serviceutbud. Bybutikerna kan även delta i anbudsförfaranden för offentliga upphand-
lingar. De bör hålla de lokala aktörerna som genomför offentliga upphandlingar infor-
merade om vilka tjänster och vilket utbud bybutikerna tillhandahåller. Bybutiker som 
erbjuder mångsidiga tjänster stöder även försörjningsberedskapen, då servicenätet blir 
glesare. Det är viktigt att det fortfarande finns att tillgå tjänster och dagligvaror som är kri-
tiska med tanke på samhällsfunktionen även i områden med flyttningsunderskott samt 
på glesbygden. Butiksfastigheterna på landsbygden belastas ställvis av eftersatt underhåll 
och en investeringsskuld, som bland annat beror på verksamhetens svaga lönsamhet samt 
lagstiftningsändringar i anslutning till kraven på till exempel energieffektivitet, fastighe-
ters kylanläggningar och försäljning av bränsle.

Bybutikerna är av betydelse även i framtiden. Framtidens bybutiker är i allt högre 
grad mångservicecenter som utöver dagligvaror även tillhandahåller mångsidiga 
privata, offentliga och tredje sektorns tjänster394. Bybutikerna och deras omfattande 
verksamhetsmöjligheter kan utgöra en lösning för att säkerställa utbudet och tillgänglig-
heten av tjänster i hela landet. Förutsättningen för att tillhandahålla offentliga och andra 
kompletterande tjänster är dock att bybutikerna kan bedriva en lönsam affärsverksamhet. 
Bybutikerna utvecklas att tillgodose de förändrade servicebehoven – i framtiden kan till 
exempel serviceutbudet omfatta även laddningsstationer för elbilar och försäljning av bio-
bränsle. Digitaliseringen samt utvecklingen av näthandeln och tekniken däremot möjlig-
gör nya servicesätt, medan till exempel transporter med obemannade luftfarkoster, 3D-ut-
skrift och självbetjäningslösningar kan bli en del av bybutikernas serviceutbud.

Glesbygden beviljas regionalt transportstöd, men stödets betydelse för handels-
branschen är relativt liten. Transportstöd kan beviljas små och medelstora företag som 
förädlat de produkter som transporteras och som i egenskap av avsändare har beta-
lat transportavgiften. Däremot kan transportstödet inte beviljas direkt för handelsbran-
schens verksamhet. år 2019 var andelen företag som även delvis idkar förädling inom 

394  Härkin 2020
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handelsbranschen 2019 knappt 160 000 euro, det vill säga knappt tre procent av det totala 
stödbeloppet på cirka 5,7 miljoner euro395. Stödet kan beviljas fram till 2022.

Multilokaliteten bedöms öka efterfrågan på butiker på landsbygden, men effekterna 
varierar i hög grad mellan olika områden på landsbygden396. Även det platsoberoende 
arbetet blir vanligare och ger arbetstagare möjligheten att arbeta oberoende av tid och 
plats i den digitala verksamhetsmiljön397. Människor tillbringar allt oftare vardagen och sin 
fritid samt arbetar på distans på flera olika ställen i stället för i en fast boplats.398 I den nya 
typen av hybridarbete blandas arbete som utförs på arbetsplatsen och på webben så att 
arbetet utförs vid arbetsgivarens fasta arbetsstation via fjärrförbindelse samt olika platt-
formar399. Den kraftiga utvecklingen av digitaliseringen och den ökade mängden exper-
tarbete stöder ur arbetslivets perspektiv multilokalitet och nya arbetsmodeller. I Finland är 
det i synnerhet fritidsbostäder och andra boenden i städerna som möjliggör multilokali-
tet. Multilokalitet bedöms öka i och med att platsoberoendet tilltar och man bedömer att 
det ökar och upprätthåller efterfrågan på bybutiker samt de tjänster som de tillhandahål-
ler på landsbygden. I och med att handeln blir flerkanalig kan konsumenterna göra inköp 
oberoende av tid och plats, vilket även stöder den multilokalitet och det platsoberoende 
som nu råder.

Bybutikerna hålls var på landsbygdsorterna och bidrar med livskraft endast då 
deras tjänster används. Detta förutsätter att de fastbosatta invånarna i områdena samt 
säsongs- och fritidsinvånarna, som är både konsumenter och ofta även kundägare, stöder 
bibehållandet av tjänsterna på landsbygden genom att använda dem. På grund av detta är 
det viktigt att öka medvetenheten om konsumentvalens betydelse för att tjänsterna beva-
ras i områdena. Andelsverksamhet är ett sätt att öka konsumenternas engagemang och 
efterfrågan på produktion närområdet samt stöda företagsamhet. En aktiv adelslagsbase-
rad företagsamhet kan även öka möjligheterna för fastbosatta och fritidsinvånare att delta 
samt stärka olika områdens dragnings- och hållkraft.

Handelns läge, planläggning och placeringsstyrning
En långsiktig trend inom utvecklingen av dagligvaruhandeln har varit ett allt glesare 
butiksnätverk och en koncentration till större handelsenheter. Särskilt antalet små 
butiker har minskat. Däremot har antalet stora enheter inom detaljhandeln ökat.400 Cen-

395  Rapporteringssystem för företagsuppgifter 2021

396  Ilmola 2020

397  Finansministeriet 2020a

398  Finlands miljöcentral 2020

399  Pekonen et.al. 2021

400  Koskela & Santasalo 2020
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trumens ställning som placeringsplatser för detaljhandeln har försvagats och mängden 
handelsområden utanför centrumen har ökat. De traditionellt centrumorienterade bran-
scherna inom specialhandeln, såsom klädes-, bok- och idrottsbutiker, har börjat söka sig 
till handelsområden utanför centrumen.401

Detaljhandelns struktur har under de senaste åren påverkats av lindrandet av lag-
stiftningen av butikernas öppettider, sammanslagningen av handelskedjor samt den 
lättare regleringen av handeln i markanvändnings- och bygglagen. Eftersom det finns 
andra tjänster, såsom uthämtningsställen för nätinköp, kaféer, restauranger och offent-
liga tjänster, i nära anslutning till handeln och särskilt dagligvaruhandeln påverkas även 
tillgängligheten av andra tjänster av ett bra läge för handeln. Handeln har en betydande 
ställning i invånarnas vardag på samma sätt som i utvecklingen av stads- och tätortsstruk-
turen. Det är av betydelse var handeln och därigenom andra tjänster samt centrumfunk-
tionerna placeras. I centrumen påverkar lokalbristen och de höga priserna i viss mån på 
det att centrumen inte är attraktiva platser för företag inom handelsbranschen.

Placeringsstyrningen för handeln kräver att främjandet av konkurrensen och kli-
matmålen samordnas. Samordnandet av målen för dämpandet av klimatförändringen 
med målen för främjande av konkurrensen erkänns i Finland likt som i andra medlemssta-
ter vara krävande. Handelns läge, storlek och kvalitet styrs i medlemsstaterna på olika sätt, 
men målen för styrningen att bland annat trygga centrumområdenas ställning och säker-
ställa tjänsternas tillgänglighet är lika i de olika medlemsstaterna. I flera medlemsstater 
är centrumen de primära placeringsplatserna för handeln och placeringen av handelsen-
heter utanför dessa är begränsad genom lagstadgade krav på handelns storlek och art. 
I vissa medlemsstater gäller regleringen i högre grad olika tillstånd, anvisningar och kon-
sekvensbedömningsprocesser gällande verksamheten än planläggning. I en jämförelse av 
detaljhandelns placeringsbegränsningar i EU:s 28 medlemsländer som publicerades 2018 
placerade sig Finland på tolfte plats. Enligt detta placerade sig Finland i jämförelse med 
de andra EU-länderna en aning under mitten i fråga om placeringsbegränsningar. I jämfö-
relsen ingick bland annat storleksbegränsningar, bestämmelser gällande läge och antalet 
instanser som måste kontaktas.402&403

I Finland styrs handelns läge och storlek med bestämmelser om planläggning och 
utbyggnad av handeln i markanvändnings- och bygglagen (132/1999)404. Det centrala 
målet med lagen är att främja placeringen av handelns tjänster i centrumområden samt 
trygga förutsättningarna för att detaljhandelns servicenätverk som är tillgänglig med olika 

401  Finlands miljöcentral 2014

402  Europeiska kommissionen 2018c

403  Europeiska kommissionen 2018d

404  Markanvändnings- och bygglagen (132/1999), Finlex
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transportformer bibehålls och utvecklas. Genom styrning av handelns läge påverkar man 
tjänsternas tillgänglighet samt att centrumen utvecklas i en livskraftig riktning. På detta 
vis främjar man dämpandet av klimatförändringen genom att ta stöd av befintliga struktu-
rer och skapa förutsättningar för koldioxidsnål och hållbar mobilitet.

Man upplever att det fortfarande finns ett behov av en smidigare reglering av styr-
ningen och planläggning. Under årens lopp har det gjorts flera ändringar i markan-
vändnings- och bygglagen. Trots det identifierar handelsbranschen fortfarande behov att 
utveckla lagstiftningen, vilka hänför sig särskilt till behovet av att göra regleringen gäl-
lande placeringen av handeln smidigare: man har till exempel föreslagit att avstå från 
överdriven reglering och kapitel 9 a i markanvändnings- och bygglagen (= särskilda 
bestämmelser för detaljhandeln) samt smidigare planläggning och tillstånd för handels-
branschen till exempel inom byggande.405 För närvarande kan planläggningen med alla 
dessa faser, inklusive besvär, vara flera år. Detta kan leda till en situation där det planerade 
affärskonceptet föråldras under processen och investeringen förblir ofullbordad. Plane-
ringen av markanvändningen och planläggningen bör tillgodose de snabba och konstant 
föränderliga marknadskraven – då processen görs smidigare handlar det även om att möj-
liggöra konkurrens. Handeln vill etablera sig uttryckligen där människoflödena finns och 
intill goda transportförbindelser. Handeln anser att denna etablering inte behöver någon 
specialreglering. Däremot har man lyft fram vikten av att säkerställa tillgången på och till-
gängligheten av handelns tjänster som styrs genom planläggning.406

Centrumens, köpcentrens och kvartersbutikernas framtid
Detaljhandeln och i synnerhet specialhandeln påverkar utvecklingen av centru-
mens och köpcentrens livskraft kraftigt. Inom såväl parti- som detaljhandeln mins-
kade mängden företag med 11 procent åren 2010–2018. Minskningen förutspås fortsätta, 
eftersom specialbutikerna förutspås minska med 25–45 procent och detaljbutikerna med 
23–40 procent före 2030.407

Handelns mål är i första hand ett lönsamt butiksnätverk. Specialbutikerna söker sig 
närmare varandra för att stärka marknaden och dragningskraften. Butikens läge är en av 
mest betydande faktorerna som påverkar valet av butik och handelsplatserna är en vik-
tig resurs för handeln. om en betydande del av kunderna väljer handelsplatsen så att 
de företar sin butiksresa med bil har inte butiken något behov av att endast finnas i cen-
trumen eller på ställen som är lättillgängliga med kollektivtrafik. Centrumen och andra 

405  Härkin 2020

406  Härkin 2020

407  Kurjenoja 2019



124

STATSRåDETS PUBLIKATIoNER 2022:77 

knutpunkter inom kollektivtrafiken är dock med tanke på en hållbar miljö de bästa för-
läggningsplatserna för handeln.408 Det är viktigt att alla transportformer, även kollektivtra-
fikens transportförbindelser, tryggas.

De attraktiva kommersiella områdena i städerna kommer att minska till följd av den 
ökade näthandeln och förändringarna i konsumenternas köpbeteende och affärslo-
kaler kommer i tilltagande grad att stå tomma eller inhysa annan verksamhet före 
2031. områden och städer med befolkningsändring och åldrande befolkning är framför 
allt i farozonen.409 olika kraftiga utvecklingskostnader och förändringar, såsom digitalise-
ringen samt pandemier stärker förändringen av handelsbranschen från det som förutspås. 
Effekterna är ställvis kraftiga och i synnerhet små aktörer har svårigheter att idka en lön-
sam verksamhet i fysiska butiker till exempel under pandemin.

Centrumen blir i framtiden i allt högre grad evenemangs- och upplevelsecentrum 
med bland annat biografer och andra underhållningstjänster. I framtiden för res-
tauranger och kaféer med sig livskraft till centrumen. Sett på längre sikt har mängden 
restauranger och kaféer redan nu (2021) ökat i centrumen för varje år. Restaurangers och 
kaféernas effekt på livskraften är allt större i centrumen. Även om restaurangbranschen 
har varit föremål för begränsningsåtgärder har ökningen av näthandeln inom restaurang-
branschen med hemleveranser med bud ökat efterfrågan på restaurangmat410. Med andra 
ord verkar butikerna i städernas centrum delvis ersättas av kaféer och restauranger, vilket 
direkt med tanke på handeln kan anses vara en negativ utveckling. Restaurangerna och 
kaféerna stöder dock indirekt bevarandet av butikerna i centrumen på längre sikt, efter-
som de bildar en infrastruktur som stärker centrummiljöerna som håller centrumen livliga 
och livskraftiga.

Näthandeln, digitaliseringen och konsumentbeteendet utmanar kvartersbutiken. 
Kvartersbutikerna är särskilt i och med den tilltagande näthandeln funnit nya affärs-
modeller och verksamhetssätt i framtiden. Kvartersbutikernas och specialbutikernas 
roller genomgår ett brytningsskede i och med den tilltagande näthandeln och de kom-
pletterar även varandra. En del av kvartersbutikerna har öppnat en webbutik vid sidan 
av den fysiska butiken. Även hybridbutiken är en inriktning kvartersbutikerna kan ta för 
att förnya sig. Detta är till exempel ”showrooms” där kunden kan prova produkter och 
sedan beställa dem i webbutiken från enheter som är belägna längre bort från centru-
men. Däremot bedöms det att betjäningen är viktigare än priset i kvartersbutiken. I fram-
tiden bedöms specialhandelns styrka vara personlig service, personalens expertis och 

408  Koskela & Santasalo 2020

409  Mitronen & Närvänen 2020

410  Levande Stadskärnor rf 2021
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personalens rådgivande roll gentemot kunden.411 Vissa aktörer har lagt ned sin verksam-
het eller flyttat den till någon annan plats. I centrumen har kvartersbutikens affärsloka-
ler tömts på olika håll i landet. Att handeln flyttas till områden utanför centrumen minskar 
städernas dragningskraft i synnerhet med tanke på inrikes och utrikes turismen.

Styrkorna för nya köpcentrum är vid sidan av handelsutbudet många kommersi-
ella och samhälleliga tjänster samt goda trafikförbindelser. Köpcentren har i allt högre 
grad även kontor, idrottsanläggningar samt annan verksamhet vid sidan om, med hjälp av 
vilka man strävar efter att stärka köpcentrens konkurrenskraft, attraktivitet och använd-
barhet för kunderna, hyresgästerna och andra aktörer. Det är uppenbart att den inbör-
des konkurrensen mellan köpcentren tilltar och det kan hända att köpcentrum som ver-
kar på ställen med dåliga trafikförbindelser eller i föråldrade lokaler lägger ned sin verk-
samhet före 2031. Samma utvecklingstrend hotar föråldrade köpcentrum och kvarterscen-
trum. olika pandemier samt andra hälso- och säkerhetsrisker ställer också köpcentren i en 
allt svårare ställning, även globalt. Köpcentren har de senaste åren konkurrerat med den 
ökade näthandeln genom att erbjuda upplevelser och möjligheter att tillbringa tid i att-
raktiva butikslokaler, restauranger och underhållningscentrum. Detta ses som en faktor för 
köpcentrens framgång.412

Köpcentren samt handelns verksamhet blir snabbt sårbar i situationer med hälso- 
och säkerhetsrisker. Även om det finns många butiker och tjänster för konsumenter 
under samma tak i köpcentren är olika hälso- och säkerhetshot en utmaning för aktö-
rerna. Till exempel coronaviruspandemin som började 2020 minskade konsumenternas 
vilja att besöka fysiska affärer eller allmänna platser generellt sätt413. år 2020 uppskattades 
av man i Förenta staterna kommer att stänga cirka 25 procent av köpcentren414. Situatio-
nerna förändras snabbt. Till exempel blev köpcentren ödelagda våren 2020 när coronavi-
ruspandemin nådde Finland. Redan under sommaren och hösten 2020 blev pandemiläget 
lindrigare i Finland och kunderna återvända till köpcentren. Vi lever fortfarande i corona-
viruspandemin och vi vet ännu inte hur långvariga coronaviruspandemins konsekvenser 
för köpcentren är framöver och om konsumenterna kommer att ändra sitt beteende per-
manent.415 Med tanke på framtiden har detta dock visat att faktorer som anknyter till olika 
hälso- och säkerhetshot förändrar konsumentbeteendet snabbt och skakar således om 
och till och med ödelägger köpcentren och butiker, särskilt specialbutiker, i snabb takt. 
Utöver pandemihotet är det inom handelsbranschen viktigt att i stor utsträckning beakta 
även andra eventuella riskfaktorer.

411  Härkin 2020

412  Mitronen & Närvänen 2020

413  Mitronen & Närvänen 2020

414  Maheshwari 2020

415  Mitronen & Närvänen 2020
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5.2 Näthandeln och förändringstrender 
inom handelns logistik

I och med att befolkningen växer i de stora städerna ökar även behovet av smi-
dig logistik i stadsområdena. Dessutom har den kontinuerliga tillväxten av näthan-
deln ökat mängden försändelser som skickas direkt till kunderna416. Distributions- och 
insamlingslogistiken och den nödvändiga urbana infrastrukturen görs smidigare genom 
en holistisk planering av stadslogistiken417.

Enligt Världsbankens index som mäter logistikens prestanda med två års mellanrum 
har Finland klarat sig bra i ledningen av leveranskedjor. år 2018 var Finland det tolfte 
bästa landet i världen i denna jämförelse.418 Inköp och anskaffningsprocesser spelar en 
betydande roll i säkerställandet av en effektiv leveranskedja. Anskaffningskostnader utgör 
ofta den största delen av ett företags kostnader, vilket innebär att en effektiv anskaff-
ningsverksamhet har en stor betydelse med tanke på företagets konkurrenskraft. I Finland 
genomförs anskaffningar inom handelsbranschen huvudsakligen via olika leveranskedjor, 
såsom globala upphandlingsbolag.419

Inom Finlands utrikeshandel transporteras cirka 90 procent av exporten och cirka 
80 procent av importen sjövägen. Järnvägstransporternas andel är cirka 10 procent och 
landsvägstransporternas andel är på motsvarande vis lite under 10 procent.420 Inom inrikes 
transporterna av varor uppgår landsvägstransportens andel till cirka 86 procent, medan 
järnvägstransporternas andel är cirka 12 procent och sjötransporten cirka 2 procent421.

Inom den tillväxttriangel som bildas av Helsingfors, Tammerfors och Åbo finns 
mycket starka och mångsidiga transportflöden jämfört med övriga landet. Godstra-
fikens knutpunkter som är av största riksomfattande betydelse finns i huvudstadsregi-
onen. Järnvägarna omfattar transportflöden som är viktiga för industrin och transit sär-
skilt i Finland och i sydost.422 Enligt den totala prognosen för den riksomfattande god-
stransporten kommer transportprestationen att öka med cirka 18 procent före 2030 
jämfört med 2017423.

416  Lähde et.al. 2020

417  Kiiskinen et.al. 2013

418  The World Bank 2021

419  Finlands Dagligvaruhandel rf 2021b

420  Transport- och kommunikationsverket Traficom 2020

421  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagarna om transportservice och om 
utstationering av arbetstagare och om överlastavgift, utkast 2021

422  Transport- och kommunikationsverket Traficom 2020

423  Lapp et.al. 2018
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I och med utvecklingen av upphandlingsfunktionen har handelsbranschens leveran-
skedjor blivit allt effektivare. Samtidigt är leveranskedjorna blivit allt mer komplice-
rade och även känsligare för olika störningar i logistiken. Eftersom logistiken huvud-
sakligen är verksamhet på marknadsvillkor är säkerställande av felfria leveranskedjor och 
valet av transportform huvudsakligen beroende av ledningen av handelsbranschens egna 
upphandlings- och leveranskedjor. I framtiden är det allt viktigare att man inom hante-
ringen av handelsbranschens leveranskedjor håller beredskapsplanerna uppdaterade och 
att man kan reagera snabbt på plötsliga störningar. Europeiska kommissionen bereder en 
gemensam beredskapsplan för godstrafiken i EU vid pandemi eller motsvarande kris. Den 
är avsedd att på EU-nivå säkerställa en smidig godstransport i alla situationer. Finland hål-
ler på att bereda åtgärder som gäller logistisk hållbarhet i färdplanen för en fossilfri trans-
porter, den riksomfattande trafiksystemplanen och digitaliseringsstrategin för logistiken.

Näthandeln driver förändringen inom logistik
Näthandeln påverkar transportmängderna på ett sätt över vilket man ännu sak-
nar en exakt helhetsbild. På grund av att inköp på nätet blir allt vanligare och den stora 
andelen varureturneringar har godstransportvolymerna ökat. Samtidigt överför även de 
stora och traditionella aktörerna sina tjänster till internet och öppnar uthämtningsstäl-
len för nätbeställningar i städernas centrum.424 Den ökade näthandeln har lett till särskilt 
en ökning av antalet leveranser av konsumentprodukter. Näthandeln har ökat de direkta 
leveranserna till kunder och produkter transporteras med mindre materiel samt med flera 
fordon. Med andra ord ökar logistikföretagens fordonskilometrar.425 Transportrutterna för 
produkterna från tillverkningslandet till Finland är enligt Postis utredning i huvuddrag 
densamma oavsett om konsumenten köper produkten i en webbutik eller en kvartersbu-
tik. Det hur produkten transporteras den sista kilometern till kunden (= last mile) påverkar 
miljöbelastningen.426 Godstrafikens tillväxt vid sidan av den ökade näthandeln kan leda till 
tilltagande växthusgasutsläpp och olika åtgärder för en smidigare trafik och kombinerade 
transporter minskar utsläppen och ökar kostnadseffektiviteten.

Särskilt inom utvecklingen av stadstrafiken finns möjligheter för utsläppsminskning, 
till exempel genom logistikaktörernas lösningar gällande sista kilometern (= last mile). 
Med en lyckad stadsdistribution kan man påverka att distributionsmedlen är utsläppsfria 
eller utsläppssnåla genom att bland annat omvandla materielen så att de är eldrivna och 
genom att använda till exempel obemannade luftfarkoster samt annan autonom transpor-
tutrustning. Dessa lösningar kräver dock att transportföretagen har distributionsstationer 

424  Transport- och kommunikationsverket Traficom 2020

425  Pöyskö et.al. 2020

426  Jägerhorn 2019
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i närheten av stadsområden. Ansvarstänkandet ökar hela tiden och kunderna kräver håll-
bara transporttjänster i allt högre grad.

Kapaciteten hos näthandelns distributionskanal har blivit en central konkurrens-
kraftsfaktor. Näthandelns kunder har stora förväntningar på distributionskanalens funk-
tion. På traditionella handelsplatser förväntar man sig att produkterna transporteras till en 
önskad plats så nära realtid som möjligt enligt kundernas behov och tillförlitligt.427 Vanligt-
vis stiger även slutproduktens pris alltid då det läggs till ett nytt mellansteg i distributions-
kedjan428. Näthandelns har blivit en permanent del av handeln och dess andel kommer att 
öka. Detta stärker behovet av att redan i dag och även i framtiden satsa på transporttjäns-
ter samt smidig och snabb distribution som kunderna i tilltagande grad förväntar sig. Även 
förväntningarna på hållbarhet ökar bland kunderna och samhället. Betydelsen av den fin-
ska näthandelns distributionskanaler framhävs och utmanar även de internationella web-
butikerna som i dag har mycket långt utvecklade och effektiva distributionskanaler. I och 
med att den finska handeln internationaliseras i allt högre grad framhävs smidigheten 
i distributionskanalernas funktionsförmåga då man konkurrerar med globala aktörer.

I framtiden kan handelns distributionstjänster, leveransen av nätinköp och lös-
ningar gällande sista kilometern (last mile)-transporter tillgodoses med allt mer 
med tekniska lösningar och autonoma transportmedel, såsom obemannade luftfar-
koster, det vill säga drönare och olika robotlösningar. Man söker aktivt lösningar och till 
exempel Amazon har fått tillstånd av den federala luftfartsmyndigheten i USA att leve-
rera kommersiella paket med drönare inom landets gränser. För närvarande (2021) leve-
rerar Amazon Prime Air-drönarflottan paket på 30 minuter från att beställningen gjorts429. 
Det amerikanska transportbolaget Wing genomförde totalt 60 000 provflygningar under 
1,5 år under tiden 2017–18 bland annat inom mat-, läkemedels-, livsmedels- och utrust-
ningstransporter. Wing har utvidgat sin provflygningsverksamhet även till Finland.430 I maj 
2021 inledde Wing sitt tredje verksamhetsår med drönarleveranser i Nordsjö i Helsingfors. 
Företaget levererar små försändelser, till exempel livsmedel och andra produkter inom 
dagligvaruhandeln431.

Bestämmelser om den obemannade luftfarten i Finland finns i lagen om luftfarten 
(864/2014). I bakgrunden verkar även EU:s reglering. Kommissionens genomförandeför-
ordning (EU 947/2019) och kommissionens delegerade förordning (EU 945/2019) är cen-
trala. I Finland håller man på att bereda en egen luftfartsföreskrift om statens luftfart oPS 

427  Hänninen 2003

428  Piipari et al. 2021a

429  Amazon 2021

430  Uusiteknologia.fi 2018

431  Wing 2021
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MI-35 och den är avsedd att träda i kraft i början av 2022 och den gäller främst räddnings-
väsendets, polisens. Gränsbevakningsväsendets och Tullens verksamhet, liksom även den 
militära luftfarten.432

5.3 Handeln som en del av försörjningsberedskapen
Handelns funktion och värdekedjor
Handeln är väsentlig för Finlands försörjningsberedskap. Målet med försörjnings-
beredskapen är att trygga tillgången till mat och förnödenheter i alla situationer433 
samt att trygga en smidig vardag för medborgarna i olika typer av störningssitua-
tioner. Sektorn för livsmedelsförsörjning samordnar tväradministrativt beredskapen inom 
sektorn så att hela livsmedelsförsörjningskedjan fungerar så bra som möjligt i störningssi-
tuationer och undantagsförhållanden. Sektorn omfattar en basproduktionspool, livsmed-
elsindustripool, handels- och distributionspool samt en delegation som stöder hushållens 
beredskap.434 Inom försörjningsberedskapen ska man även säkerställa till exempel den 
kemiska industrins tillgång till och distribution av råvaror, underhåll av olika maskiner och 
anordningar och tillgången till reservdelar, såsom även fungerande special- och bruksva-
ruhandelns funktion för hushållen, såsom VVS-reparationer vid skador och tillgången till 
diverse utrustning, såsom brandvarnare, pulversläckare och diverse skyddsutrustning.

Grunden dagligvaruförsörjningen består av fungerande marknader och en funge-
rande livsmedelsindustri i hemlandet. Enligt den gällande säkerhetsstrategin för sam-
hället (2017) säkerställs genom dagligvaruförsörjningen i samtliga säkerhetssituationer 
livsmedel som är viktiga för befolkningens välfärd och tillgång på vissa andra grundläg-
gande förnödenheten såsom hygienartiklar samt verksamhetsbetingelser för massbespis-
ning. Systemet för dagligvaruförsörjningen baserar sig på en fungerande marknad, en livs-
medelsindustri med förädlingskapacitet som är verksam i hemlandet samt på livmedelslo-
gistikens och handelns funktionsförmåga. En marknad samt logistik, betalningssystem, 
informationssystem, teleförbindelser och eldistribution som fungerar samt säkerhetsupp-
lagring av brödsäd har en central ställning.435 Utöver en tillräcklig inhemsk tillgång till mat 
och dagligvaror är det viktigt att beakta att importen kan även förbättra livsmedels- och 
dagligvaruförsörjningens verksamhetsförutsättningar samt således samhällets resiliens 
i olika typer av störningssituationer.

432  ollakka 2020

433  Mitronen & Närvänen 2020

434  Försörjningsberedskapscentralen 2021

435  Säkerhetskommittén 2017
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Handelns globala koncentration utmanar även försörjningsberedskapen. Handelns 
sortiment växer och internationaliseras. Emellertid är det sannolikt att globalisationen 
kommer att fortsätta tillta i framtiden och livsmedel som säljs i olika länder förenhetligas 
så småningom till följd av denna utveckling. Detta utvecklingsförlopp är till stor fördel för 
koncentrerad produktion med stora volymer som genomförs med gott resultat i till exem-
pel Mellaneuropa, varifrån färdiga produkter kunde importeras även till Finland med en 
effektiv logistik. Trenden är att man i undantagssituationer föredrar produkter som man 
känner sedan tidigare436. Handeln ska vara konsumentorienterad även i fråga om försörj-
ningsberedskapen, vilket gör att det är viktigt att marknaderna fungerar. Konsumenterna 
önskar snabbhet samt ett mångsidigt sortiment och därtill bör man beakta olika konsu-
mentgrupper till exempel i fråga om specialdieter.

En fungerande försörjningsberedskap förutsätter att aktörerna i första hand strävar 
efter framförhållning och beredskap framom att reagera. För att planera framförhåll-
ning förutsätts att man upptäcker tysta signaler samt utnyttjar prognostiseringsmetoder 
och forskningsrön, en innovativ försökskultur samt data- och geodataanalyser. Bevakning 
av förändringstrenderna i omvärlden och genomgång av scenarierna under övningarna 
ökar beredskapen i oväntade situationer. En annan central del av utvecklandet av bered-
skapen är att utnyttja respons, auditeringar, undersökningen av olyckor och andra expert-
bedömningar.437 Det är också viktigt att man inom försörjningsberedskapsorganisationen 
utvecklar näringslivets och myndigheternas samarbetsbaserade beredskap och framhåll-
ning regelbundet och långsiktigt.

Infrastrukturens och logistikens funktion inom handeln
Säkerställande av användbarheten av nödvändig infrastruktur för kritiska logistiska 
funktioner och återhämtningsförmågan såväl inom utrikeshandeln som i hemlan-
det är i framtiden allt viktigare. Med den väsentliga infrastrukturen tryggas sådana bas-
strukturer, tjänster och funktioner i anslutning till dem som är nödvändiga för att samhäl-
lets vitala funktioner ska kunna upprätthållas. Dessa är bland annat energisystemen, logis-
tiktjänster, betalningsrörelsesystem samt vattenförsörjning och avfallshantering. Tyngd-
punkten i beredskapen ligger på tryggandet av de väsentliga trafik- och transporttjänster 
i hemlandet som ett fungerande näringsliv och samhälle samt befolkningens utkomst för-
utsätter. På grund av Finlands geografiska läge ligger tyngdpunkten i beredskapen på 
tryggandet av viktiga sjötransporter året runt samt på funktionen av viktiga hamnar och 
de nätverk som stöder deras funktion. Nätverket av viktiga hamnar hör till sådan infra-
struktur som ska tryggas nationellt. Tillräckligheten av och tillgången till sådan materiel 

436  Mitronen & Närvänen 2020

437  Säkerhetskommittén 2017
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och sådana styrsystem samt sådan yrkeskunnig personal som funktionen av logistiska nät-
verk och tjänster av väsentlig betydelse förutsätter tryggas. Genom näringspolitiska åtgär-
der upprätthålls sjöfartsnäringens tillräckliga internationella konkurrenskraft.438 I trans-
portkedjan framhävs betydelsen av import samt huvudleder och -vägar439. Början av ked-
jan av primärproduktionens transporter sker vanligtvis på vägnät med liten trafik440.

I tryggandet av kontinuiteten i handelns funktioner ska beaktas även tillgången på 
el, bränsle och datatekniska tjänster. Överförings- och distributionsnätverket för el är 
sårbart i ett land som Finland, där produktionen och användningen av energi är geogra-
fiskt utspridd, överföringsavstånden är långa och energiöverföringen sker i nätverk som är 
fysiskt oskyddade samt utsatta för snö och stormar. Eldistributions- och kommunikations-
näten är kraftigt beroende av varandra.441 Eltillgången är en betydande faktor för kontinu-
iteten i handelns verksamhet. Utan el fungerar inte handelns kylutrustning, beställnings- 
och kassasystem eller belysning.

Kontinuiteten i finansmarknadstjänster som är nödvändiga för handeln och hela 
samhällets funktion säkerställs genom nationella reservarrangemang. Det är särskilt 
viktigt att sörja för de reservarrangemang som tryggar betalningsrörelsen mellan ban-
kerna, clearing-, leverans- och förvaringsverksamheten inom värdepapperssektorn samt 
infrastrukturen för kortbetalningar och kortverifieringar också i de situationer där de sys-
tem som är väsentliga för dessa funktioner inte är tillgängliga i Finland eller utanför lan-
dets gränser.442 För handelsbranschen och konsumenterna är det viktigt att kontinuite-
ten i massbetalningar säkerställs i alla situationer. Även korta störningar till exempel i sam-
band med kortbetalningar kan orsaka betydande svårigheter för såväl konsumenter som 
handeln. Hanteringen av störningar i massbetalningar bör förbättras då det gäller stör-
ningar som är allvarliga med tanke på samhället. I nuläget är det även väsentligt att säker-
ställa användningen av kontanter med tanke på beredskapen och försörjningssäkerheten 
och näringslivet, staten och myndigheterna bör sinsemellan granska möjliga stödåtgärder.

Livsmedelsförsörjningens funktion är en samhällskritisk funktion också enligt stats-
rådets beslut om målen med försörjningsberedskapen (1048/2018). Enligt statsrådets 
beslut ska den inhemska primärproduktionens mångsidighet, dess viktiga produktions-
insatser och tillräckliga omfattning tryggas. Den inhemska livsmedelsförsörjningen behö-
ver också importerade råvaror och produktionsinsatser. Statsrådet utövar inflytande över 
Europeiska unionens jordbrukspolitik så att den gemensamma jordbrukspolitiken och de 

438  Statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen (1048/2018), Finlex

439  WSP Finland oy 2017

440  Björn 2014

441  Säkerhetskommittén 2017

442  Statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen (1048/2018), Finlex
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nationella åtgärderna tryggar det finländska jordbrukets verksamhetsbetingelser och en 
från försörjningsberedskapssynpunkt tillräcklig inhemsk primärproduktion. Enligt beslutet 
tryggas den inhemska livsmedelsindustrin och en flexibel dagligvaruförsörjning genom 
att man säkerställer verksamhetsbetingelserna för en fungerande marknad med tanke på 
allvarliga störningar och undantagsförhållanden.443

Livsmedelskedjan är i framtiden allt mer beroende av komplicerade internationella 
förbindelser till exempel i fråga om förpackningsmaterial och produktionsinsatser. 
I statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen konstateras att den ökade 
betydelsen av ömsesidigt internationellt beroende och globala värdekedjor förutsätter ett 
ständigt utvecklande, gränsöverskridande samarbete för att trygga tillgången till sådana 
material och resurser som är av väsentlig betydelse för försörjningsberedskapen.444

Datasäkerhet och cyberhot
Hot och hybridpåverkan i cybermiljön är till naturen gränsöverskridande och det är 
inte möjligt att effektivt bereda sig på dem enbart med nationella åtgärder. Det pri-
mära syftet med försörjningsberedskapen är att säkerställa funktionen av sådana nät-
verk och tjänster i det digitala samhället som de väsentliga funktionerna nödvändigtvis 
behöver och deras störningstålighet och förmåga att återhämta sig samt informationens 
användbarhet och tillgången till datatillgångar så att man kan lita på dem också vid allvar-
liga störningar och i undantagsförhållanden. Ett ytterligare mål är att styra de väsentliga 
funktionerna så att de använder strukturer, tjänster och datatillgångar på ett säkert sätt 
samt att i fråga om de mest väsentliga delarna utnyttjar särskilt tryggade digitala struk-
turer, tjänster och uppgifter. Prioriterade områden är utvecklandet av cybersäkerheten 
i fråga om de väsentliga funktionerna i enlighet med uppställda krav samt säkerställandet 
av internationella kommunikationsförbindelser.445 också elnätens styrsystem är i hög grad 
automatiserade och de kan vara utsatta för betydande cyberhot446.

Betydelsen av kunskap om och förståelse av den digitala verksamhetsmiljön fram-
hävs i framtiden. Det blir allt viktigare att handleda privata och offentliga organisatio-
ner i fungerande och säkra verksamhetsmodeller samt riskhantering. På företagsnivå kan 
störningar och kränkningar orsaka betydande ekonomisk skada och i större skala kan stör-
ningarna påverka hela samhällets försörjningsberedskap samt tillgången till basservice.447

443  Statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen (1048/2018), Finlex

444  Statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen (1048/2018), Finlex

445  Statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen (1048/2018), Finlex

446  Säkerhetskommittén 2017

447  Lehtilä et.al. 2021
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5.4 Slutsatser och utvecklingsförslag
Slutsats 5. Handeln är en central livskraftsfaktor och gör det möjligt för medborgarna att 
leva i olika områden i vårt land. Av central betydelse för handeln är konsumenterna, en lön-
sam affärsverksamhet och att butiker vill etablera sig i områden där företagsverksamhet är 
lönsam. Genom ett gott och mångsidigt utbud av butiksprodukter och -tjänster produceras 
och vidmakthålls områdenas dragnings- och hållkraft samt ett gott liv lokalt och regional 
livskraft. Urbaniseringen fortsätter, de stora städerna växer och regionaliseringen fortsät-
ter. Centrumens livskraft har redan nu avtagit och fortsätter göra det i och med att mäng-
den butiker minskar.

I och med strukturomvandlingen är handeln tvungen att förnya sig då vikten av flerkanalig-
het och näthandeln ökar, kvartersbutiker och särskilt specialbutiker omformar sin roll och 
inom dagligvaruhandeln blir transport- och uthämtningstjänster vanligare. På landsbygden 
och på glesbygden har bybutiker stor betydelse och deras roll ökar i och med att multilokali-
tet och platsoberoende blir vanligare. Olika logistiska lösningar förnyas, till exempel genom 
obemannade luftfarkoster och autonoma fordon.

I framtiden byter varor och tjänster ägare i allt högre grad på ett flerkanaligt och platsobe-
roende sätt och näthandeln gör det delvis onödigt att göra fysiska besök i butiker. I lands-
bygdsområden samt även i stadsdelar utanför centrum utvecklas butiker till mångservice-
centrum. Däremot kommer städernas attraktiva kommersiella områden att krympa och 
affärslokaler kommer att börja användas på nya sätt. Centrumen kommer i tilltagande grad 
att bli evenemangs- och upplevelsecentrum. Kvarters- och specialbutikerna finner nya verk-
samhetssätt i form av hybridbutiker särskilt i och med att näthandeln växer. Branschens mål 
är i första ett lönsamt butiksnätverk.

Utvecklingsförslag 7. Man utreder vilka nya typer av metoder och verktyg handeln 
behöver för att försnabba reformen av sektorn och de kommersiella centrumens 
(såsom stadskärnorna, köpcentren utanför städerna) livskraft.

I utredningsarbetet skapas ett reformstödpaket för handelsbranschen, i vilket ingår 
FUI-insatser, utökning av kompetens och förmågor samt eventuellt även investe-
ringar, till exempel automatiserade transportformer, exempelvis logistik med obeman-
nade luftfarkoster, utveckling av hybridhandel (som även i framtiden kan möjliggöra tjäns-
ter i fysiska butiker i en ny form).

Utvecklingsförslag 8. Man vidareutvecklar verksamhetsmodellen för mångservice-
center i landsbygden (=stöd för bybutiker vol. 2) för att stärka landsbygdsområde-
nas livskraft och välbefinnande. Utgångspunkten är att stödja tillgången till dagligva-
rubutikstjänster som kärnan för mångservicecenterverksamheten. Verksamhetsmodellens 
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funktion följs upp, utvärderas och utvecklas långsiktigt och den används till att förbättra 
tillgången till privata och offentliga tjänster och deras tillgänglighet i landsbygdsområden. 
Genom verksamhetsmodellen svarar man även mot förändrade servicebehov, till exempel 
utvecklingen av handeln till att använda flera kanaler.

Slutsats 6. Verksamhetsmiljön genomgår en stor förändring inom handelssektorn. Gällande 
bestämmelser om handelssektorn, anvisningar och verksamhetssätt har skapats och införts 
för länge sedan. Sedermera har de förnyats och förnyas fortfarande. Förändringen som han-
dels verksamhetsmiljö genomgår tilltar under de kommande åren. Till exempel centrumens 
livskraft har minskat i och med att butikerna har försvunnit från centrumen. Handelssek-
torn måste förnyas och dess verksamhetsmiljö måste stöda näringslivet, företagsamhet och 
sysselsättning så att handeln kan förnya sig, växa, investera samt sysselsätta modigt, smi-
digt och i synnerhet i rätt tid. konkurrensen är hård i Finland och globalt och man bör inte 
begränsa den finska handelns konkurrenskraft i onödan.

I framtiden har handeln förnyat sig i den föränderliga verksamhetsmiljön. Även styrningen 
av handelns läge, planläggningen samt tillståndsprocesser stöder förnyelsen av handeln 
och behovet av specialreglering har bedömts och man har gjort konsekvensbedömningar, 
även ur ett näringspolitiskt, företagar- och sysselsättningsperspektiv. Genom en förutse-
ende, deltagande och öppen planläggning och markpolitik främjar man bättre handelsak-
törernas deltagande i planeringen.

Utvecklingsförslag 9. Behoven gällande styrningen av handelns läge samt utveck-
lingen och smidigheten i regleringen av den utreds och vidareutvecklas med beak-
tande av förändringarna i handelns verksamhetsmiljö, i synnerhet digitaliseringen, 
klimatförändringen, hälso- och säkerhetshot samt samhällsstrukturens hållbarhets-
mål. Som en del av utvecklingsarbetet bedöms behovet av specialreglering samt konse-
kvensbedömningar och nödvändiga lagstiftningsändringar genomförs.

Slutsats 7. Finlands geografiska läge, glesa bebyggelse och stora yta styr valet av trans-
portformer och distributionskanaler inom handelsbranschen. Näthandeln och använd-
ningen av transporttjänster ökar. Den finska handeln konkurrerar globalt och kunderna krä-
ver allt snabbare leveranser. Den finska handeln måste hitta egna snabba, tillförlitliga och 
kostnadseffektiva logistiska lösningar. Handelssektorn kommer att införa nya transport-
lösningar, såsom obemannade fordon och luftfarkoster samt robotlösningar. Dessa ger 
den finska handeln nya möjligheter och utmanar samtidigt de nya bestämmelserna, såsom 
även verksamhetssätten. Utvecklingsarbetet måste utföras i Finland med framförhållning, 
eftersom handelsaktörerna har redan på internationellt plan lösningsmodeller för logistiska 
leveranser, vilka även kan tillgodose de finländska konsumenternas behov. För närvarande 
är det konsumenterna som ansvarar för sista kilometerna-transporter (last mile). Med tiden 
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förändras konsumenternas krav och konsumenterna vill ha produkterna och tjänsterna 
hemlevererade smidigt och snabbt.

I framtiden har kapaciteten, inklusive dataförbindelser, hos den finska näthandelns distri-
butionskanal har blivit en central konkurrenskraftsfaktor. Den finska handelsbranschen till-
godoser sina konsumenters behov gällande distributionskanaler och transporter genom att 
i stor utsträckning införa nya tillförlitliga lösningar, såsom obemannade fordon och luftfar-
koster, robotlösningar. Den rättsliga grunden i Finland motsvarar tidens krav. När Finland 
som ett land med fyra årstider och gles bebyggelse har löst den finska handelns transport-
kedjor, också det miljövänligt, utgör de finländska certifierade lösningarna en konkurrens-
fördel för Finland.

Även olika uthämtningsställen är i allmänt bruk i knutpunkterna för kollektivtrafikförbin-
delser, såsom buss- och metrostationer, butikernas parkeringsplatser samt i bostadshus och 
deras näromgivning, såsom i parker.

Utvecklingsförslag 10. Man utreder och inför åtgärder genom vilka staten, handels-
branschen, företag som tillverkar konsumtionsvaror och branschorganisationer kan 
främja effektiva och snabba distributionskanaler och logistiska lösningar (= övergri-
pande logistik) inom näthandeln i och med den ökade näthandeln och internationa-
liseringen, och med att ta hänsyn till de ekologiska och sociala aspekterna.

Utvecklingsförslag 11. Man utreder behoven av att utveckla den internationella lag-
stiftningen och eventuella nya regleringsbehov gällande användningen av auto-
noma distributionsfordon och transportfordon, såsom obemannade luftfarkoster 
och motsvarande som del av de logistiska godstransportkedjorna.

Slutsats 8. Finlands försörjningsberedskap spelar en central roll i störnings- och undantags-
situationer där ett förutseende och systematiskt samarbete mellan de centrala aktörerna 
framhävs.

I framtiden kommer handeln genom digitalisering och utveckling av logistiken att verka 
globalt och inte vara koncentrerad till inrikesmarknaden. De inhemska och utländska aktö-
rernas lager kan i framtiden vara belägna allt längre borta från Finland. Detta kan ha stora 
konsekvenser för Finlands försörjningsberedskap i olika störningssituationer. Genom att 
säkerställa livsmedelsförsörjningen tryggar man befolkningens tillgång till näring, dess kva-
litet och säkerhet. Säkerställandet av kritisk infrastruktur är viktigt för handeln, i synnerhet 
i fråga om el.
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Utvecklingsförslag 12. Man utreder åtgärder, med vilka staten kan stöda säkerstäl-
landet av marknadens funktionssäkerhet inom dagligvaruförsörjningen och speci-
alhandelns varuförsörjning (import, export och egen produktion). För att säkerställa 
Finlands försörjningsberedskap måste man i framtiden fästa särskild uppmärksamhet vid 
att den finländska primärproduktionens, livsmedelsindustrins och handelns lönsamhet, 
funktion och självförsörjning hålls på en god nivå även framöver så att man dock tryggar 
tillgången till nödvändiga produkter, produktionsinsatser och råvaror utomlands. I gransk-
ningen bör man uppmärksamma även de specialvillkor som EU:s inre marknad ställer.

Utvecklingsförslag 13. I samarbete med centrala aktörer skapar man en ny verksam-
hetsmodell för försörjningsberedskap för handelssektorn i störningssituationer och 
undantagsförhållanden, till exempel en funktionssäker butiknätverksmodell som omfat-
tar bland annat ett reservdelssystem, cybersäkerhet och kompetens som har samband 
med den, betalningsrörelse- och datatrafik. I samband med dessa butiker skulle kunna 
verka också serviceställen för medborgare som drivs av andra aktörer (såsom kommuner 
och organisationer), inklusive distribution av information och nödvändiga förnödenheter, 
såsom vatten, mat, läkemedel och dylikt.
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6 Digitaliseringen som förnyare 
av handelsbranschen och 
den globala handeln

Handelsbranschen befinner sig i en brytningstid, där digitaliseringen och den digitala 
handeln innebär en kraftig förändring av verksamhetsförutsättningarna för den inhem-
ska och globala handeln. Nya teknologier effektiviserar verksamheten och gör köpvägarna 
flerkanaliga och produkterna och tjänsterna mer individuella, vilket även ökar konsumen-
tens valmöjligheter. Dataanalys och artificiell intelligens effektiviserar verksamheten inom 
handeln och förändrar även interaktionen mellan kunden och butiken. Marknadsföringen 
förändras också, virtuell verklighet, videoköp och de sociala mediernas snabba utveckling 
utgör en utmaning för företagen inom branschen.

Företag som verkar inom konsumentcentrerade branscher har nytta av digitaliseringen, 
eftersom data om dessa företags målgrupper finns tillgängliga och kan utnyttjas. Den inter-
nationella näthandelns tillväxt möjliggör internationalisering för företag inom den finländ-
ska handeln. För närvarande har Finland en del att ta igen i den här globala konkurrensen, 
eftersom de finländska företagens andel av näthandeln hör till de minsta i Europa. Inom de 
kommande tio åren är det framför allt förmågan att samla in, hantera, förädla och utnyttja 
information som särskiljer de företag som klarar sig i den globala konkurrensen.

6.1 Digitaliseringens inverkan på handeln
Handelsbranschens digitala brytningstid
Den starka digitaliseringen av handelsbranschen och digitaliseringens genombrott 
(disruption) utgör både ett hot och en möjlighet för såväl traditionella aktörer som 
marknadshärskare och nya aktörer. Digitaliseringen reformerar och effektiviserar verk-
samheten och verksamhetsformerna inom handeln, tack vare till exempel produktiden-
tifiering, nya betalningssätt och artificiell intelligens samt näthandel. Kundinformatio-
nen inom handeln omvandlas även till information som tjänar kunderna själva och som 
till exempel kan användas för att uppmärksamma ekologisk konsumtion och minska de 
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personliga utsläppen.448 Handeln kommer till följd av den starka förändringsutvecklingen 
(disruptionen) att i större utsträckning än tidigare bli en servicebransch som inte längre 
enbart har en logistisk roll som förmedlare av varor från industrin till konsumenterna449.

De attraktiva kommersiella områdena i städerna kommer att minska till följd av den 
ökade näthandeln och förändringarna i konsumenternas köpbeteende. Affärsloka-
ler kommer i tilltagande grad att stå tomma eller inhysa annan verksamhet före 2031. 
områden och städer med utflyttningsöverskott och åldrande befolkning är framför allt 
i farozonen.450 

Automation och uppföljning i realtid effektiviserar lagerhanteringen och logistiken. 
Automatiserad logistik gör att leveranskedjornas funktion har effektiviserats avsevärt. Dis-
tansövervakning och sensorteknologi möjliggör likaså uppföljning i realtid av det material 
som transporteras.451 Dataanalys har betydelse för hela leveranskedjan, från anskaffningen 
av råvaror till kundleveranserna. Detta effektiviserar även verksamheten genom att ge alla 
aktörer i kedjan enhetliga data i realtid.452

Problemet med last mile-transporterna under den sista kilometern av logistiken har 
ännu inte lösts. Logistiklösningarna är av kritisk betydelse framför allt på grund av Fin-
lands läge och den glest bosatta befolkningen. De sista transportetapperna av näthan-
delsleveranserna utgör största delen av logistikkostnaderna för transportleveranserna. Det 
handlar alltså inte bara om konsumentupplevelsen, till exempel snabba leveranstider som 
hålls, utan även om lönsamheten. De autonoma logistiklösningar som utvecklas för närva-
rande förväntas svara mot dessa behov.453

Digitaliseringen påverkar även dynamiken kring hur arbetsplatser uppkommer och 
försvinner nom handeln. Utnyttjandet av automatisering och olika teknologier i orga-
niseringen av affärsverksamheten och verksamhetsformerna minskar å ena sidan arbe-
tena inom handelsbranschen, medan det å andra sidan uppstår nya arbeten, till exempel 
i anknytning till dataanalys.454 Den digitala sektorn skapade enligt uppskattningar arbets-
platser 2,8 gånger snabbare än den övriga ekonomin åren 2011–2014455. När arbete som 

448  Mitronen & Närvänen 2020

449  Saarijärvi 2019

450  Mitronen & Närvänen 2020

451  Piipari et al. 2021a

452  Microsoft & PSFK 2019

453  Kurjenoja 2021b

454  Piipari et al. 2021b

455  Tech City UK & Nesta 2016
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ska utföras försvinner uppstår det i stället samtidigt nya expertuppgifter inom framför allt 
analys samt inom nya digitala och kundorienterade verksamhetsmodeller.

Den globala konkurrensen inom handeln
Den globala konkurrensen inom specialhandeln finns, påskyndad av pandemin, 
i allt större utsträckning på nätet. Globalt uppgick värdet på försäljningen inom näthan-
deln till 4 280 miljarder amerikanska dollar 2020, och den uppskattas öka till 5 424 miljar-
der 2022 och 6 388 miljarder 2024. år 2020 skedde 18 procent av all detaljförsäljning via 
näthandel, och andelen uppskattas öka till cirka 22 procent 2024.456 Den befolkningsan-
del som gör inköp på nätet växer stadigt, såsom framgår av figur 25. Ökningen är starkast 
i Kina, medan Europa i sin tur ligger klart efter USA och Kina i utvecklingen. Figur 25 har 
utarbetats utifrån Statistas statistik för november 2020.457

Figur 25. Befolkningsandel, %, som gjort inköp på nätet under året samt ökning av andelen 2019–2020 
och 2020–2025, procentenheter.458

456  eMarketer 2020a

457  Kurjenoja 2021b

458  Kurjenoja 2021b
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Endast en del av aktörerna inom den inhemska handeln är i finländsk ägo, och inom 
specialhandeln, till exempel modebranschen,459 är den globala konkurrensen stor. En 
betydande marknadsandel, cirka 30 procent, är i utländsk ägo och innehas av utländska 
kedjor och webbutiker. Inom livsmedelshandeln uppgår de inhemska aktörernas gemen-
samma marknadsandel till cirka 90 procent, och de har en mycket stark ställning i förhål-
lande till internationella konkurrenter.

Digitaliseringen av handeln erbjuder konsumenten fler alternativ och kanaler än 
tidigare460. Vid sidan av de traditionella försäljningskanalerna finns olika digitala försälj-
ningskanaler, till exempel företagens webbplatser, olika applikationer, spel eller globala 
marknadsplatser och marknadsplattformar. Många företag kombinerar även flera olika för-
säljningskanaler. Det finns även olika affärsmodeller inom näthandeln. Inom näthandeln 
säljer företag till exempel sina produkter direkt till kunderna utan mellanhänder (=direct to 
consumer, D2C-malli), vilket innebär att företaget har direkt kontroll över sortimentet och 
prissättningen av produkten. Företaget får samtidigt även direktkontakt med kunderna 
och potentiella kunder, varje försäljningstransaktion skapar ett digitalt fotavtryck hos säl-
jaren. D2C-modellen möjliggör handel som skulle vara ekonomiskt utmanande med tradi-
tionella distributionskanaler.461 Business Finlands program Experience Commerce Finland, 
som pågår till slutet av 2023, effektiviserar till exempel D2C-företags internationella till-
växt462. D2C-marknader utgör enligt programmet en enorm möjlighet för finländska före-
tag, och genom de digitala kanalerna kan man hitta små nichekundsegment som globalt 
har betydande potential463.

Näthandeln som en del av digitaliseringen av handeln
Handeln formas av digitaliseringen både nu och i framtiden. Digitalisering inne-
bär i bred bemärkelse att högteknologi, databehandling, utnyttjande av data och digital 
affärsverksamhet införs och ökar inom handeln. Näthandeln är en central del av den digi-
tala handeln.464

Näthandeln ökar snabbare, coronaviruspandemin satte fart på utvecklingen och 
gav näthandeln nya kunder. En butik, ett varumärke eller en affärskedja kan bygga hela 
sin affärsverksamhet på näthandel eller alternativt stödja sina fysiska butiker med nät-
handel. Runt näthandel som fokuserar på en enskild kategori har det samtidigt uppstått 

459  Mitronen & Närvänen 2020

460  Mitronen & Närvänen 2020

461  Rekola 2019

462  Business Finland 2021a

463  Business Finland 2019

464  Mitronen & Närvänen 2020
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marknadsplatser där affärsmodellerna bygger på att självständiga producenters och sälja-
res produkter förmedlas till konsumenterna.465 Det har uppskattats att näthandelns mark-
nadsandel våren 2020 på mindre än tre månader växte så pass mycket i USA att ökningen 
motsvarade upp till tio års tillväxt466.

I Finland fortsätter näthandeln och handlandet via nätet sin tillväxt, som är större 
än det europeiska medelvärdet. Den inhemska näthandeln har lyckats bra med att kapa 
åt sig en marknadsandel. år 2020 var 60 procent av finländarnas näthandelsförsändelser 
inhemska. Samma år var tillväxten inom detaljhandeln den dittills största med en andel 
på 22 procent. Samtidigt som andelen inhemska digitala inköp ökade utsåg kunderna fler 
inhemska webbutiker än tidigare till listan över de mest uppskattade butikerna inom nät-
handeln. Nätinköpens tillväxttakt och etablering i de finländska konsumenternas vardag 
ökar kraven på handelns digitala utveckling.467 Föregångare inom digital shopping anses 
stärka trenden gällande ekologiskhet och ansvarsfullhet.

Handelns ansvarsfullhet kan framöver vara en konkurrensfördel, varför det är vik-
tigt att undersöka konsumenternas attityder till ansvarsfullhet också när det gäl-
ler digital shopping. Enligt en undersökning som Finsk Handel och Posti gjorde 2020 för 
att utreda digitala konsumenters attityder till ansvarsfullhet förbättrades attityderna till 
ansvarsfullhet under 2020 bland digitala shoppare som upplevde sig själva som aktiva och 
föregångare både när det gällde beredskapen och viljan att betala mer för etisk produk-
tion. Personer som upplevde sig själva som aktiva och föregångare ville enligt undersök-
ningen även ha mer information än i nuläget om produkternas tillverkningsförhållanden 
eller anskaffningskedjorna för att kunna göra etiska och miljövänliga val.468 Dessa föränd-
ringar i föregångarnas attityder till ansvarsfullhet kan även förutspå de framtida trenderna 
inom digital shopping på ett mer allmänt plan, när de digitala shopparna kan resonera 
kring sin konsumtion på ett nytt sätt469.

Internationaliseringen av den finländska näthandeln är dock fortfarande liten, Fin-
land tillhör de svagaste länderna i Europa mätt i mängden näthandel som riktas 
till utlandet. En av de vanligaste trösklarna för internationaliseringen av finländsk nät-
handel finns i logistiken. I Finland är kostnaderna för internationell logistik högre än 
i resten av Europa redan på grund av vårt geografiska läge och de omgivande havsom-
rådena. Att överföra transportkostnaderna till produktpriserna är i sin tur ofta svårt.470 

465  Mitronen & Närvänen 2020

466  Fiedler et al. 2020

467  Finsk Handel 2021c

468  Kurjenoja 2020e

469  Finsk Handel 2020d

470  Piipari et al. 2021b & Nyström 2015
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Dessutom påverkar den åldrande befolkningen kundmängderna inom näthandeln i Fin-
land, liksom i övriga Norden471.

Figur 26 visar den befolkningsandel som har gjort inköp på nätet under året i Norge, Sve-
rige, Finland och Danmark och en uppskattning av hur andelarna kommer att öka under 
de kommande åren. I Norge och Sverige är andelen som har gjort inköp på nätet högre än 
i Finland och Danmark, och andelen uppskattas i båda länderna öka med totalt 5 procent-
enheter från 2020 till 2025. I Finland uppskattas ökningen till 4 procentenheter och i Dan-
mark till 0 procentenheter åren 2020–2025. Figur 26 har utarbetats utifrån Statistas statis-
tik för november 2020.

Figur 26. Befolkningsandel, %, som har gjort inköp på nätet under året samt ökning av andelen 
2019–2020 och 2020–2025, procentenheter.472

Näthandelns tillväxt har även påverkat små fysiska butiker. Antalet företag har mins-
kat inom både parti- och detaljhandeln. Detta förutspås fortsätta, och specialbutikerna 
förutspås minska med 25–45 procent och detaljbutikerna med 23–40 procent före 2030.473 
De fysiska butikerna och näthandeln kompletterar dock varandra – numera går man till 
de fysiska butikerna för att få upplevelser och hämta produkter som man har beställt på 
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nätet474. Webbutikerna kommer även i allt större utsträckning att grunda egna fysiska buti-
ker och på så sätt bättre utnyttja omni channel-service för att säkerställa en bättre kund-
upplevelse475. Under det första kvartalet 2021 förmedlades 27 procent av trafiken till nät-
handeln av datorer, 69 procent av telefoner och 3 procent av surfplattor. Av näthandelsin-
köpen gjordes 57 procent med en smarttelefon, 40 procent med en dator och 3 procent 
med en surfplatta.476 Kundernas digitala kundupplevelser avspeglas även i beteendet off-
line, när man till exempel använder den mobila webbutiken i stället för att handla i den 
fysiska butiken477.

Marknaden för näthandel med livsmedel förväntas växa snabbt. De ökade inkom-
sterna som står till förfogande och den ökade bekvämligheten är exempel på faktorer som 
uppskattas inverka på tillväxten. Man kanske vill handla mat på nätet utan störningsmo-
ment omkring sig. Coronaviruspandemin har också satt fart på näthandeln med livsmedel, 
eftersom människor undviker fysiska butiker och sociala kontakter. Utvecklingen av saker-
nas internet tros också driva på populariteten hos näthandel med livsmedel, eftersom det 
förbättrar konsumentupplevelsen och effektiviserar lagerhanteringen.478 I flera länder flyt-
tas även försäljningen av läkemedel i allt större utsträckning till nätet. Att släppa webbför-
säljningen av alkohol fri har också diskuterats, eftersom man för närvarande kan beställa 
alkohol med hemleverans från utlandet, om köparen själv ordnar med transporten och 
sköter skatteförpliktelserna, men inte inom landet.479

Företag inom modehandeln behöver hjälp för att utveckla näthandeln eller digitali-
seringen inom sitt företag. Knappa resurser och avsaknad av tillräcklig kompetens är 
de vanligaste hindren för att branschföretagen ska kunna utveckla digitaliseringen 
av branschen. Företag inom branschen upplever att företagets digitalisering betydligt 
eller i viss mån förhindras eller bromsas av bristen på tillräcklig kompetens (68 %), till-
gången på kompetent arbetskraft (55 %) och svårigheten att hitta kompetenta service-
leverantörer (40 %). Företagen uppger även att utvecklingen av digitaliseringen betydligt 
eller i viss mån förhindras eller bromsas av knappa resurser för att köpa tjänster eller inves-
tera i digitalisering (69 %), svårigheter att hitta kostnadseffektiva lösningar för kompletta 
verksamhetsstyrningssystem (59 %) samt svårigheter att hitta kostnadseffektiva lösningar 

474  Paytrail 2019

475  Piipari et al. 2021b

476  Salesforce Research 2021

477  Piipari et al. 2021b

478  Grand View Research 2020

479  Piipari et al. 2021b
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för lager och/eller logistik (42 %).480 Två tredjedelar av företagen inom modehandeln ver-
kar endast på hemmamarknaden.481

Betydelsen av digital marknadsföringskommunikation fortsätter att öka. Sökmo-
torsynlighet och förmedling av information till konsumenterna är kritiska faktorer i dag. 
E-postmarknadsföring är fortfarande ett effektivt sätt att nå de nuvarande kunderna och 
skicka påminnelser eller ny information till kunder som har varit intresserade tidigare. 
Företagets egna och andras mediekanalers roll som en del av marknadsföringen ökar 
också. Digitala kanaler har blivit en del av kundupplevelsen också i fysiska butiker, efter-
som konsumenten med hjälp av mobilen lätt kan söka mer information om produkterna 
i butiken.482

Digitala teknologier
Teknologin reformerar kundupplevelsen och butikerna och gör inköpen enklare och 
snabbare. Butikerna har försetts med allt mer intelligent teknik i form av olika pekplat-
tor, robotar och röststyrda teknologier. Det förekommer även digitala provrum och bild-
skärmar. De mer utvecklade programvarorna inom detaljhandeln använder sig av artificiell 
intelligens. De automatiserar beställningsverksamheten och olika typer av planering inom 
detaljhandeln genom att förutse efterfrågan, så att produkterna kan föras till olika distri-
butionscenter och därmed snabbt levereras till kunden.483

Lösningar med obemannade butiker blir vanligare. Den största utvecklingen inom 
dagligvaruhandeln efter att självbetjäningskassor har blivit vanligare är butiker helt utan 
kassor.484 De utnyttjar till exempel RFID-teknik (radiofrekvensidentifiering på distans), sen-
sorteknik, datorseende och maskininlärning. Nya lösningar är under utveckling både inter-
nationellt och i Finland.485 Teknik som inte bara identifierar, utan även debiterar inköpen 
automatiskt används redan486.

Även om digitala betalningssätt och i synnerhet betalkort används i stor omfattning 
i Finland är ökningen av de mobila betalningarna endast i det inledande skedet. 
Enligt en undersökning som genomfördes hösten 2019 och som granskade mobila betal-
ningar i Norden (med undantag av Island) användes minst mobila betalningar i Finland 

480  Kurjenoja 2021c
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i jämförelse med Danmark, Sverige och Norge. I Finland använde 48 procent inga app-
likationer för mobila betalningar, medan motsvarande andel i Danmark var 11 procent, 
i Sverige 12 procent och i Norge 14 procent. I Finland använde 34 procent applikationer 
för mobila betalningar minst en gång i veckan, medan motsvarande andel i Danmark var 
47 procent, i Sverige 43 procent och i Norge 36 procent.487 Värdet på kortbetalningarna 
ökade stadigt i en takt av cirka 5 procent per år redan långt före coronaviruspandemin. 

I och med pandemin har användningen av kontanter minskat betydligt, och antalet 
när- och mobilbetalningar har ökat. Under det första coronaåret ökade värdet på mobil-
betalningarna i sin helhet med upp till 62 procent jämfört med föregående år. Att pande-
min drar ut på tiden ökar sannolikheten för att förändringarna i betalningssätten blir per-
manenta. Trots den starka tillväxten utgjorde andelen mobilbetalningar endast mindre än 
tre procent av den totala volymen av kortbetalningarna. I Finlands Banks konsumenten-
kät från mars 2021 uppgav dock 48 procent av finländarna att de använder mobilbetal-
ningar i vissa situationer. Problemet med mobilbetalningar är att alla betalningslösningar 
inte fungerar i olika länder. Det pågår även flera projekt som är gemensamma för de euro-
peiska länderna och som syftar till att förenhetliga elektronisk betalning.488

Betalningen av inköp reformeras med till exempel kontaktlösa och biometriska 
lösningar. Betalningslösningarna utvecklas så att de blir allt enklare för konsumen-
ten. På marknaden används redan flera elektroniska plånböcker. Kina är en föregångare 
också när det gäller digital betalning. Där betalas redan 60 procent av de digitala inkö-
pen med elektroniska plånböcker.489 Amazon lanserade i september 2020 en teknik för 
scanning av handflatan som gör det möjligt att bl.a. betala inköp och identifiera stam-
kunder genom att man visar handflatan ovanför en scanner. Lösningen använder tek-
nik som skapar en unik handavtryckssignatur för en person. Enligt Amazon skulle tekni-
ken även kunna utnyttjas inom den övriga detaljhandeln och till exempel på stadion eller 
i kontorsbyggnader.490

Artificiell intelligens medför en omfattande reform av handelsbranschen. Utveck-
lingen av den till ett naturligt inslag i handeln påverkas framför allt av hur den över-
gripande datahanteringen utvecklas. Hantering av leveranskedjan samt optimering 
av lager-, personal- och lokalhanteringen med hjälp av maskininlärning är i dag en reali-
tet inom handeln. Även om AI-teknik redan finns tillgänglig i stor utsträckning kräver tek-
niken som används i till exempel robotarnas interaktion och mångfaldshanteringen fort-
farande utveckling. Inom näthandeln används artificiell intelligens effektivt för att till 
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exempel rikta marknadsföring och ge produktrekommendationer. Samtidigt kan man med 
hjälp av artificiell intelligens följa med kundernas beteende i den fysiska butiken och opti-
mera planeringen av butikens layout och framläggningen av produkterna och på så sätt 
påverka kundupplevelsen nästan i realtid. Artificiell intelligens förändrar även konkurrens-
förhållandena, jämförelse av olika serviceleverantörers produkt- och prisinformation blir 
allt lättare och tillförlitligare för kunderna.

Fysiska robotar reformerar de logistiska uppgifterna samt övervaknings-, kvali-
tetskontroll-, observations- och kundserviceuppgifterna inom handeln. Inom han-
delsbranschen behöver robotar artificiell intelligens för att observera omvärlden, kommu-
nicera med kunderna eller kunna utföra nödvändiga uppgifter under de utmanande för-
hållandena i realvärlden, där de är omgivna av människor. Även om lossning av last, hante-
ring av olika förpackningar och/eller påfyllning av hyllor fortfarande är svåra uppgifter för 
robotar så är det i och med utvecklingen av artificiell intelligens och mekatronik möjligt 
att även dessa arbeten på längre sikt överförs till robotar.

Automatlager och andra internlogistiska teknologier medför en betydande ökning 
av handelns produktivitet. Den ökade produktiviteten inom logistiken kommer enligt 
uppskattningar att koncentreras till lagerhållningen, tillväxten uppskattas öka till rentav 
100 procent före 2030.491 Dessa teknologier kräver dock vanligtvis dyra investeringar och 
kan bäst utnyttjas med stora varuflöden.

Användningen av robotar kommer att öka inom servicebranscherna, både som 
hjälpmedel för personalen och som ersättare för mänskligt arbete. För att robotar 
ska bli mainstream krävs dock fortfarande teknologisk utveckling framför allt för att fin-
slipa interaktionen. I den fysiska handeln kommer robotar framöver att ses också i kund-
serviceuppgifter där de till exempel hjälper konsumenterna att hitta det de söker och ger 
produktinformation.

Den ökade e-handeln skapar möjligheter för ett omfattande ibruktagande av tek-
nik i form av robotfarkoster och obemannade luftfarkoster under den sista kilome-
tern (= last mile) av produktleveranserna. Användningen av robotkurirer tros lösa de 
problem som hänför sig till logistikens ineffektivitet och som orsakas av till exempel höga 
arbetskraftskostnader, energieffektivitet och rusningar.

491  Ventä et al. 2018
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Plattformar och globala marknadsplatser
Marknadsplatser och plattformar skapar möjligheter – den internationella konkur-
rensen är hård. På marknadsplatserna och plattformarna kan företagen nå nya markna-
der och målgrupper. De ger även möjlighet att få tillgång till den kundinformation som 
marknadsplatserna genererar som stöd för sortimentet och prissättningsbesluten. Enligt 
uppskattningar är dock verksamheten olönsam för upp till en tredjedel av säljarna på en 
del marknadsplatser på grund av bl.a. hård konkurrens, höga kommissioner eller liten 
efterfrågan.492 

I Finland är användningen av näthandelsplattformar liten jämfört med i övriga 
Europa. år 2017 använde totalt 14 procent av näthandelsföretagen i Finland plattformar 
(i Sverige 17 %). Andelen har ökat, eftersom motsvarande andel i Finland var 21 procent 
2020 (i Sverige 33 %). Den finländska andelen är mycket mindre än den genomsnittliga 
andelen för EU-28-länderna, som var 40 procent 2020, och Finland låg även efter alla andra 
nordiska länder när det gäller utnyttjandet av näthandelsplattformar. I Danmark var ande-
len näthandelsföretag som sålde via plattformar 25 procent, i Norge 32 procent, i Sverige 
33 procent och på Island 41 procent 2020. Utvecklingen i fråga om utnyttjandet av nät-
handelsplattformar har under de senaste åren sett olika ut i Finland och de övriga nordiska 
länderna och skillnaderna har ökat.493

Internationella marknadsplatser utmanar den finländska handeln. Amazon har till 
exempel som ambition att bygga ett nätverk av lager och distributionscenter i Europa 
och försöker samtidigt lösa transportproblemen under den sista kilometern med distribu-
tionscenter i närheten av de största städerna. Tack vare exceptionellt omfattande kund-
data och ett tätt distributionsnät kan Amazon utmana aktörerna inom handeln när det 
gäller både kundservice och snabba leveranser, och dessutom kan Amazons inträde på 
marknaden leda till en hårdare priskonkurrens än tidigare.494 De globala marknadsplatser-
nas informationsintensitet möjliggör noggrant riktade erbjudanden och köprekommen-
dationer till kunderna. Med hjälp av den detaljerade kundinformationen har marknads-
platserna även lättare att hålla kvar sina kunder och göra dem intresserade av mer omfat-
tande tilläggstjänster än tidigare.

Globala marknadsplatser förnyar förtjänstmodellerna. De tillämpar vanligtvis kommis-
sionsbaserade förtjänstmodeller, där marknadsplatsernas ekonomiska resultat inte bygger 
på inköp och vidareförsäljning av produkter, utan på förmedling av transaktioner mellan 
köpare och säljare. Marknadsplatserna äger inte nödvändigtvis de produkter som flödar 

492  Lindblom et al. 2020

493  Mattila et al. 2021

494  Kurjenoja 2021b
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genom plattformen, utan möjliggör endast inbördes handel mellan olika parter. Mark-
nadsplatserna kan även konkurrera med de säljare som använder marknadsplatsen, vil-
ket innebär att de som aktör får en s.k. dubbelroll. Marknadsplatserna säljer även tilläggs-
tjänster till företagen, till exempel reklam och marknadsföringskommunikation. Dessutom 
kan marknadsplatserna erbjuda både konsumenter och producenter konsumtions- och 
företagskrediter, eftersom den information som marknadsplatsen samlar in fungerar som 
kredithistorik.495 Marknadsplatserna fungerar även allt oftare som sökmotorer, och kon-
sumenten kan i stället för att använda traditionella sökmotorer, till exempel Google, eller 
varumärkets egen webbplats inleda produktsökningen på marknadsplatsens plattform. 
Marknadsplatsen kan med hjälp av sina färdiga användare erbjuda potentiella kunder till 
företag som säljer sina produkter genom plattformen.496

Även om man kan nå nya målgrupper genom de globala marknadsplatserna är kon-
kurrensen på dem hård. Det råder inte nödvändigtvis konkurrens enbart mellan säl-
jarna, utan konkurrensen kan även utsträcka sig till plattformsägarens egen affärsverk-
samhet och egna varumärken, och algoritmen för plattformen kan primärt gynna plattfor-
mens egna varumärken, vilket påverkar efterfrågan på andra märkesprodukter som säljs 
på plattformen.497

6.2 Realtidsekonomi
Realtidsekonomi möjliggör beslutsfattande som bygger på aktuell information 
i företag och myndighetsverksamhet. Med realtidsekonomi (= Real Time Economy, RTE) 
avses en helhet där företagens ekonomiska information rör sig i ett ekosystem som förlitar 
sig på ett digitalt strukturerat format. I realtidsekonomi finns den information som elek-
troniska affärsdokument (kvitton, fakturor, order- och leveransdokument) innehåller i ett 
enhetligt maskinläsbart format (strukturerade ekonomiska data). För myndigheterna inne-
bär information i realtid en möjlighet att tillhandahålla tjänster mer effektivt än tidigare 
och att å andra sidan välja inriktning på bl.a. tillsynen mer i realtid än i nuläget.

En övergång till realtidsekonomi och digital ekonomiförvaltning i företagen förut-
sätter gemensamma lösningar och strukturer som för närvarande ännu inte existe-
rar. Informationen måste ofta matas in i ekonomiförvaltningssystemen manuellt, vilket 
bl.a. orsakar kostnader, gör ekonomiförvaltningsprocesserna långsammare och utgör ett 
hinder för att överföra och utnyttja informationen i realtid. Företagen är i dag tvungna att 

495  Lindblom et al. 2020

496  Kurjenoja 2021b

497  Lindblom et al. 2020
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rapportera samma information till olika myndigheter i olika rapporthelheter, exempelvis 
bokslut, skattedeklarationer och statistiska uppgifter. Företagen borde till exempel kunna 
förmedla ett elektroniskt strukturerat kvitto som verifierar en köptransaktion från den app-
likation som butiken erbjuder till den bokföringstjänst som används.

Inom projektet Företagets digitala ekonomi, som inleddes sommaren 2021, byggs 
en fungerande, smidig och säker infrastruktur för informationsdelning för företag. 
åtgärderna inom realtidsekonomi förverkligar det omfattande införande av elektroniska 
fakturor och kvitton som har skrivits in i regeringsprogrammet. Målet är att göra e-fakture-
ring och e-kvitton till vardag också i små företag. Säkra lösningar och tjänster för att öppna 
och dela information planeras och genomförs på marknadsvillkor tillsammans med företa-
gen, så att tjänsterna och den information som de innehåller är enhetliga och kompatibla, 
dvs. informationen kommer att ha ett strukturerat format som kan användas av alla aktö-
rer. Datastandarderna och de tekniska lösningarna samordnas även internationellt. Imple-
menteringen av gemensamt avtalade lösningar gör det lättare att idka gränsöverskri-
dande näringsverksamhet.

Handelsbranschen är en kvittointensiv bransch, framför allt när det gäller konsu-
menthandeln. I projektet Företagets digitala ekonomi fokuserar utvecklingsarbetet inled-
ningsvis på handel mellan företag. Under projektets gång utvärderas de mer omfattande 
konsekvenserna för handelsbranschen till följd av att e-kvitton införs.

6.3 Data och säkerhet
Kundinformation
I vår tid av dataekonomi står insamling, hantering, förädling och utnyttjande av data 
i centrum. Med tekniker för dataanalys, till exempel prediktiv modellering och optimering, 
kan företagets verksamhet utvecklas genom utnyttjande av stora datamängder. Dataana-
lys kan vara till nytta vid till exempel allokeringen av resurser och kan till exempel använ-
das för att förbättra företagets försäljning.498 Dataanalys kan delas in i traditionell analys 
och analys som utnyttjar big data. Traditionell analys är beskrivande analys som med hjälp 
av en begränsad mängd data försöker granska det förgångna. Big data-analys är i sin tur 
prediktiv analys som behandlar stora datamängder och med hjälp av dem erbjuder nya 
perspektiv och prognoser. Företagen kan utnyttja big data för att till exempel göra opera-
tiva eller strategiska val.499 Den förståelse som erhållits med hjälp av big data kan använ-
das för till exempel utveckling av kundupplevelsen och individuell marknadsföring, servi-
cedesign samt prissättning.

498  Leventhal & Langdell 2013

499  Almeida 2018
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Kärnprocesserna inom handeln anknyter i större utsträckning än tidigare till utnytt-
jande av data. Medan insamlingen av kundinformation i fysiska butiker i huvudsak är 
kopplad till stamkundssystem får man i den digitaliserade miljön avsevärt mer detalje-
rad information om konsumenten i de olika faserna av köpprocessen.500 Butikerna har van-
ligtvis mycket data, men identifierar inte värdet på den eller kan inte utnyttja den. Datans 
värde kan även försvinna i en silofierad organisation, även om informationen borde vara 
tillgänglig för hela organisationen.501 Betydelsen av att utnyttja data och kompetens inom 
detta kommer i fortsättningen att accentueras.

Betydelsen av kundförståelse inom affärsverksamheten ökar fortfarande och runt 
detta uppstår helt ny affärsverksamhet. Traditionella aktörer inom detaljhandeln för-
söker samla in individuella kunddata och skräddarsy sitt utbud för de enskilda konsumen-
terna allt bättre. Medan webbutikerna ännu på 2000-talet hade ett tydligt övertag över 
traditionella aktörer inom detaljhandeln när det gäller datahantering befinner sig aktö-
rerna sannolikt redan på samma nivå 2031.502

EU:s allmänna dataskyddsförordning ställer krav på den digitala handeln, vilket kan 
vara en utmaning för kompetensen i framför allt små och medelstora företag. Syf-
tet med förordningen är att förbättra skyddet för personuppgifter och individernas möjlig-
heter att kontrollera hanteringen av den insamlade informationen. organisationer ska till 
följd av förordningen om en privatperson så kräver överlåta och radera all information om 
den som framställer kravet. Dessutom kan en privatperson förbjuda att hens personupp-
gifter samlas in. Detta förpliktigar organisationerna att garantera att de insamlade person-
uppgifterna är behövliga och begränsar insamlingen av onödiga data.503 Undersökningar 
visar att det finns betydande utmaningar i tillsynen och verkställandet av dataskyddsför-
ordningen. Iakttagandet av förordningen kräver kompetens och yrkeskunnighet av de 
personuppgiftsansvariga, vilket kan vara en utmaning i små och medelstora företag504

Cybersäkerhet
Cybersäkerheten ska beaktas genomgående i funktionerna, processerna och syste-
men inom handeln. Exempel på utvecklingsobjekt när det gäller cybersäkerheten inom 
handel och distribution är delning av cybersäkerhetsrelaterad information, uppföljning 
och hantering av sårbarheter. Det har observerats att det finns utvecklingsobjekt som 
genomskär alla branscher och som är betydande med tanke på försörjningsberedskapen 

500  Piipari et al. 2021a

501  Piipari et al. 2021b

502  Mitronen & Närvänen 2020

503  Dataombudsmannens byrå 2021

504  Sankari & Wiberg 2019
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och cybersäkerheten, till exempel utveckling av en gemensam lägesbild, säker program-
varuutveckling och utveckling av personalens cybersäkerhetskompetens. Eftersom mate-
rialflödena inom handeln redan nu styrs, följs och rapporteras helt automatiserat ska de 
olika aktörerna i servicekedjan i framtiden skapa en enhetlig lägesbild för säkerheten. 
I denna och i avtalsförhållandena ska även beroendet av andra branscher beaktas. De 
mest centrala utvecklingsobjekten gällande digitaliseringen och cybersäkerheten inom 
handeln och logistiken är mycket sammanfallande med handelsbranschen, och gemen-
samma utvecklingsprojekt skulle även höja mognadsnivån inom handelsbranschen. En 
god nivå på cybersäkerheten kan uppnås endast om varje aktör med koppling till det digi-
tala samhället tar sitt ansvar för förverkligandet av cybersäkerhet.505

Inom handelsbranschen har de digitala tjänsterna och datasäkerheten ofta lagts ut 
på entreprenad, och det behövs mer kompetens inom upphandling av säkerhets-
lösningar i branschen. Cybersäkerhetsteknologin och cybersäkerhetstjänsterna utveck-
las i snabb takt, och det är därför viktigt, men även utmanande, att fastställa servicekra-
ven. Ändamålsenliga säkerhetslösningar förutsätter att företagen inom branschen har en 
tydlig bild av de faktorer, komponenter och beroenden som är väsentliga för cybersäker-
heten. Utöver de centraliserade koncern- och kedjelösningarna skaffar aktörer inom han-
delsbranschen även en betydande mängd tjänster decentraliserat. Sådana tjänster är 
vanligtvis till exempel kameraövervakning, näthandelslösningar, fjärrstyrningslösningar 
för utrustning och elektroniska prislappar. De servicekrav som förutsätts för att förverk-
liga kontinuiteten i cybersäkerheten och affärsverksamheten kan i fråga om dessa lös-
ningar förbli bristfälliga. Den ökande användningen av plattformar för molntjänster med-
för också säkerhetsrisker.

I det nya nationella programmet för utveckling av cybersäkerheten behandlas 
utvecklingen på lång sikt och de nationella målen. Det primära syftet med program-
met är att skapa ett ekosystem för cybersäkerhet i Finland. För att bygga ett sådant krävs 
en förstärkning av kompetensen på toppnivå, ett nära samarbete mellan olika aktörer, en 
stark finländsk cybersäkerhetsindustri och effektiva nationella cybersäkerhetskapaciteter.

505  Försörjningsberedskapsorganisationen Digipooli 2020
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6.4 Slutsatser och utvecklingsförslag
Slutsats 9. Digitaliseringen, förändringen av konsumentbeteendet, den ökade näthandeln, 
den globala handeln och handelns flerkanalighet skapar en brytning inom handelsbrans-
chen. Utvecklingsförloppet och förändringstrenderna utmanar handeln, som fördomsfritt 
måste förnya sig, även framöver.

I framtiden har digitaliseringen reformerat företag av olika storlekar, i olika åldrar och 
i olika utvecklingsfaser inom handelsbranschen. Digitaliseringen har påskyndats genom 
omfattande innovationsekosystemarbete inom handelsbranschen, FUI-satsningar och 
ökning av kapaciteterna. I och med digitaliseringen har handeln utvecklats till en flerkana-
lig aktör med utgångspunkt i konsumentens behov. Handelns flerkanalighet är enkel, smi-
dig och pålitlig för konsumenterna. Olika kundgrupper får flerkanaliga tjänster utifrån sina 
egna behov och förmågor, även regionalt jämlikt.

Utvecklingsförslag 14. Ett innovationsekosystem skapas och införs för handels-
branschen för att främja digitaliseringen och förnyelsen hos företag i olika faser 
inom handeln. I innovationsekosystemet för handelsbranschen utvecklar och innove-
rar forskningssamfund, den offentliga sektorn, företag inom handelsbranschen, varumär-
ken och experter gemensamt den övergripande digitaliseringen av branschen i handelns 
interna och externa processer. I arbetet som anknyter till innovationsekosystemet sätter 
även stora lokomotivföretag och start up-företag fart på digitaliseringen hos små och tra-
ditionella aktörer.

Utvecklingsförslag 15. Forsknings-, utvecklings- och innovationssatsningarna 
(FUI-satsningarna) och företagsrådgivningen inriktas på utveckling av nya affärs-
modeller, varumärken och köpvägar inom handelsbranschen samt på utnyttjande 
av digitala teknologier. Offentliga finansieringsmodeller och finansieringskrite-
rier utvecklas, nationell finansiering och EU-finansiering kopplas smidigt samman 
i inriktningen på finansieringen och företag stöds i utnyttjandet av EU-finansiering. 
Inom handelbranschen innebär digitaliseringen en stark brytning i de etablerade verk-
samhetsmodellerna, vilket kräver att handeln bygger upp och servicedesignar till exem-
pel köpvägarna, affärskoncepten och affärsmodellerna på nytt. Digital kundanskaffning, 
plattforms- och delningsekonomi samt ibruktagande av marknadsplatser och nya tekniker 
(till exempel robotisering, artificiell intelligens, automatisering) förutsätter även ny digital 
kapacitet inom handelsbranschen.

De offentliga finansieringsmodellerna och finansieringskriterierna utvecklas så att de stöd-
jer handelsbranschens innovations- och utvecklingsverksamhet och dess karaktär, till 
exempel i skapandet av nya digitala och internationella affärsmodeller samt i utvecklingen 
av handelns verksamhetsprocesser. Reformen kräver till exempel utredning och utveckling 
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av nya tekniska lösningar, bl.a. lösningar för plockrobotik, mobila tjänster, lagringssystem, 
marknadsföringsautomation, ledning genom information och obemannade butiker.

Konsumentorienterade flerkanaliga verksamhetsmodeller innoveras och utvecklas med 
beaktande av jämlikheten mellan olika kundgrupper och regioner.

Utvecklingsförslag 16. Ett näthandelsprogram som främjar flerkanalighet hos fin-
ländska företag inom handelsbranschen genomförs för att på ett övergripande sätt 
stödja de förändringar som digitaliseringen förutsätter, även genom användning av 
forskningsrön. Syftet med programmet är att genom helhetsbetonade lösningar utveckla 
affärsverksamheten inom handeln så att den blir flerkanalig, med betoning på kraftig 
utveckling av näthandeln, och att starkt främja internationaliseringen av den finländska 
handeln. Innehållet i programmet är bl.a. servicedesign, utveckling av nya tekniska lös-
ningar som en del av grundandet och genomförandet av näthandel, produkt- och servi-
ceinnovationer med beaktande av de olika storlekarna och särdragen hos olika segment 
inom handelsbranschen (till exempel specialbutik, små och stora företag), utökande av 
personalens kompetens och förmågor samt nya affärsmodeller, digitala försäljnings- och 
marknadsföringskanaler, branding och cybersäkerhet.

Slutsats 10. Tack vare artificiell intelligens, automatisering och nya tekniska lösningar blir 
digital betalning allt vanligare, och det nuvarande formatet genomgår en stark förändring. 
Betalningens förändringsutveckling gäller inte enbart näthandeln, utan alla former av fler-
kanalig handel, även när obemannade butiker blir vanligare. De betalningskoncept som blir 
vinnare när kunderna gör sina val är pålitliga, enkla och upplevelsebaserade betalningslös-
ningar som även kombineras med andra funktioner, till exempel användning av egna data.

I framtiden har den finländska handelsbranschen svarat mot den tekniska utvecklingen när 
det gäller betalningsförändringen och går i spetsen för utvecklingen. Handelsbranschen har 
fördomsfritt förnyat den digitala betalningen och använder tillförlitliga nya betalningslös-
ningar för digital betalning.

Utvecklingsförslag 17. Ett program för digital betalning genomförs för företag inom 
handelsbranschen. Inom programmet samarbetar man med teknologiaktörer och före-
tag inom handelsbranschen för att utveckla och innovera nya och säkra betalningssystem 
och betalningssätt för bl.a. digital betalning, mobilbetalning, kontaktlös och biometrisk 
betalning. Företag inom branschen utvecklar och inför inom programmet digitala betal-
ningslösningar med utgångspunkt i kunden och servicedesignar digital betalning som 
vinnande koncept för de egna köpvägarna.

Slutsats 11. De förändringar som realtidsekonomi förutsätter kräver interoperabilitet 
hos tjänsterna inom handelsbranschen, dataintegritet, bekräftelse av handelsparternas 
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identitet och konfidentialitet samt datasäkerhet. Man måste i samarbete med de centrala 
aktörerna hitta sådana tekniska lösningar för att identifiera kunden som inte kostnadsmäs-
sigt utgör en för stor börda för handelsbranschen.

I framtiden har handelsbranschen i Finland blivit en del av ekosystemet för realtidsekonomi, 
ett föregångarland. De nationella lösningarna stöder interoperabiliteten inom Norden och 
på EU-nivå. Realtidsekonomi gör det möjligt att inom handelsbranschen utnyttja aktuell 
information i all affärsverksamhet och underlättar rapporteringen till myndigheterna samt 
stödjer idkandet av affärsverksamhet inom handelsbranschen på EU:s inre marknad.

Utvecklingsförslag 18. En övergång till realtidsekonomi genomförs inom handels-
branschen. Nationella lösningar för realtidsekonomi som stöder kompatibilite-
ten på nordisk nivå och EU-nivå utvecklas och införs på marknadsvillkor. Bered-
ningen görs i samarbete med myndigheter och aktörer inom handelsbranschen (inklu-
derar bl.a. utvärdering av konsekvenserna för handelsbranschen till följd av att e-kvit-
ton införs, digitalisering av ekonomihanteringsprocessen, införande och verkställande av 
automatisering). Behoven och kraven i mikroföretag och små företag samt kompetens-
behoven hos personalen inom handelsbranschen beaktas också. För att uppnå det över-
gripande målet krävs att aktörerna inom handelsbranschen deltar aktivt i utvecklingen 
av gemensamma lösningar.

De nationella lösningarna byggs så att de även stöder interoperabiliteten inom Norden 
och på EU-nivå samt Finlands mål att fungera som en föregångare inom realtidsekonomi. 
Detta förutsätter att man förbinder sig till internationellt samarbete samt att man utveck-
lar gemensamma standarder och lösningar.
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7 Hållbar handel, klimatförändringen och 
företagsansvar

Handeln och dess värdekedjor spelar en viktig roll i det finländska samhällets övergång till 
hållbarhet, koldioxidneutralitet och ansvarsfullhet. Det klimatarbete som utförs av företa-
gen inom handeln har även stor inverkan på koldioxidhandavtrycket, och handeln skapar 
möjligheter för konsumenterna, liksom även för samhället i stort, till exempel näringslivet 
och den offentliga sektorn, att minska klimatkonsekvenserna av det egna agerandet.

Den finländska handeln har goda möjligheter att differentieras i den globala konkurren-
sen och bygga en konkurrensfördel med utgångspunkt i ansvarsfullhet och ekologiskhet. 
Ansvarsfulla val kommer att betonas mer än tidigare i konsumenternas värderingar. Han-
deln kan även aktivt stödja konsumenternas ansvarsfulla val genom att ge information om 
till exempel produkternas koldioxidavtryck och etiska produktionsmetoder.

Olika aktörer, till exempel företag och konsumenter, har för närvarande inte alltid tillräckligt 
med information och inte heller ekonomiska incitament för att göra hållbara och ansvars-
fulla val. I fortsättningen ska det byggas lösningar som passar konsumenternas vardag. 
Dessutom borde handeln hitta nya lösningar för att säkerställa hållbarheten och ansvars-
fullheten i partnerskapsnätverket och leveranskedjan. Här behövs inte bara nationell lag-
stiftning, EU-lagstiftning och information, utan även globalt samarbete och standarder.

7.1 Klimatförändringen, ekologiskhet och hållbar 
användning av naturtillgångar inom handeln

Klimatförändringen har medfört nya utmaningar för handelsbranschen och hela 
samhället. Klimatarbetet inom handelsbranschen påverkas nu och i framtiden av många 
mål som har satts upp på det nationella och internationella planet. Enligt regeringspro-
grammet för statsminister Marins regering har Finland som mål att vara koldioxidneutralt 
2035 och koldioxidnegativt snart därefter. Dessutom har regeringen förbundit sig att för-
nya Europeiska unionens och Finlands klimatpolitik, så att Finland gör sitt för att begränsa 
höjningen av medeltemperaturen i världen till 1,5 grader i enlighet med klimatavtalet 
från Paris. För att uppnå målet påskyndar man utsläppsminskningsåtgärderna och stär-
ker kolsänkorna. Enligt regeringsprogrammet utarbetas sektorspecifika färdplaner för 
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koldioxidsnålhet i samarbete med aktörer inom branschen.506 Färdplanerna definierar vilka 
åtgärder som ska vidtas för att övergå till ett koldioxidsnålt samhälle507.

Finsk Handel publicerade i juni 2020 en färdplan för koldioxidsnålhet för handels-
branschen som en del av genomförandet av de färdplaner för koldioxidsnålhet som 
har skrivits in i regeringsprogrammet. Syftet med färdplanen Förnybar handel 2035 är 
att den finländska handeln ska vara en global föregångare inom sin bransch och att den 
ska ha uppnått koldioxidneutralitet 2035 och att utsläppen inom branschen ska ligga nära 
noll 2050. Färdplanen för handelsbranschen innehåller tre olika scenarion, där Förnybar 
handel 2035 är det mest ambitiösa och syftar till koldioxidneutralitet 2035 i enlighet med 
det mål som har satts upp i regeringsprogrammet. Färdplanen är villkorlig och fastställer 
även vilka politiska åtgärder som behövs som stöd för målen, till exempel investeringsinci-
tament och skattelösningar.508

Handelns egna utsläpp står för mindre än en procent av växthusgasutsläppen i Fin-
land, men det klimatarbete som utförs av företagen inom handeln har betydande 
inverkan på koldioxidhandavtrycket i hela värde- och leveranskedjan samt på kun-
dernas möjligheter att agera och leva på ett koldioxidneutralt och hållbart sätt. 
Begreppet koldioxidavtryck definierar de negativa utsläppskonsekvenserna, medan man 
med koldioxidhandavtrycket beskriver en produkts utsläppsminskningspotential, dvs. de 
positiva klimateffekterna.509 När ett företag genererar ett koldioxidhandavtryck för sina 
kunder kan kunden minska sitt eget koldioxidavtryck510. Handelns möjlighet att stärka kol-
dioxidhandavtrycket är betydande, eftersom den har hela det finländska samhället som 
kund: hela det övriga näringslivet, den offentliga sektorn och konsumenterna511. Dag-
ligvaruhandeln och specialhandeln fungerar som kontaktyta till den privata konsumtio-
nen och kan påverka konsumenternas köp- och konsumentbeteende genom att aktivt 
erbjuda kunderna lösningar som minskar koldioxidavtrycket och utsläppen och verktyg 
för att mäta och minska den egna användningen och konsumtionen.512 Till exempel kan 
kunden med hjälp av dagligvaruhandelns mobilapplikationer följa med sin konsumtions 
koldioxidavtryck och graden av inhemskhet, som kan mätas med hjälp av kunddatan513. 
Hushållens konsumtionsval har även betydande inverkan på klimatet och dämpandet av 
klimatförändringen.

506  Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering 2019

507  Arbets- och näringsministeriet 2021a

508  Finsk Handel 2020c

509  Finsk Handel 2020c

510  Business Finland 2020

511  Finsk Handel 2020c

512  Piipari et al. 2021a

513  Saarijärvi & Hokkanen 2020 enligt Mitronen & Närvänen 2020
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Koldioxidavtrycket kan i många fall minskas genom att i stället för produkter 
erbjuda tjänster och livscykellösningar, sådana lösningar blir vanligare under de 
kommande åren. Man övergår från köp och ägande till tjänster och nyttjanderättighe-
ter, till exempel genom att utveckla uthyrningsaffärsverksamheten.514 Service-, repara-
tions- och återvinningstjänster blir likaså en mer väsentlig del av handelns utbud i fortsätt-
ningen. De skapar även nya affärsmöjligheter.515

En betydande del av företagen inom handelsbranschen har redan övergått till att 
i sin verksamhet utnyttja klimatvänliga energikällor och andra metoder som stär-
ker hållbarheten. De anknyter till exempel till materialeffektivitet, minskning av svinnet, 
egen produktion och/eller användning av förnybar el- och värmeenergi samt utsläppsfria 
energikällor och logistik. Dessutom har man inom branschen investerat i energieffektiva 
lokaler.516

Förbund med koppling till handelsbranschen har ingått frivilliga avtal med minis-
terierna för att påverka klimatförändringen. Exempel på sådana är Green deal-avtal. 
Dessutom har företagen anslutit sig till ett frivilligt energieffektivitetsavtal för näringslivet, 
och dagligvaruhandeln deltar i livsmedelsbranschens utfästelse om materialeffektivitet. 
Syftet med den är att minska miljökonsekvenserna av tillverkningen, distributionen och 
konsumtionen av livsmedel.517

Offentliga upphandlingar har stor betydelse som påskyndare av den gröna över-
gången. Städers och kommuners upphandlingsenheter kan lägga sin köpkraft på varor, 
tjänster och entreprenader med mindre miljökonsekvenser än de övriga. Genom upp-
handlingar kan man sporra företagen till nya lösningar och reformera marknaden. Det 
görs offentliga upphandlingar för cirka 35 miljarder euro varje år, och uppskattningsvis två 
tredjedelar av offertbegärandena inkluderar hållbarhetsaspekter på ett allmänt plan.518

Handelsbranschen och dess personal har en ansvarsfull roll när det gäller att erbjuda 
konsumenterna information och stödja hållbara konsumtionsbeslut. Handeln kan 
erbjuda konsumenterna information om ansvarsfulla val genom att redogöra för till exem-
pel produkternas koldioxidavtryck och andra miljökonsekvenser, produktionsmetoden 
och hälsoeffekterna på produkternas förpackningar, i butikens egen marknadsförings-
kommunikation eller genom att utnyttja butikens egna mobilapplikationer. olika koldiox-
idavtrycksmätare på förpackningarna och återvinningsbara förpackningar kommer också 

514  Finsk Handel 2020c

515  Mitronen & Närvänen 2020

516  Finsk Handel 2020c

517  Finsk Handel 2020c

518  orivuori 2018
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att öka. Det är viktigt att fästa allt större uppmärksamhet vid att informationen är tillförlit-
lig och transparent. Grönmålning och ansvarsfullhetstvätt förekommer också inom bran-
schen. Det innebär att påståenden används i marknadsföringssyfte utan konkreta veten-
skapliga bevis.519

Betydelsen av klimat- och ansvarsfullhetsarbete inom handelsbranschen kommer 
att stärkas under det här årtiondet – och även skapa nya möjligheter för konkur-
renskraften på den globala marknaden. Den finländska handeln kan bygga en konkur-
rensfördel av global betydelse genom ansvarsfulla lösningar. Konsumenterna kommer 
i allt större utsträckning att göra ansvarsfulla val. Det krävs dock systematiskt arbete för att 
vända miljöansvaret till ett föregångarskap och en framgångsfaktor. åtgärder inom hållbar 
utveckling som enbart uppfyller minimikraven i lagstiftningen är inte tillräckliga på den 
globala marknaden. Det kommer inom handeln även att skapas nya affärsmodeller som 
bygger på att det i framtiden är möjligt att kombinera förtjänstmöjligheter, samhällelig 
nytta och företagets egen kärnkompetens.520

Energieffektivitet inom handeln
Inom handeln utvecklar man aktivt energieffektiviteten, och branschen har förbun-
dit sig till näringslivets energieffektivitetsavtal. Handelsbranschen driver ett mycket 
betydande fastighetsbestånd runtom i Finland. Fastigheternas koldioxidavtryck kan mins-
kas genom att man förbättrar energieffektiviteten och ökar den egna energiproduktionen, 
till exempel med solel. Våren 2021 har 18 företag och dessas 2 643 verksamhetsställen 
anslutit sig till åtgärdsprogrammet för handeln under energieffektivitetsavtalsperioden 
2017–2025.521 Företag inom handeln har under de senaste åren genomfört många projekt 
för att förbättra energieffektiviteten. När den föregående avtalsperioden 2008–2016 var 
slut uppgick antalet giltiga energieffektivitetsförbättrande åtgärder till totalt 3 601 som 
hade bidragit till en energibesparing på 177 GWh. Detta överskred klart målen för avtals-
perioden. Besparingarna uppnåddes genom investeringar på 30 miljoner euro, och de 
kumulativa nåbara besparingarna i kostnaderna var cirka 50 miljoner euro.522

Handeln eftersträvar betydligt större energieffektivitet i fortsättningen med hjälp 
av till exempel intelligenta energisystem. Under energieffektivitetsavtalsperioden 
2017–2025 är effektiviseringsmålet för energieffektiviteten i företag inom handeln år 2020 
4 procent och år 2025 7,5 procent av energianvändningen hos den som har anslutit sig till 
energieffektivitetsavtalet. Projekt som utvecklar energieffektiviteten inom handeln gäller 

519  Mitronen & Närvänen 2020

520  Mitronen & Närvänen 2020

521  Energieffektivitetsavtal 2021

522  Motiva Ab 2017
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till exempel värmeåtervinning från kylar och frysar i syfte att förbättra energieffektiviteten 
i butiksfastigheterna.523 Handelsbranschen kan för sin del möjliggöra ökad produktion av 
förnybar energi i Finland genom att till exempel utnyttja flexibilitet i energianvändningen, 
prissignaler och digitalisering.

Handelsbranschen investerar i solel. Koldioxidavtrycket för fastigheterna inom handeln 
kan minskas genom att man förbättrar energieffektiviteten och ökar den egna energipro-
duktionen, vilket ofta görs med hjälp av solel. Dagligvaruhandeln har under de senaste 
åren investerat i produktionskapacitet för solel i sina fastigheter524. Produktion av solel 
passar särskilt bra för dagligvarubutiker, eftersom produktionen är som störst under som-
marmånaderna, då elförbrukningen också är hög på grund av kylbehovet525. Företag har 
för sina investeringar i solel kunnat få energistöd av Arbets- och näringsministeriet till ett 
belopp som motsvarar 20–25 procent av de godtagbara kostnaderna526. Investeringarna 
främjar även uppnåendet av målen gällande ansvarsfullhet inom handeln. Kraftverk som 
producerar mindre än 800 000 kWh per år är befriade från elskatt, vilket också är en bety-
dande faktor som påverkar investeringens lönsamhet527.

Handelns läge, planläggning och logistik ur hållbarhetsperspektiv
Butikstjänsternas läge påverkar deras tillgänglighet med olika fortskaffningsme-
del. I framtiden betonas å ena sidan att det ska vara enkelt att uträtta ärenden och att till-
gången på butikstjänster ska vara god samt å andra sidan de krav som dämpandet av kli-
matförändringen ställer. Genom att planera områdes- och markanvändningen kan man 
skapa verksamhets- och utvecklingsförutsättningar för handeln och samtidigt främja däm-
pandet av klimatförändringen och tjänsternas tillgänglighet genom att samhällsstruktu-
rellt styra handeln till goda lägen. Till exempel är verksamhetsställen för handeln som lig-
ger utanför centrumområdet svårare att nå med hållbara trafiklösningar, till exempel kol-
lektiva trafikmedel. Planeringen av handeln och det övriga servicenätet borde vara när-
mare kopplad till planeringen av trafiksystemen än vad som är fallet i nuläget och man 
borde samarbeta med aktörer inom handeln vid planeringen. Dagligvaruhandeln har 
framfört att den har ett företagsekonomiskt behov av att vara placerad inom samhälls-
strukturen och att man borde planera tillräckligt många stora handelsplatser, vilket inte är 
fallet i nuläget.

523  Energieffektivitetsavtal 2016

524  Se t.ex. K-gruppen 2020, S-gruppen 2020, Lidl Finland Kb 2021

525  K-gruppen 2020

526  Arbets- och näringsministeriet 2021b

527  Skatteförvaltningen 2021b
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Det är viktigt att välja hållbara transportmetoder för att dämpa klimatförändringen. 
Ungefär två tredjedelar av utsläppen inom detaljhandeln orsakas av verksamheten inom 
dagligvaruhandeln. Koldioxidutsläppen från de inhemska landsvägstransporterna inom 
detaljhandeln uppgår till cirka 502 000 ton om året, vilket motsvarar cirka 15 procent av 
de totala utsläppen från professionella landsvägstransporter.528 Godstrafiken kan tillta när 
näthandeln ökar, och det har inte observerats någon minskning av besökstrafiken till följd 
av näthandeln529. Handeln föreslår klimatåtgärder i form av effektivare planering av hela 
transportkedjan med beaktande av nätverket av fordon och ruttplaneringen samt system 
som stöder ekonomisk körning. Dessutom borde miljökriteriernas betydelse lyftas fram 
vid konkurrensutsättning av transporterna. Uppföljningen av utvecklingen bromsas av att 
den nuvarande statistikföringen av transporterna inte möjliggör utsläppsinventering som 
omfattar hela branschen.530 Butikernas program för ansvarsfullhet beaktar oftast inte buti-
kens läge, trots att läget har direkt inverkan på transporterna och därigenom är en delfak-
tor inom koldioxidsnål affärsverksamhet531.

Hållbara transportlösningar är också en central del av brytningsskedet inom per-
sontrafiken, där man bör beakta möjligheten för konsumenterna att nå affärslokaler 
utanför centrum på ett hållbart sätt, till exempel med elbilar.

Cirkulär ekonomi och handelsbranschen
Klimatförändringen och de allt knappare resurserna och naturtillgångarna gör cirku-
lär ekonomi till en allt vanligare lösning i framtiden. Inom handelsbranschen anknyter 
cirkulär ekonomi till exempel till produkt- och förpackningsdesignen, återvinningen och 
svinnet. Den cirkulära ekonomin stärks ofta även genom en övergång från varor till tjäns-
ter. Principen inom cirkulär ekonomi är mindre resursanvändning, minimering av avfallet 
och svinnet samt återanvändning av material. Inom EU och i Finland har flera åtgärder vid-
tagits för en övergång från en lineär ekonomisk modell till cirkulär ekonomi. I Finland har 
Sitra aktivt främjat cirkulär ekonomi samt lagt fram en vision om Finland som ett föregång-
arland inom cirkulär ekonomi.532

I statsrådets principbeslut om främjande av cirkulär ekonomi, som fastställdes våren 
2021, betonas att cirkulär ekonomi ska lyftas fram som ett fokusområde för den 
näringspolitik som eftersträvar hållbar ekonomisk tillväxt. Samtidigt manar det alla 
aktörer i samhället – medborgare, företag, organisationer och beslutsfattare – att kräva 

528  Finsk Handel 2020c

529  Koskela & Santasalo 2020

530  Finsk Handel 2020c

531  Koskela & Santasalo 2020

532  Mitronen & Närvänen 2020
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och verkställa konkreta metoder och handlingar som främjar ett koldioxidneutralt sam-
hälle med cirkulär ekonomi. I det nuvarande ekonomiska systemet kan användningen av 
naturtillgångar ge upphov till utsläpp eller skada ekosystemen i naturen utan att det med-
för kostnader för den som orsakar skadan. Företag och konsumenter har ofta inte ekono-
miska incitament för att göra val som gynnar cirkulär ekonomi.533 Genom åtgärder inom 
cirkulär ekonomi försöker man främja bevarandet av naturens mångfald (biodiversiteten). 
Handeln spelar en aktiv roll i främjandet av denna systemiska förändring.

Handeln blir i framtiden i större utsträckning en tillhandahållare av tjänster. Service-, 
reparations- och återvinningstjänster utgör till exempel en allt mer väsentlig del av utbu-
det inom handeln. Handel mellan konsumenter och handel med begagnade produkter är 
också framtidstrender.534 Övergången till cirkulär ekonomi och delningsekonomi kräver att 
företagen förnyar affärsmodellerna. Övergången till koldioxidneutral cirkulär ekonomi för-
utsätter nya innovationer, digitala lösningar och utveckling av kompetensen. Dessutom 
måste de nödvändiga ändringarna utvärderas i hela organisationen och partnerskapsnät-
verket.535 Som stöd för de nya affärsmodellerna behövs ett omfattande samarbete med 
andra företag, forskningsorganisationer, städer och andra aktörer, så att en systemisk cir-
kulär ekonomi kan uppstå. I fråga om det affärsekosystem som syftar till export behövs 
internationellt samarbete redan i forsknings- och utvecklingsfasen.

I EU:s nya verksamhetsplan för cirkulär ekonomi har hållbar produktpolitik och pro-
duktplanering getts en nyckelposition i övergången mot mer hållbara konsum-
tions- och produktionsmetoder536. Genom produktplanering kan man påverka upp till 
80 procent av miljökonsekvenserna under en produkts livstid537. Kommissionen publice-
rade i mars 2022 ett paket för cirkulär ekonomi som fokuserar på en hållbar produktpoli-
tik och konsumtion538 och som bland annat omfattar ett initiativ för hållbara produkter, en 
EU-strategi för hållbara och cirkulära textilier samt ett förslag till förordning om ekodesign 
för hållbara produkter.

Målet för initiativet för hållbara produkter och ekodesignförordningen är att alla 
produkter som släpps ut på EU:s marknad ska vara hållbara, reparerbara och på ett 
säkert sätt återvinningsbara senast 2030.539 Produktspecifika krav på ekodesign kom-
mer att vara ett av de centrala styrmedlen. Med hjälp av dem styrs produktplaneringen 

533  Statsrådet 2021a

534  Mitronen & Närvänen 2020

535  Statsrådet 2021b

536  Europeiska kommissionen 2020h

537  Europeiska kommissionen 2014

538  Europeiska kommissionen 2022a

539  Europeiska kommissionen 2022b
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så att produkterna görs mer hållbara och tillförlitliga samtidigt som man förbättrar deras 
återanvändbarhet, uppgraderbarhet, reparerbarhet, lätthet att underhålla och tillgången 
på reservdelar, förnybarhet, återvinningsbarhet samt energi- och resurseffektivitet och 
minskar mängden skadliga ämnen som produkterna innehåller. Dessutom förebyggs för-
kortande av produkters livslängd och införs ett förbud mot destruktion av osålda eller 
returnerade varaktiga konsumtionsvaror.540

Utöver genom ekodesign främjas hållbara produkter och produkter som är förenliga 
med cirkulär ekonomi med hjälp av bl.a. ett digitalt produktpass, en miljöavtrycksmetod 
(= PEF), reglering av gröna påståenden, miljömärken och hållbarhetskriterier för offent-
liga upphandlingar samt genom att stärka konsumenternas möjligheter att låta reparera 
produkter (= right to repair) och genom att främja den gröna övergången som en del av 
konsumentpolitiken.541

Europeiska kommissionen kommer att lägga fram ett elektronikinitiativ där man 
i enlighet med den nya ramen för hållbar produktpolitik främjar en förlängning av 
produkternas livslängd genom reglering och frivilliga avtal. Elektronik samt informa-
tions- och kommunikationsteknik ses som den primära sektorn för verkställandet av repa-
rationsrätten, inklusive rätten att uppdatera föråldrad programvara. På det här området 
väntas snabb avtalspraxis och reglering (2021–2023). Stora förändringar sker till exem-
pel i regleringsåtgärderna gällande laddare till mobiltelefoner och motsvarande appara-
ter, och man överväger även ett gemensamt system för mottagande av elektronikskrot. 
För att förbättra säkerheten i återvinningen krävs dessutom att EU-reglerna om begräns-
ning av användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning granskas på 
nytt samt att anvisningar utfärdas i syfte att förbättra enhetligheten med lagstiftningen 
i frågan.542

Även om den tilltagande återvinningsgraden i fråga om avfall främjar cirkulär eko-
nomi medför den ständigt ökande gränsöverskridande distanshandeln utmaningar 
för producentansvarssystemen. Inom reformen av avfallslagstiftningen år 2021 utvidga-
des producentansvaret till att omfatta distansförsäljning. Producentansvaret gäller utom-
lands etablerade företag när de säljer ackumulatorer eller batterier, bilar, förpackningar, 
papper eller pappersprodukter, däck eller elektriska eller elektroniska produkter på distans 
direkt till konsumenter i Finland. I Finland etablerade distansförsäljare omfattas på mot-
svarande sätt av producentansvaret i destinationslandet för försäljningen. Fastställandet 
av utländska distansförsäljare som producentansvariga kan medföra behörighetsproblem 

540  Europeiska kommissionen 2022a

541  Europeiska kommissionen 2020h

542  Europeiska kommissionen 2020h
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för tillsynsmyndigheten när den producentansvariga är etablerad i en annan stat. Tillsy-
nen förutsätter myndighetssamarbete såväl i hemlandet som internationellt. Övriga med-
lemsstaters myndigheter har ett behov av att få handräckning vid fullgörandet av de 
skyldigheter som gäller distansförsäljare. också kommissionen utreder för närvarande 
nya metoder för att effektivisera fullgörandet av producentansvarsskyldigheterna inom 
distansförsäljning.

Handelsbranschen understryker också betydelsen av internationellt samarbete, 
eftersom handeln är en föregångare inom globaliseringen. Effektiv marknadstill-
syn och annan myndighetstillsyn spelar en viktig roll när det gäller att avhjälpa missför-
hållanden både på den inre marknaden och i näthandeln utanför EU. Vid beredningen av 
inhemsk reglering är det bra att beakta konkurrenskonstellationen inom den internatio-
nella näthandeln. Den nationella och europeiska lagstiftningen borde kunna tillämpas 
också på näthandel utanför EU. Den inhemska handelsbranschen belastas även av det gäl-
lande UPU-postavtalet.543

Livsmedelsbranschen
Mat som har producerats i onödan belastar både ekonomin och miljön och försäm-
rar livsmedelstryggheten. För närvarande uppstår det cirka 351–376 miljoner kg mats-
vinn om året i Finland, och butikernas andel av detta är cirka 16 procent. Inom detaljhan-
deln och den partihandel som betjänar den utgjorde livsmedelsavfallet och matsvinnet 
totalt 1,6 procent av den totala försäljningsvolymen (kg) 2018 och 1,5 procent 2019. Kvan-
titativt sett uppstod det mest livsmedelsavfall och matsvinn bland frukt- och grönsakspro-
dukter samt rotfrukter och näst mest bland bröd- och bageriprodukter.544 Butikernas svinn 
har minskat tack vare bl.a. god hantering av åtgången, digitala prognos- och beställnings-
system, effektiv logistik, fria öppettider och yrkeskunnig personal545.

I den nationella färdplanen för matsvinn har man dragit upp linjerna för metoder 
för att halvera matsvinnet före 2030. Dessutom drar man upp linjerna för indikato-
rer för uppföljning av matsvinnet546. Europeiska unionen har också förbundit sig att före 
2030 i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling halvera mängden livsmedelsavfall på 
återförsäljar- och konsumentnivå och minska matsvinnet i produktions- och distributions-
kedjorna. EU:s avfallslagstiftning förpliktigar medlemsländerna att regelbundet följa upp 
mängden livsmedelsavfall och matsvinn.547 Livsmedelsförpackningarna inverkar också på 

543  Finsk Handel 2020c

544  Riipi et al. 2021

545  Finlands Dagligvaruhandel rf 2021c

546  Se Naturresursinstitutet 2021a

547  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851
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minskandet av matsvinnet. Förpackningspåskrifter hjälper konsumenterna att göra val 
med beaktande av hållbarhets- och hälsokriterier.

Livsmedelsförpackningen spelar en viktig roll när det gäller att skydda produkten 
och säkerställa dess hållbarhet och säkerhet. Livsmedlen som säljs till konsumen-
terna är i huvudsak färdigt förpackade. Förpackningen av livsmedel förutsätter att livs-
medelsförpackningarna är försedda med tillräcklig information om vad förpackningen 
innehåller. På basis av förpackningspåskrifterna bildar konsumenten sig en uppfattning 
om livsmedlet och väljer mellan olika produkter. Förpackningspåskrifter hjälper konsu-
menterna att göra val med beaktande av hållbarhets- och hälsokriterier och skyddar kon-
sumenten mot ekonomiska förluster. Förpackningspåskrifter på livsmedelsförpackningar 
är enligt lagstiftningen i regel obligatoriska. Lagstiftningen om obligatorisk livsmedelsin-
formation består nästan helt av harmoniserad EU-lagstiftning. Regleringen av säkerheten 
hos livsmedelsförpackningsmaterial är också nästan helt harmoniserad på EU-nivå. Lag-
stiftningen om livsmedelsförpackningar och den information som ska ges om livsmedel 
samt tillsynen av den säkerställer för sin del att aktörerna inom livsmedelsbranschen 
bemöts jämlikt och har samma konkurrensläge.

Näthandeln med livsmedel ökar, detta kan kräva en ny typ av myndighetstillsyn. 
Samtidigt uppstår nya utmaningar till följd av livsmedelsbedrägerier och annan brotts-
lig verksamhet i livsmedelskedjan. Dagligvaruhandeln är i Finland mycket koncentrerad 
till tre aktörer548. Inom livsmedelsindustrin finns det betydligt fler aktörer, cirka 1 770 före-
tag (år 2019), även om huvuddelen av marknaden inom många sektorer innehas av några 
stora aktörer549. Det fanns drygt 45 400 jordbruksproducenter 2020550.

Ansvarsfullhet inom textilbranschen
Inom textilbranschen pågår en förändring mot hållbara verksamhetsmodeller enligt 
cirkulär ekonomi, vilket även påverkar handeln med textilier. Cirkulär ekonomi för tex-
tilier är ett mycket viktigt och aktuellt ämne. Undersökningar visar att textilsektorn glo-
balt använder huvudsakligen jungfruliga material och upp till 60 procent av fibrerna är 
oljebaserade, dvs. har producerats av oförnybara naturtillgångar. Miljökonsekvenserna av 
produktionen av naturfibrer, till exempel bomull, är också betydande. De negativa kon-
sekvenserna ökas av textiliernas förkortade livslängd och det s.k. snabbmodet. Dess-
utom förs merparten av textilavfallet till avfallsförbränning och värdefulla material förblir 
outnyttjade.

548  NielsenIQ 2021

549  Struktur- och bokslutsstatistik över företag, Statistikcentralen 2021

550  Naturresursinstitutet 2021b
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Textilbranschens förbrukning av naturtillgångar och utsläppen inom branschen har 
som helhet betydande miljö- och hälsokonsekvenser.551 Av dessa orsaker är det mycket 
viktigt att man inom textilsektorn övergår till de hållbarare konsumtions- och produktions-
metoder som lösningarna och verksamhetsmodellerna inom cirkulär ekonomi erbjuder. 
Utöver nya affärsmodeller som bygger på tjänster borde produktdesignen och inköpen av 
textilier betona hållbarhet, reparerbarhet och återvinningsbarhet, och det borde även läg-
gas större vikt vid uppföljning och rapportering av det ekologiska och sociala ansvaret. 
Ökad delningsekonomi och återanvändning av textilier samt handel mellan konsumenter 
påverkar handeln med textilier.

Finländarnas konsumtion av textilier och kläder har länge legat på samma nivå, men 
återvinningen av avlagda textilier har ökat. Finländarnas konsumtion av textilier och 
kläder har legat på samma i nivå i nästan tio år. år 2019 konsumerade finländarna 11,3 kg 
kläder och hemtextilier per person. år 2012 var motsvarande siffra 11 kg.552 För jämförel-
sens skull skaffar EU-medborgare i genomsnitt 26 kg textilier per år och kastar bort cirka 
11 kg. Konsumentmarknaden för textilier och mode i Finland har, uttryckt i pengar, en 
storlek på 5,4 miljarder euro. Det är bara cirka 4,5 procent av finländarnas totala konsum-
tion.553 Totalt togs knappt 86 miljoner kg textilier ur bruk. I Finland har man utfört långsik-
tigt forsknings- och utvecklingsarbete för att skapa ett återvinningsekosystem för texti-
lier och utveckla återvinningslösningar. år 2019 hamnade cirka 44 procent av de textilier 
som hushållen skaffade i den separata insamlingen av avlagda textilier. Ökningen jämfört 
med 2012 är hela 39 procent. Merparten av de avlagda textilierna blev dock fortfarande 
uppbrända.554

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska alla medlemsländerna ordna separat insamling av 
avlagda textilier före slutet av 2024555. Separat insamling av textilier inleds i Finland 
redan i början av 2023.556 Kommunerna ansvarar för insamlingen av hushållens avlagda 
textilier, liksom även för den övriga separata insamlingen av kommunalt avfall. Företagen 
ansvarar för sin del för anordnandet av den separata insamlingen av det textilavfall som 
de själva producerar, till exempel i samarbete med andra aktörer. Skyldigheten bygger på 
målen i EU:s avfallsdirektiv och avfallshanteringens princip om prioritetsordning, enligt vil-
ken separat insamlat textilavfall i första hand bör återanvändas, beredas för återanvänd-
ning eller återvinnas.

551  Ellen MacArthur Foundation 2017

552  Dahlbo et al. 2021

553  Suomen Tekstiili & muoti ry 2020

554  Dahlbo et al. 2021

555  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851

556  Regeringens proposition RP 40/2021 rd



166

STATSRåDETS PUBLIKATIoNER 2022:77 

Den cirkulära ekonomin för textilier syns också internationellt. Europeiska kommis-
sionen offentliggjorde i mars 2022 en EU-strategi för hållbara och cirkulära textilier557 och 
ett förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter558, inom ramen för vilken 
det kommer att uppställas ekologiska produktkrav på textilier. På global nivå har till exem-
pel FN:s miljöprogram (UNEP) främjat mer hållbara och på cirkulär ekonomi baserade 
metoder för produktion och konsumtion av textilier.559

Den nationella färdplanen för koldioxidsnålhet inom textilbranschen svarar på 
utmaningarna gällande hållbarhet och ansvarsfullhet inom textilbranschen. Utö-
ver kraven på ansvarsfullhet är produkterna även föremål för krav på cirkulär ekonomi 
och hållbar produktpolitik. Produkter bör i fortsättningen vara hållbara, reparerbara och 
återanvändbara och ska kunna återvinnas på ett säkert sätt i slutet av sin livslängd. Tex-
tilbranschens kalkylmässiga koldioxidavtryck i Finland är måttfullt, 59 300 koldioxidekvi-
valentton (tCo2e). om förändringar kan åstadkommas i hela värdekedjan och med hjälp 
av olika aktörer är det möjligt för branschen att eftersträva koldioxidneutralitet i Finland 
redan 2035.560

Största delen av klimatutsläppen i textil- och modebranschens värdekedja uppstår 
dock i branschens leveranskedjor utanför Finlands gränser. För att främja de globala 
klimatmålen borde företagen inom branschen uppmuntras att påverka i hela leveransked-
jan. Exempel på sådan påverkan är till exempel export av ren teknologi eller lösningar där 
materialen finns kvar i omlopp så länge som möjligt.561 Många konsumenter skulle vilja 
få mer information om ett plaggs livscykel som stöd för sitt köpbeslut. Konsumenterna är 
mest intresserade av plaggets kvalitet och hållbarhet, bruksanvisningarna, plaggets mate-
rial och vilka kemikalier som har använts vid produktionen. Europeiska kommissionen har 
som en del av initiativet gällande hållbara produkter föreslagit att ett digitalt produktpass 
ska införas för att förbättra tillgången på produktinformation, vilket innebär att problemet 
kommer att lösas med hjälp av produktpasset i framtiden562. Köpbeslutet påverkas dock 
även av bekvämlighet, utseende och pris. Konsumenterna vill få informationen på pro-
duktetiketten, av säljaren eller på säljarens eller tillverkarens webbplats.563 Kommissionen 
publicerade i mars 2022 i samband med paketet för cirkulär ekonomi ett förslag om mer 
konsumentmakt i den gröna omställningen564 och dessutom publicerar kommissionen 

557  Europeiska kommissionen 2022c

558  Europeiska kommissionen 2022d

559  UNEP 2022

560  Suomen Tekstiili & muoti ry 2021

561  Suomen Tekstiili & muoti ry 2021

562  Europeiska kommissionen 2020l

563  Vehmas 2021

564  Europeiska kommissionen 2022e
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i slutet av 2022 ett initiativ om hållbar konsumtion av varor, genom vilket man främjar 
reparationer och återanvändning.565

EU:s textilstrategi är ny och ekodesignregleringen styr metoderna för produktion 
och konsumtion av textilier mot hållbara verksamhetsmodeller som baserar sig på 
cirkulär ekonomi. Som en del av det europeiska programmet för grön utveckling566 har 
man i EU:s nya verksamhetsplan för cirkulär ekonomi567 och i industristrategin identifie-
rat textilier som en av de centrala branscher där det finns ett behov av och möjligheter att 
övergå till en mer hållbar verksamhetsmodell i enlighet med cirkulär ekonomi. Europeiska 
kommissionen offentliggjorde i mars 2022 en EU-strategi för hållbara och cirkulära texti-
lier samt ett förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter som ska ersätta 
det tidigare ekodesigndirektivet. Samtidigt har man för avsikt att utvidga tillämpnings-
området för ekodesign till många nya produktgrupper, bland annat textilier. De produkt-
specifika krav på ekodesign som införs i och med den nya ekodesignförordningen kom-
mer att utgöra den centrala metoden för att styra produktplaneringen av textilier mot 
hållbara, reparerbara och på ett säkert sätt återvinningsbara produkter. Som ett styrme-
del inom textilstrategin för handelsbranschen kommer kommissionen att föreslå ett för-
bud mot destruktion av osålda eller returnerade textilprodukter. Dessutom föreslår kom-
missionen inom ramen för ekodesignen en öppenhetsskyldighet, enligt vilken stora före-
tag ska redovisa hur många produkter som de kasserar samt hur de förbereds för fortsatt 
behandling.568

Den ökade ansvarsfullheten inom textilbranschen, förändringarna i branschens 
verksamhetsförutsättningar, till exempel den ökade näthandeln och handeln mel-
lan konsumenter samt bestämmelserna på EU-nivå, har betydande följder för spe-
cialhandeln inom textilier och mode. Förändringarna i verksamhetsmiljön påverkar till 
exempel i form av stigande kostnader, vilket i sin tur påverkar specialhandelns lönsamhet.

565  Europeiska kommissionen 2022f

566  Europeiska kommissionen 2019a

567  Europeiska kommissionen 2020i

568  Europeiska kommissionen 2022c



168

STATSRåDETS PUBLIKATIoNER 2022:77 

7.2 Handelns ansvar för sina och värdekedjornas 
konsekvenser

Ansvarsfull affärsverksamhet inbegriper inte enbart utsläppsminskningsmål och kli-
matkonsekvenser, utan även många andra faktorer. Ansvarsfullhet kan till och med 
fungera som ett strategiskt verktyg för att öka konkurrenskraften och utveckla verksam-
heten. Finland har möjlighet att positionera sig som en föregångare inom hållbar utveck-
ling av handelsbranschen i den internationella handeln, där ansvarsfullhet kommer att få 
ökad betydelse i framtiden. Den finländska handelns ekologiskt producerade produkter av 
hög kvalitet kan därmed skapa konkurrenskraft som bygger på ansvarsfullhet. Denna möj-
lighet accentueras ytterligare när det blir svårare att konkurrera med priset på den interna-
tionella marknaden.569

Europeiska kommissionen har definierat företagsansvar som företagens ansvar för 
sina samhällskonsekvenser. Enligt kommissionen kan företag bli ansvarsfulla när de i sin 
strategi och verksamhet inkluderar samhälleliga och etiska aspekter samt aspekter som 
hänför sig till de mänskliga rättigheterna, miljön och konsumenterna. Att följa lagarna hör 
också till ansvarsfull affärsverksamhet.570 Samtidigt som handelsbranschen genom sina 
samhälleligt betydande värdekedjor kan påverka utsläppen i hela landet kan branschen 
genom sina värdekedjor även i stor utsträckning påverka inte bara det ekologiska ansva-
ret, utan även andra delområden av företagsansvar. I det ekonomiska ansvaret ingår till 
exempel att bekämpa korruption och mutor samt att generera ekonomiskt välstånd för 
de omgivande aktörerna. I miljöansvaret ingår till exempel bekämpning av klimatföränd-
ringen, skydd av vatten, luft och jordmån, effektiv användning av naturtillgångar, skydd av 
naturens mångfald och ansvar för miljökonsekvenserna under produktens eller tjänstens 
hela livstid. Det sociala ansvaret inkluderar till exempel utbildning av personalen, arbetar-
skydd, arbetshälsa och jämlikhet i arbetsmiljön, men även arbetsförhållanden och mänsk-
liga rättigheter i leverantörskedjorna, till exempel granskning av användningen av barnar-
betskraft eller minoriteternas rättigheter.571

Att bära företagsansvar innebär att företaget förstår sin roll i samhället samt vad det 
genom sin verksamhet genererar för hela samhället572. Vid ansvarsfull affärsverksam-
het beaktar företaget de ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenserna av sin verk-
samhet. Företagsansvaret utgår från företagets strategi och kräver engagemang av led-
ningen, planmässighet, utarbetande av verksamhetsplaner och förankring hos personalen. 
Företagsverksamhet är även förknippad med ansvarsfullhetsrisker. om det finns brister 

569  Piipari et al. 2021a

570  Europeiska kommissionen 2021g

571  Liappis et al. 2019

572  Niskala et al. 2019
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i riskhanteringen kan realiseringen av riskerna leda till icke-önskade, negativa konsekven-
ser. Därför måste de olika delområdena av ansvarsfullhet beaktas i företagsverksamheten, 
och det måste även göras en riskbedömning. Identifiering av riskerna skyddar företagets 
affärsverksamhet. Framför allt är klimataspekter, sociala aspekter och människorättsaspek-
ter på uppgång. Intressentgruppernas ökande förväntningar och hanteringen av företa-
gets eget anseende är viktiga perspektiv. Dessutom skapar de krav som regleringen ställer 
förväntningar på bl.a. ansvarsrapportering573

Företagsansvar har redan länge spelat en viktig roll i verksamheten i företag inom 
handelsbranschen. Frågor som anknyter till ansvarsfullhet inom branschen är till exem-
pel mänskliga rättigheter, ansvarsfull användning av kundinformation, kundansvar gäl-
lande god och pålitlig service, arbetarskydd samt beaktande av mångfalden i både rekry-
teringspolitiken och kundrutinerna. Företagsansvaret kan anses bestå av tre delområden: 
ekonomisk, ekologisk och social ansvarsfullhet. Med ekonomiskt ansvar avses den ekono-
miska nytta som företaget genererar för olika intressentgrupper. Detta ekonomiska ansvar 
uppstår ur lönsam affärsverksamhet med ansvarsfulla metoder, till exempel iakttagande av 
god förvaltningssed och ekonomi. Det ekologiska ansvaret hänför sig till det klimatarbete 
som handeln utför och till minskandet av koldioxidavtrycket. Det sociala ansvaret ankny-
ter till bl.a. välbefinnandet och jämställdheten hos den egna personalen och personalen 
i partnerskapsnätverket samt till frågor som rör hälsa och säkerhet, produktionskedjornas 
etiskhet och ansvarsfullheten.574

Välfärd och ansvarsfullhet är megatrender inom livsmedelsbranschen och beto-
nas vid sidan av inhemskhet allt mer i finländarnas matinköp i framtiden. Verksam-
heten inom livsmedelskedjan har stora konsekvenser för miljön, människorna som arbetar 
inom den och ekonomin.575 För många konsumenter betyder inhemskhet tillförlitlighet, 
något som man har börjat fästa mer uppmärksamhet vid än tidigare. Enligt en undersök-
ning som har gjorts av Förbundet för Finländskt Arbete vill över en och en halv miljon fin-
ländare gynna lokala tillverkare alltid när det är möjligt. Att man gynnar det lokala ankny-
ter till en längtan efter att konsumtionen ska vara betydelsefull, där konsumtionen ska 
stödja konsumentens värderingar och motivera varför och hur man konsumerar.576 Häl-
sotrenden ökar betydelsen av hälsosam, näringsrik och klimatvänlig mat. Över hälften av 
konsumenterna har redan gjort förändringar i livsmedelsvalen av miljö- och klimatskäl, 
och över 60 procent väljer produkter för att förpackningarna är miljövänliga eller återvin-
ningsbara577. Köp av ekologiska produkter hänförs också ofta till frågor kring ansvarsfull-

573  Liappis et al. 2019

574  Mitronen & Närvänen 2020

575  Vastuullisuusraportti.fi 2020

576  Eljala 2018

577  Undersökningen Finland äter, Taloustutkimus 2020
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het. Undersökningar har konstaterat att aktiva användare av ekologiska produkter anser 
att det är viktigt att odlaren får en rättvis andel av priset. Viljan att stödja små odlare och 
producenter samt ekologiska produkters renhet och naturlighet understryks i konsumen-
ternas motiveringar till att de köper ekologiska varor.578

Informationssäkerhetens betydelse ökar alltjämt, eftersom det till följd av digitali-
seringen finns mer information än tidigare tillgänglig om handelsbranschens kun-
der. Detta ökar kundförståelsen, men kan även öka missbruket av personuppgifter. EU:s 
dataskyddsförordning skapar en strängare ram än tidigare för hanteringen av kundinfor-
mation. Enligt förordningen har var och en rätt att få veta bl.a. vilka personuppgifter en 
organisation har om hen och hur och i vilket syfte personuppgifterna behandlas samt rätt 
att avsluta behandlingen av personuppgifterna.579 Kundinformation kan endast använ-
das i marknadsföring med personens entydiga samtycke, som även måste kunna åter-
kallas580. omfattande dataintrång som riktar sig mot integritetsskyddet har understru-
kit vikten av att kundinformationen hanteras korrekt och skyddas581. offer för personupp-
giftsincidenter kan i värsta fall bli utsatta för utpressning till följd av att informationen 
har hamnat i fel händer.

Syftet med arbetarskyddet är att upprätthålla och främja arbetstagarnas hälsa, 
säkerhet och arbetsförmåga samt att förebygga arbetsolyckor och yrkessjukdomar. 
Huvudansvaret ligger hos arbetsgivaren, men det behövs samarbete mellan arbetsgivaren 
och arbetstagarna för att sörja för och utveckla arbetarskyddet. Arbetstagare inom han-
deln och servicebranscherna upplevde vid sidan av löntagare inom byggbranscherna och 
personal inom hälso- och sjukvården oftast risk för belastningsskador i arbetet. Förekom-
sten av våld eller hot om våld är förhöjd i grupperna servicepersonal, försäljare och kund-
servicepersonal. I dessa grupper hade 20–30 procent av löntagarna upplevt situationer 
med våld eller hot om våld enligt Statistikcentralens undersökningar om arbetsförhållan-
den 2013 och 2018.582 Hanteringen av hot om våld har inkluderats i handelns kollektivav-
tal583. Arbetstagarnas välbefinnande påverkas av många slags faktorer. Att regleringen av 
handelns öppettider slopades har till exempel i viss mån kunnat påverka samordningen av 
arbete och familjeliv för de anställda inom handelsbranschen584. Servicefacket PAM gjorde 
år 2017 en utredning av hur avregleringen av affärernas öppettider påverkade samord-
ningen av arbets- och familjelivet. En stor del av personerna som arbetar inom branschen 

578  Undersökningen Finland äter, Taloustutkimus 2020

579  Dataombudsmannens byrå 2021

580  PwC 2017

581  Se t.ex. Grönroos 2021

582  Statistikcentralen 2019b

583  Servicefacket PAM 2020

584  Mähönen & oravainen 2018
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upplevde att på grund av öppettidsregleringen tar arbetet för mycket tid från familjelivet 
och i och med arbetet har de efter reformen mindre tid att umgås med barnen. Över hälf-
ten av de som svarade begrundade att säga upp sig eller till och med hade sagt upp sig på 
grund av reformen som gäller avreglering av öppettider inom handeln. Enligt PAM:s utred-
ning har reformen påverkat även anordning av barnskötsel och minskat tid som används 
med barnen och familjen.585

På grund av butikernas utökade öppettider under de senaste åren arbetar allt fler 
anställda inom handeln sent på kvällen eller nattetid. Arbetshälsoinstitutet har under-
sökt arbetstiderna inom handeln och sambandet mellan dem och de branschanställdas 
hälsa. Undersökningsresultaten visar att bestämmelserna i kollektivavtalet följs väl inom 
handelsbranschen när arbetstidsegenskaperna granskades på årsnivå. Enligt arbetstidse-
genskaperna på årsnivå såg arbetstiderna även mycket lika ut i olika grupper, till exempel 
kvinnor, män och olika åldersgrupper. Det fanns dock även skillnader i arbetstiderna, och 
de största skillnaderna observerades mellan deltidsanställda och heltidsanställda arbetsta-
gare. Deltidsanställda arbetstagare arbetade framför allt med betoning på kvällstid, och de 
hade oftare än heltidsanställda arbetstagare bara en ledig dag mellan arbetsdagarna. Hel-
tidsanställda arbetstagare hade i sin tur ofta långa arbetsveckor på över 37,5 timmar och 
morgonskift, och dessutom hade de lediga veckoslut lite oftare än deltidsanställda arbets-
tagare. De mest betydande faktorerna som ökar arbetstidsbelastningen varierade en 
aning mellan deltidsanställda och heltidsanställda arbetstagare. Sådana belastande fakto-
rer är till exempel långa arbetsveckor, långa skift, kort veckovila, korta ledigheter efter en 
period av nattskift samt flera arbetsdagar med bara en ledig dag emellan.586

Arbetshälsoinstitutet betonar i sin undersökning av arbetstiderna inom handeln vik-
ten av tillräcklig återhämtning från arbetet och vila. Arbetstidsplaneringen stöder för-
mågan att orka med arbetet och ska beakta många faktorer. Liten återhämtning och vila 
kan leda till sjukfrånvaro. I undersökningen sågs ett samband mellan korta skiftintervall 
på mindre än 11 timmar och kortvarig sjukfrånvaro hos både deltidsanställda och hel-
tidsanställda arbetstagare. Lång sjukfrånvaro var i sin tur vanligare bland heltidsanställda 
arbetstagare än bland deltidsanställda och förekom även i större utsträckning bland äldre 
arbetstagare än bland yngre. Vikten av minst två lediga dagar efter varandra lyftes också 
fram i undersökningen, eftersom sammanhängande perioder av ledighet möjliggör frigö-
relse från arbetet och stöder samordningen av arbetet och det övriga livet. Det är även av 
yttersta vikt att beakta återhämtningen när det gäller nattarbete. Under Arbetshälsoinsti-
tutets undersökning ökade mängden nattarbete, när man mätte både antalet nattarbets-
skift och antalet personer som utför nattarbete inom handeln. Mängden till och med för-
dubblades under undersökningsperioden åren 2018–2020.587

585  Kllokoqi-Bublaku, Egëzona 2017

586  Ropponen et al. 2021

587  Ropponen et al. 2021
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Störande beteende från kunders sida ökade enligt Finsk Handel med hela 50 pro-
cent inom handelsbranschen 2020 och stölder med 10–20 procent beroende på 
verksamhetsställe. Finsk Handel anser att störande beteende utgör ett allvarligt 
hot mot arbets- och kundsäkerheten. Även om lagen förpliktar arbetsgivaren att sörja 
för säkerheten räcker metoderna inom branschen inte till. I Sverige infördes företagsbe-
söksförbud i mars 2021.588 På handelsbranschen orsakar även ensamarbete otrygghet för 
arbetstagarna.

Med mångfald avses mångformighet och pluralism hos personalen, kunderna och 
andra intressentgrupper. ålder, kön, handikapp, hälsotillstånd, etniskt ursprung, med-
borgarskap, språk, religion, övertygelse och sexuell läggning är attribut inom mångfald 
och samtidigt diskrimineringsgrunder som har fastställts i lagstiftningen och som inte får 
användas som grund för att försätta människor i en ojämlik ställning som arbetstagare 
eller kunder. Mångfaldsledning är en del av personalledningen, chefsarbetet och arbetar-
skyddet. Det vore bra att inkludera mångfald i planeringen och genomförandet av rekryte-
ringar samt i handledningen och planeringen av arbetsuppgifter. Betydelsen av handled-
ning accentueras i en mångfaldig arbetsgemenskap, och det är bra att säkerställa att den 
som handleds har förstått innehållet i handledningen. Tillgängligheten på arbetsplatsen 
ska också utvärderas ur både personalens och kundernas perspektiv.589

De internationella värdekedjornas transparens
Under de senaste åren har medvetenheten ökat om de människorätts- och miljöris-
ker som hänför sig till de globala värdekedjorna. Även om den internationella avtals-
helheten är ganska omfattande verkställer inte alla stater de internationella avtalen full-
ständigt. Detta snedvrider konkurrensen och leder till en situation där lokalbefolkning-
ens rättigheter antingen äventyras eller inte förverkligas. De standarder för ansvarsfullhet 
som man har avtalat om internationellt förutsätter att företagen känner till de negativa 
konsekvenser för människor och miljö som anknyter till produkternas värdekedjor och för-
söker agera för att kontrollera skadeverkningarna. Företagen borde även offentligt infor-
mera om vilka slags risker deras värdekedjor är förknippade med och vilka åtgärder före-
taget vidtar i förhållande till riskerna. När det gäller mänskliga rättigheter riktas uppmärk-
samheten mot platser utanför Finlands gränser, trots att människorättsfrågor är aktuella 
även i Finland, till exempel inom städbranschen, som även anknyter till handeln590. Arbe-
tarskydd är också en mänsklig rättighet.

588  Kuljukka-Rabb Terhi 2021

589  Arbetarskyddscentralen 2016

590  Se t.ex. Teittinen & Suutarinen 2020
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Bakgrunden till ansvarsfull affärsverksamhet består av internationellt avtalade stan-
darder inom FN, OECD och ILO. FN:s råd för mänskliga rättigheter godkände 2011 FN:s 
styrande principer för företag och mänskliga rättigheter. FN:s principer bygger på tre 
pelare: staternas skyldighet att skydda och främja mänskliga rättigheter, företagens ansvar 
för att respektera de mänskliga rättigheterna och korrigerande åtgärder. De skapar inga 
nya skyldigheter inom internationell rätt, utan syftet med dem är att förtydliga hante-
ringen av människorättsrisker i anknytning till företagsverksamhet när det gäller staternas 
skyldigheter och företagens ansvar.591 oECD:s riktlinjer för multinationella företag är sta-
ternas rekommendationer till företag när det gäller ansvarsfull affärsverksamhet592. Riktlin-
jerna är frivilliga för företagen, men cirka 50 stater, inklusive Finland, har förbundit sig att 
iaktta dem593. ILo:s tredelade principförklaring om multinationella företag och socialpoli-
tik är ILo:s enda standard som riktar sig direkt till företag. Den främjar ILo:s mål gällande 
människovärdigt arbete och inkluderar anvisningar om tillvägagångssättet i fråga om sys-
selsättning, utbildning, arbets- och levnadsförhållanden samt arbetslivsrelationer.594

Ansvarsfullhet och kompetensförändringar inom handelsbranschen
Regleringen med direkt anknytning till ansvarsfullhet ökar. Det finns redan regle-
ring gällande hållbar finansiering595, import av konfliktmineraler596 och ansvarsrapporte-
ring. Av dessa kommer regleringen av ansvarsrapporteringen att förnyas.597 Förslaget om 
en reform av batteridirektivet598 innehåller också element som anknyter till ansvarsfullhet. 
Dessutom har Europeiska kommissionen antagit regleringsförslag om företags skyldig-
het att iaktta tillbörlig aktsamhet599 och bekämpning av avskogning600, där tillbörlig akt-
samhet (due diligence) spelar en central roll i båda. Nationell reglering av företagsansvaret 
utreds även i Finland601. Utöver dessa finns det även reglering med indirekt anknytning till 
ansvarsfullhet, till exempel reglering om produktsäkerhet eller integritetsskydd.

Den ökade regleringen ökar trycket på kompetensutveckling i hanteringen av både 
handelns egen verksamhet och dess värde- och produktionskedjor. För att inte-
grera ansvarsfullhet i affärsverksamheten krävs att varje medlem i organisationen kän-
ner till sin egen roll i främjandet av ansvarsfullheten. Som även tidigare konstaterats 

591  oHCHR 2011

592  oECD 2011

593  Se oECD/National Contact Points

594  International Labour organization 2017

595  Europeiska kommissionen 2021h

596  Europeiska kommissionen 2021i

597  Europeiska kommissionen 2021j

598  Europeiska kommissionen 2020j

599  Europeiska kommissionen 2022g

600  Europeiska kommissionen 2021k

601  Ernst & Young Ab: Helminen et al. 2020
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vill konsumenterna att säljarna ska kunna redogöra för hur ansvarsfulla produkterna 
är. I värde- och produktionskedjorna finns många aktörer, och hos en del av dem är frå-
gor kring ansvarsfullhet ännu inte en helt etablerad del av affärsverksamheten eller så 
kan man inte klä ansvarsfullhet i ord. Det behövs alltså en satsning på utveckling av 
ansvarsfullhetskompetensen.

7.3 Slutsatser och utvecklingsförslag
Slutsats 12. De utmaningar och det arbete som klimatförändringen och hållbar tillväxt 
medför genomskär samhällsutvecklingen i Finland och även globalt. I Finland har handels-
branschen aktivt tagit emot utmaningen, bl.a. genom att utarbeta färdplaner för koldiox-
idsnålhet för branschen, ingå Green Deal-avtal och övergå till klimatvänliga energikällor.

I framtiden är handelsbranschen en föregångare inom koldioxidneutralitet och är koldiox-
idneutral 2035. Handeln vidtar aktivt åtgärder som stöder koldioxidneutralitet, är en aktiv 
avtalspartner i energieffektivitetsavtal och investerar i energieffektivitet och produktion av 
egen energi.

Utvecklingsförslag 19. Investeringarna i koldioxidsnålhet inom handelsbranschen 
påskyndas genom att verksamhet inom energieffektivitetsavtal och incitament 
utvecklas som ett samarbete mellan statsförvaltningen och handeln.

Slutsats 13. Klimatförändringen och de allt knappare resurserna och naturtillgångarna gör 
lösningar inom cirkulär ekonomi till en allt vanligare lösning inom handeln. Inom handels-
branschen genomskär cirkulär ekonomi redan i dag många funktioner, till exempel mats-
vinn, produkt- och förpackningsdesign, återvinning, service-, reparations- och återvinnings-
tjänster inom handeln samt målet att halvera matsvinnet före 2030.

I framtiden är handelsbranschen en föregångare och stark genomförare av cirkulär eko-
nomi. När effektiviteten ökar förbättras även handelns konkurrenskraft.

Utvecklingsförslag 20. Uppkomsten av lösningar som anknyter till cirkulär ekonomi 
främjas som en del av verkställandet av den nationella strategin för cirkulär eko-
nomi. Detta stöder även utvecklingen av nya tjänster inom cirkulär ekonomi. Arbetsta-
garna inom branschen utbildas under brytningstiden i arbetet för att bli kunniga inom 
hållbar utveckling, miljöansvarsfullhet och cirkulär ekonomi.

Slutsats 14. Regleringen gällande ansvarsfullhet ökar och förnyas, Europeiska kommis-
sionen har antagit regleringsförslag om tillbörlig aktsamhet. I Finland behöver framför allt 
små aktörer inom handeln hjälp med arbetet inom ekologisk, ekonomisk och social ansvars-
fullhet samt med mångfalden.
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I framtiden utför handeln ansvarsfullhetsarbete och iakttar tillbörlig aktsamhet som 
en del av all verksamhet. Staten uppmuntrar handelsbranschen till ansvarsfulla 
verksamhetsformer.

Utvecklingsförslag 21. Ansvarsfullhetsarbetet inom handelsbranschen främjas 
i samarbete med intressentgrupperna, och man försöker stödja lösningar som hjäl-
per framför allt små företag. Tillsammans med företagen görs en bedömning av hurdant 
stöd de eventuellt behöver till följd av bl.a. kraven i den nya lagstiftningen.

Utvecklingsförslag 22. Ett program för att göra mångfaldsmodeller och mång-
faldsverktyg mainstream inom handeln genomförs tillsammans med handelsbrans-
chen och arbetstagarna.

Slutsats 15. Finland utför påverkansarbete internationellt och på EU-nivå. Eftersom han-
delsbranschen befinner sig i en brytningstid också globalt förutsätter påverkansarbete för 
närvarande en särskild granskning, där det behövs en sammanställning av Finlands ställ-
ningstaganden och åtgärdsförslag.

I framtiden utför Finland påverkansarbete inom ansvarsfullhet och söker lösningar på glo-
bala problem genom att helhetsbetonat och systematiskt satsa på internationellt samar-
bete och samarbete på EU-nivå. Handelsbranschens gemensamma utfästelse att agera i 
enlighet med de internationella standarderna för ansvarsfullhet i både sin egen verksam-
het och värde- och produktionskedjorna främjar deltagande i ansvarsfullhetsutvecklingen 
bland aktörer som utvecklas långsammare.

Utvecklingsförslag 23. En spelbok för handeln gällande EU-påverkan och internatio-
nell påverkan skapas i syfte att utveckla lagstiftning och standarder som stöder lika-
dana verksamhetsförutsättningar. Spelboken omfattar Finlands ställningstaganden och 
åtgärder inom: 1) teman som rör hållbar utveckling och 2) teman som rör ansvarsfullhet.

Slutsats 16. Inom handeln förekommer i vissa fall situationer med störande beteende, som 
har negativa konsekvenser för arbetstagarnas arbetssäkerhet och kundernas kundsäkerhet.

I framtiden utgör företag inom handeln säkra miljöer att arbeta och uträtta ärenden i, där 
kundernas störande beteende och det hot som detta utgör samt antalet farliga situationer 
har kunnat minskas avsevärt.

Utvecklingsförslag 24. Det görs en utredning av om en säker miljö för arbete och 
uträttande av ärenden kan främjas i butikerna med legislativa metoder. I utrednings-
arbetet utnyttjas internationella goda praxis.
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8 Fungerande marknader och konkurrens 
samt harmonisering av marknader

Grunden för den globala konkurrenspolitiken för handeln utgörs av Världshandelsorganisa-
tionens (WTO) avtal och EU:s regelverk. För att säkra jämlika verksamhetsbetingelser strä-
var man efter att öka och upprätthålla en öppen marknad så att det inte finns ogrundade 
hinder för att komma in på eller lämna marknaden. Det är viktigt att Finland försöker utöva 
inflytande på båda nivåerna till exempel för att undanröja oändamålsenlig reglering, lösa 
problem i samband med internationell näthandel och utarbeta frihandelsavtal med tred-
jeländer. Nationellt är det också viktigt att säkerställa att den sektorspecifika regleringen 
och myndighetsverksamheten är ändamålsenliga.

För handelns del finns det likväl särskilda fall, där konkurrensen begränsas på grund av 
skadliga effekter på hälsan, välfärden och säkerheten. Till dessa hör alkohol, tobak, läke-
medel och penningspel. Dessutom regleras planläggningen, som har en betydande roll för 
konkurrenskraften inom handeln och samtidigt på stävjandet av klimatförändringen, till-
gången på tjänster och levande centrumområden. Man strävare efter att stärka företagens 
– även inom handeln – verksamhetsbetingelser, konkurrenskraft, modernisering, tillväxt och 
internationalisering också genom närings- och företagsamhetspolitiken samt genom en 
tvärsektoriell strategi för företagande.

8.1 Det globala konkurrensläget och den inre marknaden

8.1.1 Den globala konkurrensmiljön inom handeln

Ramverket för den internationella handeln utgörs av Världshandelsorganisatio-
nen (World Trade Organization, WTO) och dess avtalssystem. WTo har för närvarande 
164 medlemmar, som tillsammans står för ca 98 procent av världshandeln.602 WTo:s avtal 
har frånsett några nya avtal ingåtts vid övergången mellan 1980- och 1990-talet603. De 
multilaterala handelsförhandlingar som WTo:s medlemmar har fört sedan 2001, det vill 
säga den så kallade Doharundan (=utvecklingsprogrammet från Doha), pågår fortfarande. 

602  The World Trade organization 2021a

603  The World Trade organization 2021a
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Doharundan är den senaste av de multilaterala handelsförhandlingarna mellan WTo:s 
medlemsstater.604 Dessutom förhandlar WTo:s medlemmar multilateralt om exempelvis 
e-handel samt nationell reglering av tjänster605.

I WTO förhandlar medlemmarna multilateralt om e-handeln för att uppdatera regle-
ringen enligt nuvarande behov. Förhandlingar förs bland annat för att underlätta elek-
tronisk handel. De gäller bland annat elektroniska underskrifter och godkännande av avtal 
samt olika sätt att öka pålitligheten, såsom konsumentskydd och minskning av skräp-
post. De viktigaste frågorna gäller informationsströmmar, datalokalisering, tullfrihet för 
elektroniska leveranser samt marknadstillträde. Multilateralt förs också förhandlingar om 
att underlätta investeringar. Målen för dessa är delvis de samma som när det nationella 
myndighetsförfarandet strömlinjeformas och genomsynligheten förbättras. Slutresulta-
tet kommer inte nödvändigtvis just alls öka EU-ländernas åtaganden, men det kommer att 
avlägsna praktiska handelshinder som europeiska investerare möter i tredjeländer.

I förhandlingarna i WTO om den nationella regleringen för tjänster ligger fokus på 
kompetenskrav, tekniska standarder och tillståndskrav för tjänstehandeln. Dessa 
grundar sig på det allmänna tjänstehandelsavtalet (=General Agreement on Trade in 
Services dvs. GATS). Ett av målen är att komma överens om att förenkla och strömlin-
jeforma tillståndsförfarandet och om bättre genomsynlighet och förutsebarhet för att 
minska kostnaderna och stödja den internationella tjänstehandeln.

WTO:s medlemmar avtalar om tullar även regionalt och bilateralt. Till följd av den 
paralyserade förhandlingsverksamheten i WTo finns det globalt över 300 sådana tull-
lar som är i kraft eller är under förhandling. Europeiska unionen har det mest omfattande 
mätverket av bilaterala och regionala handelsavtal i världen. Unionen har avtal med näs-
tan 80 länder, och förhandlingar förs med nästan tjugo länder till. De bilaterala och regi-
onala handelsavtalen omfattar nästan 40 procent av EU:s utrikeshandel. Tack vare dessa 
avtal har varuutbudet i Europa blivit mångsidigare och som ett resultat av ökad konkur-
rens delvis också billigare.

Av Finlands utrikeshandel med varor sker en stor del på EU:s inre marknad. år 2020 
var EU-ländernas andel av Finlands varuexport ca 55 procent och av Finlands varuimport 
ca 60 procent (i beräkningarna ingår 27 länder; Storbritannien ingår inte). år 2019 var mot-
svarande andelar för exporten 59 procent och för importen 61 procent (i beräkningarna 
ingår 28 medlemsländer, även Storbritannien). Viktiga handelspartner för Finland utanför 

604  The World Trade organization 2021b

605  The World Trade organization 2021c
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EU är till exempel USA, Kina, Storbritannien och Ryssland.606 Man skulle kunna säga att 
medlemskapet i EU är ett av Finlands viktigaste handelsavtal.

Jämlika konkurrensvillkor
EU försöker med handelspolitiska instrument se till att företagen i medlemsländerna 
har en god konkurrenskraft inom den internationella handeln. Strävan efter jämlika 
verksamhetsförutsättningar motverkas till exempel av statligt stöd som betalas till tredje-
landsföretag. Till de handelspolitiska instrumenten som avses stärka jämlika villkor hör till 
exempel WTo:s avtal om stöd och utjämningstullar som tillämpas multilateralt, de frihan-
delsavtal som tillämpas bilateralt samt unilaterala åtgärder, såsom handelspolitiska skydd-
såtgärder. Statligt stöd i tredjeländer som snedvrider konkurrensen kan också diskute-
ras bilateralt mellan EU och handelspartnern, vid internationella forum och i organisatio-
ner som oECD. oklara frågor kan vid behov föras till tvistelösning antingen i WTo eller på 
grundval av ett bilateralt handelsavtal.607

Möjligheterna att använda handelspolitiska metoder är likväl begränsade, och de 
internationella reglerna om statligt stöd inom handeln är fortfarande bristfälliga. 
Förhandlingarna i WTo om statligt stöd till tjänstehandeln har ännu inte avancerat. Anti-
dumpnings- och utjämningstullar kan införas för varuimport i EU, men i fråga om tjänster 
kan dessa skyddsåtgärder inte användas. Eftersom tjänsterna i fråga om statligt stöd inte 
hör till tillämpningsområdet för WTo:s avtal, kan tvistelösning inom WTo inte utnyttjas 
i detta fall. WTo:s avtalssystem innehåller inte heller något särskilt avtal om konkurrenspo-
litik. Det kan vara möjligt att ingripa i statligt stöd som snedvrider konkurrensen i fråga om 
tjänster genom ett bilateralt handelsavtal, eftersom EU i sina bilaterala handelsavtal inklu-
derat bestämmelser om statligt stöd vilka delvis också omfattar tjänster.

Kommissionen offentliggjorde i maj 2021 ett förslag till förordning som gäller sned-
vridningar på den inre marknaden till följd av utländska subventioner608. Förslaget 
sammanhänger med den diskussion om jämlika verksamhetsbetingelser och EU:s konkur-
renskraft i jämförelse med tredjeländer som pågått en längre tid särskilt på EU-nivå. Nuva-
rande EU-reglering om statligt stöd, konkurrens och offentlig upphandling gäller inte situ-
ationer där stöd som beviljas av tredjeländer orsakar snedvridningar på den inre markna-
den. Genom den föreslagna förordningen avser kommissionen att avhjälpa denna brist 
i regleringen och motarbeta stöd i tredjeländer som snedvrider konkurrensen och motver-
kar jämlika verksamhetsbetingelser på den inre marknaden.

606  Tullen 2021

607  Europeiska kommissionen 2020k

608  Europeiska kommissionen 2021l
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Konkurrens i näthandeln
De stora aktörernas starka ställning i plattformsekonomin medför utmaningar 
i fråga om konkurrensläget inom näthandeln. De stora företag som dominerar på den 
internationella marknaden anses vara för dominerande i fråga om sin verksamhet och den 
anses diskriminera mindre tjänsteleverantörer. Europeiska kommissionen försöker ingripa, 
och den har lagt fram förslag till rättsakter om digitala tjänster609 och digitala markna-
der610. Målet är att ingripa i monopolistisk verksamhet och diskriminerande förfaranden 
i plattformsekonomin.

Näthandeln i tredjeländer kan snedvrida konkurrensen, eftersom den kan dra nytta 
av en lättare reglering på sin hemmamarknad som blir en konkurrensfördel. Man 
har försökt hitta lösningar på problemen med konsumentskyddet och produktsäkerheten 
genom att se över EU-lagstiftningen. I konsumentskyddsfrågorna är till exempel förord-
ningen om samarbetet mellan konsumentmyndigheterna samt behörigheterna centrala. 
Ett syfte med marknadskontrollförordningen är att effektivisera det gränsöverskridande 
samarbetet mellan marknadskontrollmyndigheterna. Förordningen kompletteras av natio-
nell reglering. Dessutom pågår en översyn av produktsäkerhetsdirektivet så att det harmo-
niseras med marknadskontrollförordningen.

Det anses att befrielse av försändelser med lågt värde från mervärdesskatt och tull 
ger aktörer från länder utanför EU en konkurrensfördel. Frågan har drivits, och änd-
ringar i EU:s lagstiftning om mervärdesskatt, som tillämpas på distansförsäljning, trädde 
i kraft den 1 juli 2021 Före detta behövde ingen mervärdesskatt betalas för inköp värda 
högst 22 euro som levererades från ett land utanför EU Denna mervärdesskattefrihet 
avskaffades den 1 juli 2021, vilket gör konkurrensläget jämlikare för inhemska företag.611 
Det har ännu inte avtalats om någon ändring i tullfrihetsgränsen på 150 euro.

Prissättning av postförsändelser från utvecklingsländer
Under de senaste åren har de varubeställningar, i regel billiga, som gjorts från web-
butiker i länder utanför EU och som levereras som brevförsändelser väckt debatt. 
Vid beredningen av framtidsredogörelsen för handeln, såsom i det skriftliga hörandet, har 
Världspostkonventionen ansetts skadlig för den finska handelsbranschen612. Behandlingen 
av de stora brevvolymerna från bland annat Kina har orsakat Posti kostnader som inte har 
täckts av de låga terminalavgifterna. Posti har varit tvungen att hantera dessa näthandels-
inköp med förlust.

609  Europeiska kommissionen 2020e

610  Europeiska kommissionen 2020f

611  Skatteförvaltningen 2021c

612  Härkin 2020
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Förhandlingarna om prissättningen av internationella postförsändelser förs i Världs-
postföreningen (Universal Postal Union, UPU) som lyder under FN. I UPU:s avtal fast-
ställs dess centrala regler. Avtalsförhandlingar förs vid den kongress som ordnas vart 
fjärde år och är Världspostföreningens högsta beslutande organ. Världspostföreningen 
har 192 medlemsländer, och Finland är ett av dem.613 I Världspostkonventionen fastställs 
de ersättningar som det avsändande landet vid internationella försändelser ska betala 
det mottagande landet. En orsak till de kinesiska webbutikernas förmånliga produkt- och 
transportpriser är denna konvention, där de ersättningar anges som den utsedda operatö-
ren i det avsändande landet är skyldig en utsedd operatör i mottagarlandet för de kostna-
der som uppstår i mottagarlandet när brevförsändelser tas emot (terminalavgifter). Dessa 
grundar sig på de olika ländernas utvecklingsnivå, och bland andra Kina har i Världspost-
föreningens avtal klassificerats som ett utvecklingsland. Därför betalar Kina förhållande-
vis låga terminalavgifter fastän de kinesiska webbutikernas globala popularitet har vuxit 
betydligt under de senaste åren.

Man har försökt korrigera problemen med terminalkostnader som stöd för den inter-
nationella konkurrenssituationen. operatörerna i UPU:s medlemsländer (Posti Ab på 
det finländska fastlandet, åland Post på åland) har sedan 2021 själva fått fastställa termi-
nalavgifterna för stora brev och brev som innehåller varor. Terminalavgifterna får uppgå 
till högst 70 procent av priserna i hemlandet, och priserna får under åren 2021–2025 höjas 
enligt de procenttal som fastställts i tilläggsprotokollet. I kraft av ändringarna har de ope-
ratörer som utsetts av UPU en möjlighet att ta ut större ersättningar för hanteringen av 
internationella stora brev och brev som innehåller varor. Genom ändringen strävar man 
efter att främja rättvisa i den internationella näthandeln, och den har också underlättat 
Postis situation.

8.1.2 Den inre marknaden

Handeln är en betydande tjänstesektor på EU:s inre marknad. Den inre marknaden 
utgör en hemmamarknad som omfattar hela EU. På denna rör sig varor, tjänster, kapi-
tal och medborgare fritt. Målet är en verksamhetsmiljö som är gynnsam för företagen 
och konsumenterna och där harmoniserade bestämmelser tillämpas. En fungerande inre 
marknad gagnar EU och särskilt ett exportdrivet land som Finland.

Återförsäljnings-, parti- och detaljhandeln är ett av de ekonomiskt och tekniskt vik-
tiga ekosystem som kommissionen har identifierat och som ges stöd. I den årsrap-
port om den inre marknaden som offentliggjordes i maj 2021 beskrivs 14 industriella 

613  The Universal Postal Union 2021
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ekosystem, och dessa ekosystem har identifierats utifrån deras ekonomiska och tekniska 
betydelse, den väntade potentialen för att fasa ut kolet, digitaliseringen samt EU:s eko-
nomiska resiliens. EU erbjuder stödåtgärder i synnerhet för SME-företag och nya före-
tag inom detalj- och partihandeln. åtgärder erbjuds företagen för investeringar i digi-
tal och grön infrastruktur och för utvecklande av kompetensen i huvudsak med hjälp av 
finansieringsprogram (såsom RRF, Digital Europe). Finansiering används för teknikinves-
teringar och utbildning samt till exempel för nät-, moln- och datatjänster och digitala 
innovationscenter.614

I fråga om produktivitet och lönsamhet släpar detaljhandeln i EU efter andra bran-
scher, och i fråga om dynamik kan den inte mäta sig med andra motsvarande ekono-
miska områden såsom Kanada, Japan, Australien och USA. Detaljhandeln behöver en 
affärsmiljö som stöder fler investeringar och mera konkurrens.615 Ur konsumenternas syn-
vinkel är det viktigt att de tryggt kan köpa produkter och tjänster från en annan medlems-
stat och lita bland annat på ett starkt konsumentskydd och säkra produkter och tjänster. 
Smidig rörlighet för varor på den inre marknaden är viktig för detaljhandeln.

Den brokiga regleringen av handeln försvagar produktiviteten i branschen. Handels-
män inom detaljhandeln ska iaktta varierande och ofta invecklade regleringsramar som 
har utarbetats eller som tolkas på nationell, regional och lokal nivå. Den strikta regleringen 
försvagar dynamiken i detaljhandeln, minskar antalet företag som inrättas och läggs ner 
samt försvagar sysselsättningsmöjligheterna.616

Syftet med utvecklandet av EU:s inre marknad är att för företagen skapa en hem-
mamarknad som omfattar hela EU och fungerar enligt harmoniserade regler. Bland 
annat genom Europeiska investeringsprogrammet har man strävat efter att stödja en för-
djupning av den inre marknaden i synnerhet genom att avlägsna hinder för investeringar 
och göra regleringen mera förutsebar samt minska överdriven reglering617. Syftet med 
EU:s nya så kallade marknadskontrollförordning618 och EU:s förordning om ömsesidigt 
erkännande619 är att hjälpa företagen och särskilt SME-företagen att sälja sina produkter i 
EU och stärka marknadskontrollen. Genom tjänstedirektivet620 strävar man efter att under-
lätta inrättandet av butiker och gränsöverskridande företagsverksamhet i EU-området.

614  Europeiska kommissionen 2021a

615  Europeiska kommissionen 2018e

616  Europeiska kommissionen 2018e

617  Europeiska kommissionen 2018e

618  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020

619  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515

620  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG
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Ett av huvudsyftena med Europeiska kommissionens reglering för handeln är att 
främja näthandel över gränserna. Detaljhandeln grundar sig i ökande grad på flerka-
nalig distribution, och denna trend kommer att fortsätta. Genom flera initiativ för en digi-
tal inre marknad har man strävat efter att säkerställa att de detaljhandlare som verkar på 
webben kan bedriva effektiv handel över gränserna.621 Genom den strategi för en digital 
inre marknad som antogs år 2015622 strävade kommissionen efter att stödja en anpassning 
av den inre marknaden till den digitala eran. Man har försökt få fart på näthandeln inom 
detaljhandeln och underlätta gränsöverskridande inköp på nätet bland annat genom lag-
stiftning, såsom förordningen om åtgärder mot omotiverad geoblockering623, förord-
ningen om gränsöverskridande paketleveranstjänster624, reformerna av mervärdesskatte-
systemet625 samt direktiven om regleringen av digitala avtal och varuhandel626&627.

Förordningen om åtgärder mot omotiverad geoblockering (den s.k. geoblockerings-
förordningen) började tillämpas i december 2018. Enligt kommissionens prelimi-
nära bedömning628 kommer konsekvenserna av förordningen att bli positiva. Kom-
missionen anser att det ännu är för tidigt att bedöma alla direkta och indirekta konse-
kvenser av genomförandet av den nuvarande förordningen och att specificera förändring-
arna i samband med detta. Kommissionen har meddelat att den under 2022 genomför 
en ny bedömning som kommer att vara mera omfattande än den förra och kommer att 
beakta också övriga åtgärder som inverkar på utvecklingen av den inre marknaden. Kom-
missionen har dessutom meddelat att den överväger en ny bedömning. På grundval av 
diskussioner som förts med berörda parter har kommissionen också övervägt om den 
behöver föreslå ändringar i förordningen till exempel när det gäller tillämpningsområdet, 
såsom en utvidgning till audiovisuella tjänster eller produktleveranser, eller om den ska 
föreslå andra fortsatta åtgärder, såsom lagstiftningsåtgärder.

Finland har starkt förbundit sig att delta i utvecklandet av den inre marknaden och 
att avlägsna omotiverade hinder. Genom att avlägsna hinder och stärka verkställig-
heten av reglerna kan man förhindra att den inre marknaden splittras och stödja de euro-
peiska företagens konkurrenskraft. Medlemsstaterna och kommissionen svarar tillsam-
mans för effektiviseringen av den inre marknadens funktion. Ett effektivt och genomskin-
ligt genomförande av regleringen av den inre marknaden, tillämpningen av regleringen 

621  Europeiska kommissionen 2018e

622  Europeiska kommissionen 2015

623  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/302

624  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644

625  Rådets direktiv (EU) 2017/2455

626  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/770

627  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771

628  Europeiska kommissionen (2020m)
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och tillsynen över den bör höra till kommissionens och medlemsstaternas centrala mål. 
Betydelsen av medlemsstaternas nationella åtgärder bör granskas med hänsyn till den 
inre marknadens funktion.629

Harmoniserade mervärdesskattesatser för EU är ett tema som lyfts fram i samar-
betet mellan samarbetspartner i olika höranden630 och som en del understött och 
andra motsatt sig. I mervärdesskattedirektivet regleras antalet skattesatser, deras minimi-
nivå och de nyttigheter som kan omfattas av sänkta skattesatser. Inom unionen har direk-
tivets bestämmelser om skattesatser ändrats i april 2022, bland annat för att uppdatera 
regleringen (Rådets direktiv (EU) 2022/542 av den 5 april 2022 om ändring av direktiven 
2006/112/EG och (EU) 2020/285 vad gäller mervärdesskattesatser).

Regleringsindikator för detaljhandeln (RRI)
Syftet med EU:s regleringsindikator för detaljhandeln (RRI) är att ge en lägesbild 
av den regulatoriska miljön i medlemsländerna och beskriver olika begränsningar 
i fråga om lokalisering och verksamhet. De krav som gäller placeringen innehåller 
begränsningar i storleken, regler om placeringen, krav på ekonomisk information, anta-
let tillstånd, antalet kontaktpersoner, antalet konsekvensbedömningar, förfarandenas var-
aktighet och offentligheten i besluten. De krav som ställs på verksamheten avser till exem-
pel öppettider, distributionskanaler för vissa produkter, försäljningsfrämjande verksam-
het, skatter och avgifter i detaljhandeln samt krav som gäller anskaffning av produkter. 
Skillnaderna mellan medlemsländerna i fråga om de begränsande regleringsåtgärderna 
kan vara stora.631

Enligt RRI-jämförelsen har Finland relativt lite reglering. Finlands totala RRI-poängtal 
är 1,52 (maximivärde 5). För Finlands del består begränsningarna i etableringsfriheten sär-
skilt av begränsningar i storleken och bestämmelser om placeringen. På begränsningen av 
storleken inverkar gränsen för storleken på stora detaljhandelsenheter (4000 kvadratme-
ter våningsyta). På den begränsning som gäller placeringen igen inverkar planläggnings-
kraven.632 När de finska placeringsbegränsningarna granskas i ett EU-perspektiv är de färre 
än i EU i genomsnitt.

För Finlands del begränsas den dagliga verksamheten endast i fråga om distributio-
nen av alkohol, tobak och läkemedel genom detaljhandelsaffärer. I ett EU-perspek-
tiv finns det i Finland lite fler begränsningar i fråga om distributionskanalerna än 

629  Arbets- och näringsministeriet 2020

630  Härkin 2020

631  Europeiska kommissionen 2018f

632  Europeiska kommissionen 2018f
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i medlemsstaterna i genomsnitt. Andra begränsningar i den dagliga verksamheten finns 
inte i Finland. Kommissionen har som exempel på bästa praxis lyft fram den finska reform 
där öppettiderna och begränsningarna av storleken slopas och etableringsförfarandena 
görs snabbare.633

Regleringsindikatorn för detaljhandeln RRI bör uppdateras så att den beaktar den 
digitala handeln. I detaljhandeln pågår en betydande förändring, samtidigt som reg-
leringsramen härrör från 1980-talet. En översyn av indikatorn RRI pågår som bäst i kom-
missionen. När e-den digitala handeln växer, bör man i indikatorerna och arbetet med 
dem betona näthandeln och bedöma vilka bestämmelser som förhindrar eller stöder 
övergången till elektronisk handel. För närvarande är den enda bild som RRI-indikatorn 
erbjuder i grund och botten negativ. Finland har betonat vikten av att bygga upp en posi-
tiv helhetsbild för att utveckla detaljhandeln. Även motsvarande oECD-indikatorer (STRI, 
PMR) är nyttiga, och man bör undvika att olika indikatorer överlappar varandra och foku-
sera på funktioner som producerar mervärde för Europeiska unionen.

633  Europeiska kommissionen (2018e)
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Figur 27. Begränsningar i etableringsfriheten och driftsbegränsningar för detaljhandeln 
(RRI-indikatorn).634

OECD:s STRI-Index som är ett mått på begränsningar i tjänstehandeln

OECD rekommenderar Finland att utreda ett slopande av begränsningarna i tjäns-
tehandeln. oECD:s index STRI (=Services Trade Restrictiveness Index, STRI) är ett verktyg 
som togs i bruk 2014. Det ger en uppdaterad bild av begränsningar som gäller tjänstehan-
deln inom 22 sektorer i oECD-länderna och några andra länder. Det täcker över 80 pro-
cent av världens tjänstehandel.635 Enligt STRI-indexet överskred de finska begränsning-
arna i tjänstehandeln år 2020 genomsnittet bland oECD-länderna. De branscher i Fin-
land där STRI-indexet år 2020 överskred medelvärdet för oECD-länderna var distributions-
tjänsterna, varutransporterna på landsväg, försäkringstjänsterna och datatjänster. Till de 
minst reglerade branscherna i Finland 2020 hörde de juridiska tjänsterna, bokförings- och 

634  Europeiska kommissionen 2018g

635  oECD/Services Trade
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arkitekttjänsterna samt sändning av radio- och TV-program när dessa jämförs med det 
genomsnittliga STRI-indexet för oECD-länderna.636 Den digitala tjänstehandeln är relativt 
sett mindre begränsad än tjänstehandeln som helhet.

Begränsningarna i Finlands tjänstemarknad förklaras bäst av de omfattande hori-
sontella begränsningarna. Enligt STRI-indexet utgörs dessa horisontella begränsningar 
bland annat av behovsprövning för utländska arbetstagare, kravet att minst en medlem 
i direktionen och bolagets direktör ska vara bosatta i Finland eller Europeiska samarbets-
området, begränsningar som gäller deltagande i offentliga upphandlingar, långsamheten 
i registreringen av utländska företag samt det stora antalet dokument som krävs för visum. 
Som konkurrensbegränsande ses också att statsägda företag har en betydande andel 
i vissa sektorer inklusive post- och kurirtjänster, banksektorn, flygbranschen, spårtrafiken 
och logistiktjänsterna. Utöver de horisontella begränsningarna finns det för vissa sektorer 
också egna begränsningar. Exempel på sådana sektorer är distributionstjänsterna, trans-
porttjänsterna, finansieringstjänsterna och bokföringstjänsterna.

Den finska marknaden för distributionstjänster är en av de mest begränsade bland 
OECD-länderna. Till distributionstjänsterna räknas i oECD:s STRI-mätning tjänster för par-
tihandeln och detaljhandeln med konsumtionsvaror. Däremot beaktas inte en del sär-
skilda bestämmelser om distribution som till exempel gäller för läkemedel och motorfor-
don. Värdet på STRI-indexet varierar mellan noll och ett. om värdet är noll är marknaden 
helt öppen, medan värdet ett innebär att den är helt sluten.637 Av oECD länderna var dist-
ributionstjänstesektorn år 2020 mera sluten än i Finland bara i Norge (0,25), Grekland (0,3) 
och Island (0,34). också Belgien och Kanada hade ett lite högre STRI-index för distribu-
tionstjänsterna än Finland, men skillnaderna var mycket små, eftersom det också i dessa 
länder var ca 0,24. I figur 28 framställs STRI-indexet för distributionstjänsterna i oECD-län-
derna 2020. I diagrammet visas också medelvärdet för oECD-länderna och ett medeltal för 
oECD-länderna utökade med Brasilien, Kina, Indien, Indonesien, Kazakstan, Malaysia, Peru, 
Ryssland, Sydafrika och Thailand.638

Enligt oECD:s STRI-index är de sektorspecifika begränsningarna i distributionstjänsterna 
bland annat årsreglering av reor, statligt monopol i distributionen av alkoholdrycker, 
bestämmelser om krav på förpackningar och språk för vissa produkter samt undantag av 
distributionen av en del livsmedelsprodukter från bestämmelserna i konkurrenslagen. STRI 
beaktar också bland annat bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen enligt 
vilka stora aktörer inom detaljhandeln får verka endast i eller nära städer.

636  oECD 2021a

637  oECD 2021b

638  oECD 2021c
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Figur 28. STRI-indexet för distributionstjänster i OECD-länderna 2020.639

Inom transporttjänster begränsar Finland i överensstämmelse med Europeiska unionens 
reglering ägandet i flygplatser för aktörer från länder utanför Europeiska samarbetsom-
rådet, i sjötransporterna måste de fartyg som bedriver cabotage segla under finländsk 
flagg, och i fråga om landsvägstransporterna ökas begränsningarna av visumförfarandena 
för långtradarchaufförer från länder utanför Europeiska samarbetsområdet. När det gäl-
ler finansiella tjänster krävs kommersiell närvaro för tillhandahållande av grundläggande 
tjänster. Dröjsmålsräntorna är reglerade, och försäkringsmäklare har förutsättning för att 
agera bara om de kommer från Europeiska samarbetsområdet.

OECD fäster vikt särskilt vid den digitala ekonomin och betydelsen av lagstiftningen 
om människors arbetsrelaterade mobilitet för utvecklingen av tjänstehandeln. Den 
digitala tjänstehandeln hämmas till exempel av begränsningar som gäller clearingmeto-
derna i betalningssystemen. Innovationer och ibruktagande av teknik bör stödjas genom 
tillgång till information, nätverk och rörlighet för människor, tjänster och varor.640

639  oECD 2021c

640  oECD 2020b
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8.2 Nationella åtgärder för att främja 
konkurrenskraft och konkurrens

Den nationella konkurrenspolitiken och lagstiftningen
Den nationella konkurrenspolitiken har som mål att göra marknaden öppnare och 
se till att den förblir öppen så att aktörerna har jämlika verksamhetsbetingelser och 
det inte finns ogrundade hinder för att komma in på eller lämna marknaden. Dessa 
mål bör eftersträvas såväl genom branschspecifik reglering som i myndigheternas verk-
samhet. I sista hand bedömer företagen likväl själva ur sina egna ekonomiska och strate-
giska synvinklar vilken nyttighetsmarknad och geografisk marknad de vill komma in på. 
För ett handelsföretags framgång spelar konsumenternas val en viktig roll.

Vid sidan av den nationella konkurrenslagen (948/2011) som gäller alla branscher 
föreskrivs det i lag om dominerande marknadsställning inom detaljhandeln (4 a § 
i konkurrenslagen)641. Motsvarande regel om dominerande marknadsställning finns inte 
i Europeiska unionens konkurrensrätt. Enligt 4 a § i konkurrenslagen ska en näringsid-
kare eller en sammanslutning av näringsidkare med en marknadsandel om minst 30 pro-
cent av detaljförsäljningen i dagligvaruhandeln i Finland anses ha en dominerande mark-
nadsställning på marknaden för dagligvaror i Finland. Marknaden för dagligvaruhandeln 
omfattar såväl detaljmarknaden som upphandlingsmarknaden.642 Detaljhandeln regleras 
också av livsmedelsmarknadslagen (1121/2018) som är en speciallag som hör till jord- och 
skogsbruksministeriets förvaltningsområde643. Lagen innehåller detaljerade bestämmel-
ser om hurdana förfaranden som är förbjudna i avtalsförhållanden i livsmedelskedjan där-
för att de strider mot god handelssed. Genom lagen genomförs Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2019/633 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- 
och livsmedelskedjan. Lagen innehåller detaljerade bestämmelser om hurdana förfaran-
den som är förbjudna i avtalsförhållanden i livsmedelskedjan därför att de strider mot god 
handelssed.

På handeln tillämpas också i betydande omfattning reglering som verkställs regio-
nalt och inte alltid jämlikt. Exempel på sådan reglering är bestämmelserna om planlägg-
ning och brandsäkerhet. Verkställigheten av regleringen och tillämpningen av bestämmel-
serna bör vara så lika som möjligt i hela landet. De signaler som kommit från aktörer i han-
deln tyder på att det inte alltid är så. Detta bör beaktas till exempel genom att ge utförli-
gare tillämpningsanvisningar.

641  Konkurrenslagen (948/2011), Finlex

642  Konkurrenslagen (948/2011), Finlex

643  Livsmedelsmarknadslagen 1121/2018, Finlex
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Konkurrens inom handeln
Fungerande konkurrens inom handeln har stor betydelse särskilt för konsumenterna 
men också för kundföretagen i branschen. På de olika områdena inom handeln varie-
rar intensiteten i konkurrensen, och näthandelns roll som en del av konkurrenssituationen 
har stärkts särskilt inom specialvaruhandeln. Ur de finska konsumenternas synvinkel är 
det positivt att det finns ett utbud av såväl inhemska som utländska aktörers nyttigheter 
när de uppfyller tillämpliga säkerhetskrav och andra krav. olika konsumenter kan i sina val 
på olika sätt betona pris, kvalitet, innovativitet eller till exempel att det är lätt att göra sina 
köp eller att webbutikens leveranser är snabba.

Marknadsstrukturen inom den finska dagligvaruhandeln är koncentrerad. Försälj-
ningen av dagligvaror i Finland var år 2020 värd över 20,2 miljarder euro. Försäljningens 
volym och värde växte jämfört med föregående år. Av försäljningen av dagligvaror år 2020 
var S-gruppens marknadsandel 46,0 procent, K-gruppens 36,9 procent och Lidls 9,5 pro-
cent. De två största grupperna inom dagligvaruhandeln hade i fjol således en samman-
lagd marknadsandel på nästan 83 procent. Näthandelns andel av försäljningen inom dag-
ligvaruhandeln år 2020 var 2 procent.644

Under de senaste åren har det på den finska dagligvaruhandelns marknad inte kom-
mit in några nya betydande aktörer. Detta kan bero på att Finland är ett relativt litet 
men geografiskt vidsträckt marknadsområde. Dessutom finns det, trots att dagligvaru-
handeln är koncentrerad, så pass mycket konkurrens i branschen att till exempel konsu-
mentpriserna på livsmedel i huvudsak har förblivit skäliga för konsumenterna. Med tanke 
på konkurrensen skulle det vara positivt om det på den koncentrerade finska dagligvaru-
marknaden skulle komma in nya företag som redan har verksamhet i andra länder eller 
nya finska aktörer.

Särskilda frågor inom handeln – konkurrens och främjande 
av företagande inom handeln
Läkemedel, alkohol, tobak och penningspel är särskilda konsumtionsnyttighe-
ter i fråga om vilka tryggandet av medborgarnas välbefinnande, hälsa och säker-
het är ett mål som styr politiken i Finland. För minutförsäljningen av läkemedel, alko-
hol, tobak och penningspel finns olika mål. Minutförsäljningen av läkemedel ska säker-
ställa en heltäckande tillgång på läkemedel och en läkemedelsrådgivning som stöder en 
trygg användning av läkemedel. Man strävar inte efter att förbjuda alkoholförsäljning och 
penningspel, utan målet är att förebygga och minska de skador som de medför. Målet för 
tobakspolitiken igen är att få ett slut på användningen av tobaksprodukter och följaktligen 

644  NielsenIQ 2021
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också att minutförsäljningen av tobaksprodukter ska upphöra. På grund av att målen är 
olika bör också olika åtgärder för att begränsa marknaden övervägas skilt för varje nyttig-
het. Även lagstiftningen om planläggning och förvaltningspraxis kan begränsa konkurren-
sen. I detta avsnitt av redogörelsen behandlas särskilda frågor som rör planläggning, läke-
medel, alkohol, tobak, penningspel och private label-produkter utförligare.

Vad gäller särskilda konsumtionsnyttigheter är det centrala samhälleliga målet 
i denna framtidsredogörelse inte att människor ska köpa mera läkemedel eller att 
de ska få tag på alkohol och tobak lättare, billigare och i större kvantiteter. På mot-
svarande sätt är det inte ett samhälleligt mål att människorna ska spela mera pen-
ningspel. Den centrala grunden för de begränsningar som behandlas i detta avsnitt är att 
marknaden, om den inte begränsas, leder till ännu mera negativa externa effekter än i dag 
(negativa effekter på hälsan och välfärden samt kostnader som ska betalas av hela samhäl-
let). Likväl leder också den aktuella regleringen således till negativa externa effekter (eko-
nomisk ineffektivitet).

Man bör eftersträva balans mellan de hälsorelaterade mål som talar för begräns-
ning och de mål som ska trygga att marknaden fungerar optimalt. Begränsningarna 
i konkurrensen orsakar ekonomisk ineffektivitet och minskar medborgarnas möjligheter 
till konsumtion. För att uppnå balans är det viktigt att man vet hur effektiva olika begrän-
sande åtgärder är och vilka konsekvenser de har. Vad gäller läkemedel, alkohol, tobak 
och penningspel är det primärt de ministerier som ansvarar för beredningen av lagstift-
ningen som i första hand ska bedöma behoven att ändra lagstiftningen i fråga och politi-
ken. För näringspolitiken och främjandet av företagande och sysselsättning svarar arbets- 
och näringsministeriet och för planläggningen miljöministeriet. I fråga om alkohol, tobak 
och läkemedel är social- och hälsovårdsministeriet det ansvariga ministeriet och i fråga om 
penningspel ansvarar inrikesministeriet för lotterilagen och social- och hälsovårdsministe-
riet för penningspelens hälso- och välfärdsaspekter.

I det skriftliga hörandet om denna framtidsredogörelse för handeln våren 2020 
påpekades att regleringen behöver göras smidigare särskilt när det gäller lagstift-
ningen om planläggning, alkohol och läkemedelsdistribution. De som lämnade ytt-
randen framhöll också att handelns avkastning av penningspel och tobaksförsäljning 
kommer att sjunka under de kommande tio åren. I hörandet ställdes också frågor rörande 
private label-produkter, såsom deras betydelse för handeln, konsumenterna och konkur-
rensen samt behovet att sänka elskatten för handeln.645

645  Härkin 2020
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Planläggning
Att anpassa målen för hållbar utveckling och bromsande av klimatförändringen och 
målen för främjande av konkurrens inom handeln efter varandra är en utmaning 
i alla EU-länder. Detaljhandeln är en tjänst på vilken EU:s tjänstedirektiv (2006/123)646 till-
lämpas. Genom detta säkerställs att vissa mycket begränsande skyldigheter som gäller till-
träde till marknaden förbjuds och att begränsningar kan införas endast om de är icke-dis-
kriminerande och står i rätt proportion till och grundar sig på berättigade mål som sam-
manhänger med den allmänna ordningen. Enligt Europeiska unionens etablerade rätts-
praxis kan begränsningar i etableringsfriheten, som tillämpas utan diskriminering baserad 
på nationalitet, vara motiverade av tvingande skäl som har samband med det allmänna 
intresset, om dessa begränsningar gör det möjligt att garantera att det eftersträvade målet 
uppnås och de inte är större än vad som är nödvändigt för att uppnå det aktuella målet. 
Unionens domstol har som sådana tvingande skäl godkänt bland annat miljöskyddet, 
områdesplaneringen och konsumentskyddet.647

Genom markanvändnings- och bygglagen har man strävat efter att stödja utveck-
lingen inom handeln. Genom den ändring (204/2015) i markanvändnings- och byggla-
gen som trädde i kraft 2015 fastställdes målet att främja utveckling av fungerande kon-
kurrens på samtliga planläggningsnivåer648. Genom en ändring 2017 (RP 251/2016 rd) höj-
des gränsen för stora detaljhandelsenheter till 4 000 kvadratmeter våningsyta. För land-
skapsplaner finns det inte längre någon skyldighet att ange en övre gräns för storleken på 
en stor detaljhandelsenhet i områden för centrumfunktioner. I samband med ändringen 
avskaffades skyldigheten att beakta typen av affär när en stor detaljhandelsenhet placeras 
någon annanstans än i ett centrumområde. Stora detaljhandelsenheter kan placeras utan-
för centrumområden när det motiveras av tjänsternas tillgänglighet.649 En reform av mar-
kanvändnings- och bygglagen pågår, och utifrån utredningar som används som under-
lag för reformen har det föreslagits att styrningen av placeringen av handelsenheter ses 
över och att bestämmelserna om placeringen av stora detaljhandelsenheter förenklas650. 
I mars 2022 beslutades det att regeringens proposition med förslag till en ny bygglag samt 
ändring av markanvändnings- och bygglagen överlämnas till riksdagen i början av hösten 
2022. Avsikten är att genom propositionen upphäva de nuvarande paragraferna om byg-
gande och ta in bestämmelser om digitalisering av områdesanvändningen i lagen. Lagen 
avses träda i kraft vid ingången av 2024.651&652

646  Se EU:s tjänstedirektiv, Eur-Lex

647  RP 251/2016 rd

648  Miljöministeriet 2020

649  Regeringens proposition RP 251/2016 rd

650  Miljöministeriet 2020

651  Miljöministeriet 2022a

652  Miljöministeriet 2022b
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På längre sikt är det viktigt att sörja för att markanvändningen stöder, främjar och 
ökar konkurrensen samt beaktar de förändringar i verksamhetsbetingelserna som 
sker på grund av strukturomvandlingen i handeln samtidigt som stävjandet av kli-
matförändringen och tjänsternas tillgänglighet beaktas. Snabbare planläggningspro-
cesser bör också bedömas. Det är bra att kartlägga olika sätt, såsom att överväga att ställa 
upp bindande och/eller målsatta frister och att säkerställa att markägaren också i prak-
tiken har initiativrätt vid detaljerad planläggning. Dessutom bör man i planläggningen 
granska en eventuell lindring av kravet på placering i centrumområde och också utarbeta 
en konsekvensbedömning. Man bör också se över bestämmelser och anvisningar för att 
främja ett utbud av tomtmark som är tillräckligt både kvalitativt och kvantitativt.

Alkoholregleringen
Syftet med alkohollagen är att få konsumtionen av alkoholhaltiga ämnen att minska 
genom att begränsa och övervaka den anknytande näringsverksamheten i syfte att 
förebygga alkoholens negativa effekter för dem som konsumerar alkohol, för andra 
människor och för hela samhället653. På grund av omfattande hälsorelaterade och eko-
nomiska förluster begränsas minutförsäljningen av alkohol genom flera olika åtgärder 
fastän denna försäljning erbjuder marknadspotential.

En totalreform av den finska alkohollagstiftningen trädde i kraft år 2018. I och med 
den nya lagstiftningen gjordes den mycket strikta alkoholregleringen i Finland mer flexi-
bel.654 I en undersökning som utfördes i januari 2020 ansåg 57 procent av befolkningen att 
de nuvarande alkoholpolitiska begränsningarna är lämpliga. Emellertid tyckte hälften av 
de svarande att viner borde kunna köpas i dagligvarubutikerna, medan bara 11 procent 
ville att starka alkoholdrycker ska kunna köpas i dagligvarubutikerna.655

I de lösningar som används i alkohollagstiftningen ska EU:s bestämmelser om den 
inre marknaden beaktas som en del av en unionsrättslig granskning. Huruvida Alko 
Ab:s monopol är godtagbart bedöms mot bakgrund av förbudet mot kvantitativa import-
restriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan i EU:s grundfördrag (FEUF 34). Ett 
monopol som i strid mot förbudet påverkar handeln mellan medlemsstater är endast god-
tagbart, om det de facto uppfyller godkända målsättningar, såsom förebyggande av sam-
hälleliga, sociala eller hälsomässiga skadeverkningar. Ett monopols godtagbarhet påver-
kas också av bedömningen av avgörandets proportionalitet i förhållande till det eftersträ-
vade målet (FEUF 36). Till villkoren för att Alko Ab:s monopol ska få bevaras hör dessutom 

653  Alkohollagen 1102/2017, Finlex

654  Se Social- och hälsovårdsministeriet/Totalreformen av alkohollagen

655  Karlsson 2020
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bland annat ett icke-diskriminerande produktutbud (FEUF 37) och regelbunden rappor-
tering till kommissionen. Den finländska alkohollagstiftningen, där det föreskrivs om Alko 
Ab:s monopol och systemet för detaljhandelstillstånd656, har granskats i kommissionens 
pilot- och överträdelseförfaranden samt på grundval av begäranden om förhandsavgö-
rande i EU-domstolen. För närvarande bedömer kommissionen bestämmelserna om dis-
tansförsäljning och huruvida de är förenliga med EU:s rättvisekrav.

Vid beredningen av denna framtidsredogörelse för handeln har det framgått att det 
finns behov att granska alkoholregleringen i anslutning till utvecklandet av han-
deln. Bland de synpunkter som kommit fram finns bland annat att nuvarande alkohollag-
stiftning inte till alla delar stämmer överens med den förändring som sker i handelns verk-
samhetsbetingelser, den globala utvecklingen, den inre marknadens funktion, jämlik och 
öppen konkurrens och inte heller med konsumenternas behov.

Ur konkurrenspolitisk synvinkel är det nyttigt att granska gällande alkohollagstift-
ning i ett längre tidsperspektiv. Ett avskaffande av alkoholmonopolet skulle sannolikt 
inverka positivt på framtidsutsikterna för övriga aktörer i handelssektorn. Alkoholförsälj-
ningen i detaljhandeln bör emellertid granskas från såväl närings- och konkurrenspolitisk 
synpunkt som folkhälsosynpunkt. Även den reglering och rättspraxis som gäller distans-
försäljning av alkohol kan ännu vid behov utvärderas, för att klargöra läget nationellt.657

Minutdistribution av läkemedel
Apoteken fungerar på en växande ca 2,5 miljarder stor marknad som är starkt regle-
rad. Läkemedelssäkerheten, en rationell användning av läkemedel samt tryggande av till-
gången på läkemedel sätter gränser för hur läkemedelsdistributionen kan ordnas.658 Enligt 
läkemedelslagen (395/1987) ska minutdistributionen av läkemedel i Finland skötas av 
apotek inom öppenvården (nedan apotek) och sjukhusapotek. Läkemedel kan levereras 
och säljas till befolkningen endast vid apotek, filialapotek, serviceställen för ett apotek och 

656  Vid utgången av 2021 fanns det 6 441 detaljhandelstillstånd. Källa: Valvira 2022.

657  SHM har i sitt svar till Europeiska kommissionen (VN/10192/2021) redogjort för lagstiftning och rättspraxis för 
distansförsäljning av alkohol och hur de förhåller sig till principen om fri rörlighet för varor (artiklarna 34 och 36 i 
EUF) och direktivet om elektronisk handel. I svaret konstateras bland annat att konsumenterna i Finland för närva-
rande har möjlighet att göra beställningar på Alkos webbsidor eller i Alkos mobilapplikation. Vid sidan av Alko får 
vem som helst som har detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker starta en likadan ”webbutik” eller mobilapplikation 
förutsatt att bestämmelsen om att överlåta alkoholdrycker i 35 § i alkohollagen iakttas. Enligt denna paragraf får 
alkoholdrycker vid detaljhandel med alkoholdrycker överlåtas till kunder endast på ett godkänt detaljhandelsställe. 
Med andra ord får varken innehavare av minutförsäljningstillstånd eller Alko överlåta alkoholdrycker till konsumen-
ter till exempel genom hemkörning, postens förmedling eller paketautomater. För närvarande är alkoholbolaget 
den enda bland innehavarna av försäljningstillstånd för alkoholdrycker med en alkoholhalt på högst 5,5 volympro-
cent etylalkohol som förutom i sina butiker får sälja dryckerna i fråga för överlåtelse på ett detaljhandelsställe.

658  Konkurrens- och konsumentverket 2020
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webbtjänster för apotek. Apoteksverksamheten grundar sig på tillståndsförfaranden.659 
Minutdistributionen hör i Europeiska unionen till behörigheten för medlemsländernas 
nationella lagstiftning och beslutsfattande660. I samtliga EU-länder ges receptbelagda läke-
medel ut endast av apotek, men försäljning av receptfria läkemedel kan bedrivas både av 
apotek och av andra aktörer661. Det finns skillnader mellan de nordiska apotekssystemen 
bland annat i fråga om regleringen av antalet apotek, apotekens placering och ägandet662.

I överensstämmelse med regeringsprogrammet pågår en totalreform av läkeme-
delsförsörjningen på lång sikt i enlighet med riktlinjerna i den färdplan som ingår 
i social- och hälsovårdsministeriets rapport663. I färdplanen anges olika mål och åtgär-
der i fråga om undersökning, tillverkning, distribution och användning av olika läkeme-
del Målet är att förbättra kostnadseffektiviteten i läkemedelsförsörjningen, trygga medi-
cineringssäkerheten och läkemedelsrådgivningen samt tjänsternas smidighet, tillgången 
på tjänster och tjänsternas tillgänglighet. åtgärderna i färdplanen för läkemedelsfrågor 
sträcker sig över flera regeringsperioder. Under innevarande regeringsperiod har man 
i läkemedelslagen gjort en ändring i prisregleringen av receptfria läkemedel (1258/2021), 
vilket möjliggör priskonkurrens. Lagen trädde i kraft den 1 april 2022.664

Under de senaste 20 åren har man i flera länder i Europa avskaffat reglering av pris-
sättning och försäljningskanaler för läkemedel. Enligt läget hösten 2021 såldes recept-
fria läkemedel utanför apoteken i 11 europeiska länder. Dessutom får ett litet antal recept-
fria läkemedel förutom i apoteken säljas i vissa specialaffärer i Österrike, Tyskland och Slo-
venien. Försäljningen av receptfria läkemedel är i regel tillståndspliktig också när försälj-
ningskanalerna har utvidgats utanför apoteken.665

I Finland sker försäljningen av receptfria läkemedel fortfarande i huvudsak vid apo-
teken. Ett undantag utgörs av nikotinpreparat för substitutionsbehandling. De befria-
des från apoteksförsäljning 2006, och tillsynen överfördes på kommunerna.666 Ändringen 
hade sin grund i strävan att främja avvänjning från tobak genom att se till att preparaten 
är enkla att få tag på. Av apotekens läkemedelsförsäljning uppgick de receptfria läkemed-
lens andel år 2019 till 14 procent667.

659  Läkemedelslagen 395/1987, Finlex

660  Reinikainen m.fl. 2018

661  Reinikainen m.fl. 2018

662  Reinikainen m.fl. 2017

663  Social- och hälsovårdsministeriet 2019

664  Social- och hälsovårdsministeriet 2022a

665  Reinikainen m.fl. 2018

666  Reinikainen m.fl. 2018

667  Reinikainen m.fl. 2021
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I Finland har apoteken kunnat sälja läkemedel via webben sedan 2011668. Minutför-
säljningen av läkemedel är i Finland starkt knuten till de fysiska apotekens verksamhet. För 
att en apotekare i Finland ska kunna starta ett webbapotek, måste hen ha tillstånd för att 
driva ett fysiskt apotek. I Finland kan man inte starta ett apotek som enbart fungerar på 
webben, och detta är något som är speciellt för webbapoteksverksamheten i Finland.669 
Apoteket ska självständigt svara för läkemedelsrådgivningen samt lagringen och sänd-
ningen av läkemedel. Vad gäller transporten ansvarar apoteket för att transportförhållan-
dena är korrekta och att läkemedlet tas emot av den person som beställt läkemedlet.670

I slutet av 2020 fanns det i Finland nästan 150 webbapotek671. För att ett apotek ska få 
starta en webbtjänst krävs att apoteket gör en förhandsanmälan hos Fimea672. I en sådan 
förhandsanmälan krävs en utredning bland annat om utrymmena, läkemedelsrådgiv-
ningen, utbudet av läkemedel, det tekniska genomförandet av webbtjänsten samt webb-
tjänstens process.673 Mot slutet av oktober 2021 hade 250 apotek lämnat Fimea en anmä-
lan om inledande av webbapoteksverksamhet.674

Apotekens affärsverksamhet på webben ökar kraftigt, men dess andel är fortfarande 
rätt blygsam. Uppdaterade och jämförbara ekonomiska uppgifter om apotekens webb-
tjänsters andel av hela omsättningen finns inte att tillgå. Fimea samlar årligen in informa-
tion om apoteken bokslut och gör utifrån dessa en bokslutsanalys675. De senaste publice-
rade uppgifterna är från 2019. Webbförsäljningen av läkemedel och den ekonomiska bety-
delsen av apotekens webbtjänst verkar vara på uppåtgående. Dessutom har coronapan-
demin i betydande grad ökat såväl antalet apotek som tillhandahåller webbtjänster som 
efterfrågan på distanstjänster.676 En uppfattning om en möjlig ökning av omsättningen 
ger de uppgifter för år 2020 som Universitetsapoteket har publicerat. Företaget uppgav 
i sitt bokslut för 2020 att dess webbförsäljning hade stigit med nästan 150 procent sedan 
2019, vilket innebar att den uppgick till 23 miljoner euro, det vill säga 7 procent av före-
tagets sammanlagda försäljning i Finland.677 I Sverige till exempel uppgick näthandelns 
andel av apotekens försäljning år 2020 till 12 procent678. I jämförelse med Sverige var apo-
tekens webbförsäljning i Finland som helhet blygsam.

668  Anttinen m.fl. 2020

669  Anttinen m.fl. 2020

670  Fimea 2011

671  Finlands apotekareförbund 2020a

672  Fimea/Apotekets webbtjänst

673  Fimea/Apotekets webbtjänst

674  Fimea/Apotekets webbtjänst

675  Fimea/Apotekets webbtjänst

676  Reinikainen m.fl. 2021

677  Universitetsapotekets årsberättelse 2020

678  Finlands apotekareförbund 2020b
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Apoteksmarknadens funktion kan förbättras genom att webbapotekens verksam-
hetsförutsättningar utvecklas. Webbapoteken kan förbättra apoteksmarknadens funk-
tion och erbjuda fler alternativ för att vid sidan av de fysiska apoteken säkerställa till-
gången på läkemedel679. I samband med framtida reformer bör det granskas hur web-
bapotekens verksamhetsförutsättningar kan förbättras. En lösning som föreslagits är att 
göra det möjligt att på liknande sätt som i Sverige starta apotek som verkar enbart på 
webben, varvid fördelarna med en storskaligare näthandel kan utnyttjas bättre680&681.

På längre sikt skulle det vara bra att granska apoteksmarknaden, såsom regleringen 
av öppnande av apotek, apotekstillstånd och placeringen av apotek, samt konkur-
rensrelaterade faktorer, såsom de ställen där receptfria läkemedel får säljas. Konkur-
rens- och konsumentverket har lagt fram olika förslag till ändring av apotekslagen vars 
genomförbarhet behöver bedömas noggrannare. Konkurrens- och konsumentverket har 
föreslagit682 bland annat följande åtgärder:

	y lagstiftningen ändras så att apotekstillstånd beviljas alla som uppfyller kraven 
i lagen och så att antalet apotek och deras placering inte är begränsade.

	y regleringen om ägande av apotek omarbetas.

	y det görs lättare att öppna nya apotek för att apotekens placering bättre ska 
stämma överens med kundernas behov. Apotekstillståndet ska inte grunda 
sig på behovsprövning utförd av en myndighet, utan den som uppfyller givna 
minimikriterier genom vilka säkerheten i läkemedelsdistributionen tryggas 
ska kunna få tillstånd. Samtidigt slopas regleringen av apotekens placering. 
När tillståndsprocessen för apotek ändras, lindras också de negativa följderna 
av besvär som gäller apotekstillstånd, såsom möjligheten att bromsa inrättan-
det av konkurrerande apotek.

	y om det görs lättare att få apotekstillstånd måste man fästa vikt vid tillgången 
på läkemedel i glest befolkade områden. För närvarande begränsar regle-
ringen webbapoteksverksamhetens tillväxt och möjligheterna att förbättra 
tillgången på läkemedel genom försäljning på webben. också apotek som 
har verksamhet enbart på nätet bör tillåtas vid sidan av de apotek som fung-
erar som fysiska butiker. om regleringen av placeringen liberaliseras är 
det likväl möjligt att tryggandet att tillgången på läkemedel i hela landet 

679  De nordiska ländernas konkurrensmyndigheter 2021

680  Anttinen m.fl. 2020

681  De nordiska ländernas konkurrensmyndigheter 2021

682  Anttinen m.fl. 2020
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dessutom kräver ett särskilt stödsystem. Ett riktat apoteksstöd är bättre med 
hänsyn till nationalekonomin än att samtliga apotek stöds genom en prisreg-
lering där priserna är för höga.

	y förutom hindren för tillträde till marknaden av läkemedelsbranschen bör man 
också avskaffa de bestämmelser som gör det svårare att idka näringsverk-
samhet. De reglerade apotekspriserna på läkemedel bör ändras till maximi-
priser, så att apoteken kan konkurrera med priser. I en första fas lönar de sig 
att införa priskonkurrens för de receptfria läkemedlen. Den läkemedelstaxa 
som bestämmer priserna på läkemedel ska sänkas eller så ska apoteksskat-
ten alternativt skärpas eller utsträckas till all försäljning vid apotek. För närva-
rande betalar apoteken apoteksskatt huvudsakligen bara för läkemedelsför-
säljning fastän apoteken säljer också annat än läkemedel. Genom att ändra 
läkemedelstaxan och apoteksskatten kan man direkt påverka lönsamheten 
i apoteksverksamheten, läkemedelspriserna och kundernas och sjukförsäk-
ringssystemets läkemedelskostnader.

	y priskonkurrens när det gäller läkemedel skulle kunna bedrivas bland annat 
så att man i stället för fasta priser fastställer pristak för receptfria läkemedel 
och tillåter priskonkurrens i fråga om receptbelagda läkemedel genom expe-
ditionsavgiften. Dessutom drar skattebetalaren nytta av att apoteken har en 
striktare skyldighet att styra kunderna att köpa billigare läkemedel när läke-
medel kan bytas ut. Försäljningen av valda receptfria läkemedel ska enligt 
förslaget tillåtas också på andra försäljningsställen än apotek när läkemedel-
smyndigheten anser det säkert. Så är det i nästan alla andra nordiska länder. 
Försäljningen utanför apoteken ska omfatta bara ett begränsat antal produk-
ter. Storleken på de förpackningar som säljs och presentationen av produk-
terna ska regleras striktare än för apotekens del.683

Även under beredningen av framtidsredogörelse för handeln har behoven att 
utveckla det finska apotekssystemet som en del av utvecklandet av handeln aktu-
aliserats. Bland de frågor som tagits upp finns bland annat apotekssystemet och beho-
vet att reformera finansieringen och regleringen av det, frisläppande av försäljningen av 
receptfria läkemedel samt de begränsningar som gäller öppnande och ägande av apo-
tek. Dessutom har man i fråga om detaljhandeln med läkemedel diskuterat den globala 
utvecklingen i branschen, förändringar i verksamhetsbetingelserna, den inre marknadens 
funktion, jämlik och öppen konkurrens samt konsumentperspektivet.

683  Anttinen m.fl. 2020



198

STATSRåDETS PUBLIKATIoNER 2022:77 

Penningspel
I Finland har Veikkaus Ab genom lotterilagen fått i uppgift att verkställa pen-
ningspel. Veikkaus är ett bolag med specialuppgifter som är helt och hållet statsägt. 
Företaget verkar på affärsekonomiska grunder, och i ägarstyrningen och när mål för bola-
get ställs beaktas karaktären av dess specialuppgift som fastställts i lotterilagen. För Veik-
kaus ekonomiska resultat ställs inga mål. I lotterilagen föreskrivs att det i statsbudgeten 
varje år ska tas in anslag som uppskattas motsvara Veikkaus Ab:s vinst under räkenskaps-
perioden i fråga och de medel som återgår för ny utdelning.684 ombuden för penningspel 
har sammanlagt över 6 300 försäljningsplatser. Penningspel kan spelas till exempel i affä-
rer, kiosker och servicestationer samt på webbplatser.685 Veikkaus betalar ersättningar till 
dem som håller penningautomater i sina lokaler, och avgifterna utgör sålunda en inkomst 
exempelvis för affärer.

Digitaliseringen och penningspelkulturen och penningspelkulturen har bedömts 
leda till förändringar i konsumtionen av penningspel. Dessa förändringar kom-
mer att få konsekvenser också för handeln, som gärna ska bereda sig på att inkom-
sterna från penningspel minskar.686 Veikkaus har frivilligt genomfört åtgärder som stö-
der ansvarsfullt spelande bland annat genom att minska antalet spelautomater, vilket har 
minskat avkastningen av automaterna. åren 2020–2021 sjönk bruttovinsten från pen-
ningspel också på grund av coronapandemin, när spelautomater och spelhallar stäng-
des. Dessutom har det nuvarande penningspelsystemet granskats med hänsyn till ansvar-
såtgärderna och nackdelarna med penningspel Som en del av arbetet med att utveckla 
det finska penningspelsystemet har man också lyft fram olika alternativ vad gäller pen-
ningspelsverksamhetens avkastning i Finland framöver.687 Genom den reform av lotteri-
lagen som trädde i kraft vid ingången av 2022 och som grundade sig på regeringspro-
grammet genomfördes flera åtgärder för att förebygga och minska skador, vilka bedöms 
påverka penningspelskonsumtionen. Dessutom har man i det penningspelspolitiska pro-
gram som grundar sig på regeringsprogrammet fastställt långsiktiga mål för en pen-
ningspelspolitik som förebygger och minskar skadorna av penningspel. Det penningspels-
politiska programmet offentliggjordes i maj 2022 och det sträcker sig till 2030.688

Systemet med ensamrätt är ett undantag från friheten i EU i fråga om tjänster och 
deras placering. Lagstiftningen om penningspel i Europeiska unionen har inte harmo-
niserats. Penningspel regleras på olika sätt i olika länder som en del av varierande sätt att 
ordna penningspel. System med ensamrätt är tillåtna i EU-området om de grundar sig på 

684  Liikanen m.fl. 2021

685  Veikkaus/Pelipaikat ja pelit

686  Härkin 2020

687  Liikanen m.fl. 2021

688  Social- och hälsovårdsministeriet 2022b
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orsaker som sammanhänger med folkhälsan, säkerheten eller ordningen och som god-
känts i EU:s grundfördrag.689

Systemet med ensamrätt bedöms ur unionsrättslig synvinkel som en helhet som 
effektivt ska uppnå målet att förebygga de problem som penningspel orsakar. 
Användningen av avkastningen av penningspel för nyttiga ändamål rättfärdigar inte 
att systemet med ensamrätt bevaras.

Överföringen av Veikkaus Ab:s avkastning till de allmänna inkomstposterna i stats-
budgeten bereds. Konkurrens- och konsumentverket lade fram ett förslag i frågan i febru-
ari 2021 och betonade behovet av att bedöma fördelarna och nackdelarna ur hela sam-
hällsekonomins synvinkel.690 Härvid skulle finansieringen av förmånstagarna, till exempel 
många organisationer, inte bero på hur flitigt finländarna spelar penningspel. Samtidigt 
kan ändringen medföra förutsebarhet och stabilitet i finansieringen av förmånstagarna. 
Liikanens arbetsgrupp granskade också penningspelssystemet i sin utredning publicerad 
i februari 2021 och lade fram alternativ för utvecklingsarbetet i fråga om avkastningen från 
penningspel691. Statsrådet tillsatte i augusti 2021 ett tidsbestämt projekt med uppgift att 
utarbeta ett förslag till ny finansieringsmodell för de verksamheter som i dag finansieras 
med avkastning av penningspel692. I februari 2022 utarbetades en parlamentarisk avsikts-
förklaring i vilken ingår en överföring av intäkterna till statens allmänna budget693. De änd-
ringar i lagstiftningen som behövs för att genomföra ändringen från ingången av 2024 
bereds för närvarande.

Försäljningsprovisionen för penningspelsautomater har betydelse särskilt vad gäller 
verksamhetsbetingelserna för affärer i glesbygdsområden och små affärer. Verksam-
hetsmiljön påverkas utöver av närings- och konkurrenspolitiska synpunkter även av 
regleringen av penningspel, genom vilken man fullgör unionsrättens krav.

I det skriftliga hörande om framtidsredogörelsen som ordnades betonades att det 
inom handeln är bra att bereda sig på att avkastningen av penningautomatverk-
samheten minskar.694 Som bakgrundsfaktum konstaterades att flera olika faktorer for-
mar den finska penningspelkonsumtionen, bland dem digitaliseringen och förändringar 
i penningspelkulturen och penningspelpolitiken, och att dessa förändringar kommer att 
inverka på handeln.

689  Liikanen m.fl. 2021

690  Maliranta 2021

691  Liikanen m.fl. 2021

692  Statsrådets kansli 2021.

693  Statsrådet 2022

694  Härkin 2020
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Tobaksprodukter
Finland är veterligen tills vidare det enda landet som har ett så kallat endgame-mål, 
det vill säga att det är inskrivet i lag att användningen av tobaks- och nikotinproduk-
ter ska upphöra695. I praktiken förutsätter detta mål att det vidtas kontinuerliga åtgärder 
och att lagstiftningen utvärderas och omarbetas. Hur väl målet för regeringsperioden upp-
nåtts ska utvärderas och det ska tillsättas en ny arbetsgrupp för utvecklande av tobaks- 
och nikotinpolitiken. Dess uppgift är att föreslå nya åtgärder för att målet ska nås696.

Europeiska unionens åtgärder hjälper Finland att uppnå målet i tobakslagen. Ett 
av syftena med EU:s nya plan mot cancer697 är att på EU-nivå fram till år 2040 minska 
användningen av tobaksprodukter så att under 5 procent av befolkningen använder 
tobaksprodukter.698

I tobakslagen ingår omfattande reglering, och de näringsidkare som deltar i han-
deln med tobaksprodukter och e-cigaretter ska iaktta denna reglering i sin verksam-
het. Tobaksprodukter samt e-cigaretter och nikotinvätskor omfattas bland annat av mark-
nadsföringsförbud, distansförsäljningsförbud, förbud mot framläggande, detaljhandelstill-
stånd, åldersbegränsningar, begränsningar som gäller smaktillsatser och egenkontroll. För 
att förhindra olaglig handel kräver tobaksdirektivet dessutom att alla EU-länder skapar och 
upprätthåller ett spårbarhetssystem för tobaksprodukter.699

Till följd av de revideringar som gjorts i tobakslagen 2022 harmoniseras detaljhan-
delsförpackningarna för tobaksprodukter, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. 
Förpackningarna får inte i fråga om märkningen eller sitt utseende i övrigt avvika från 
detaljhandelsförpackningarna för andra motsvarande produkter. Sålunda ska bland annat 
varumärken och logotyper inte längre finnas på cigarettpaket. Harmoniseringsbestäm-
melserna träder i kraft den 1 maj 2023. Harmoniserade tobaksförpackningar används upp-
skattningsvis i över 20 länder i olika delar av världen.

Med tanke på närings- och konkurrenspolitiken ska man se till att handelns aktörer 
till sin ställning är jämlika i jämförelse med andra aktörer i sektorn och med företag 
som verkar antingen nationellt eller någon annanstans på den inre marknaden. Sam-
mantaget leder den minskade efterfrågan på tobaksprodukter till omfattande samhälle-
liga besparingar särskilt inom hälso- och sjukvården. En minskad konsumtion inverkar på 
intäktsflödet för de näringsidkare som säljer produkterna i fråga. Emellertid finns det få 

695  ollila & Ruokolainen 2018

696  Kotovirta m.fl. 2021

697  Europeiska kommissionen 2021m

698  Kotovirta m.fl. 2021

699  Se tobakslagen 549/2016, Finlex
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näringsidkare i Finland som säljer endast tobaksprodukter eller e-cigaretter Därför är de 
realekonomiska konsekvenserna av att efterfrågan minskar relativt små.700

Handelns elskatt
Handelsbranschen betalar i Finland elskatt enligt den högsta skatteklassen701&702. 
I den finska elbeskattningen tillämpas skatteklasserna I (den högsta nivån) och II (den läg-
sta nivån). Skatteklassen inverkar på storleken av den skatt som ska betalas. Handeln beta-
lar elskatt enligt skatteklass I tillsammans med den övriga tjänstesektorn Elskatt enligt 
skatteklass I betalar också den offentliga sektorn, jordbrukssektorn och hushållen. år 2021 
uppgick elskatten i skatteklass I till 2,253 c/kWh. Dessutom betalas en mervärdesskatt på 
24 procent som handelssektorn dock får dra av från mervärdesskatten på försäljningen. 
Till den lägsta elskatteklassen II hör industrin, gruvverksamheten, den yrkesmässiga växt-
husodlingen och datorhallar med en förbrukning på över 5 megawatt. Elskatten uppgår 
i skatteklass II från början av år 2021 till 0,05 c/kWh. Därtill tas en försörjningsberedskaps-
avgift på 0,013 c/kWh ut. På EU-nivå finns det ingen enhetlig beskattning av elenergi, 
utan alla länder fastställer egna skattenivåer. EU har likväl bestämt att elskatten ska vara 
minst 0,05 c/kWh703.

Inom handelsbranschen genomförs många energieffektivitetsåtgärder. Handels-
branschen tar i allt högre grad i bruk bland annat värmepumpar. Genom värmepumpar 
kan man producera värmeenergi som butikerna behöver samt utnyttja den spillvärme 
som uppstår i butikerna. En ändring av elskattenivån för handelsbranschen kunde öka 
energieffektiviteten genom värmeåtervinning och en utökad användning av värmepum-
par. En ändring av elskattenivån skulle dock minska de allmänna incitamenten för han-
delsbranschen att effektivisera elförbrukningen. Handelsbranschen är en mycket mångsi-
dig sektor, vars aktörers storleksklasser och placering i fastigheter varierar. En del av buti-
kerna är belägna i bostadsbyggnader. En noggrann allokering av en lägre elskattenivå 
skulle medföra betydande utmaningar. En lägre skatt för alla aktörer är knappast under 
några omständigheter motiverad. Elskatteutfallet skulle minska, vilket kunde öka det all-
männa behovet att höja energiskatterna.

700  Regeringens proposition RP 15/2016 rd

701  Härkin 2020

702  Mitronen & Närvänen 2020

703  Finansministeriet/Energbeskattning
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Private label -produkter
Handelns egna produkter (private label -produkter) har etablerat sig som en del av 
utbudet i dagligvaruhandeln. I Finland uppgick de egna märkenas andel av konsumen-
ternas inköp år 2020 till ca 24 procent704. De egna märkenas andel är i Finland liten jäm-
fört med övriga Europa trots att den stigit under 2010-talet. I Sverige hade handelns egna 
märke en andel på 26 procent och i Danmark 27 procent, det vill säga den låg på ungefär 
samma nivå som i Finland. I Norge var andelen bara 17 procent, och i Estland, Lettland och 
Litauen under 10 procent. I många länder i Mellaneuropa är handelns egna märken popu-
lärare. Till exempel i Frankrike, Tyskland och Storbritannien var andelen enligt Nielsens 
mätningar ca 30–40 procent. också i Spanien var andelen hög, ca 40 procent.705 Genom 
egna märken vill handeln i första hand tillhandahålla konsumenterna högklassiga produk-
ter förmånligt. Andra syften är att öka kundtrogenheten, stärka kedjans brand och mark-
nadsställning, skilja sig från konkurrenterna, öka bruttovinsten i dagligvaruhandeln, för-
bättra kvaliteten på produkterna och säkerställa kontrollen över produktionskedjan.706

Handelns egna märken erbjuder nya möjligheter för små och medelstora företag. De 
kan också genom ökad konkurrens främja innovationer i livsmedelskedjan. Ur tillverkar-
nas synvinkel innebär handelns egna märken nya möjligheter särskilt för företag som inte 
har tillräcklig kapacitet att skapa egna varumärken. Som ett resultat av samarbetet får de 
också tillgång till affärsnätverk och marknadsinformation.707

Enligt vissa bedömningar kan de positiva effekterna av handelns egna märken på 
leveranskedjorna för livsmedel övergå i negativa effekter efter att en viss andel upp-
nåtts. Genom att kopiera framgångsrika varumärken kan handelns egna märken minska 
incentiven för tillverkarna och deras vilja att utveckla produkterna och på så sätt minska 
konsumenternas valmöjligheter.708 Det är likväl förbjudet för köparen att orättmätigt 
skaffa, använda och uttrycka affärshemligheter som tillhör varuleverantören såväl genom 
EU-lagstiftningen709&710 som genom nationella författningar som gäller tillämpningen av 
dem711&712. I Finland övervakas förbudet av livsmedelsmarknadsombudsmannen, som har 
befogenheter att ingripa också i andra förfaranden som är förbjudna i livsmedelsmark-
nadslagen och strider mot god handelssed.

704  Konsumentpanelen NielsenIQ Homescan 2020 enligt Finlands Dagligvaruhandel rf 2021d

705  Finlands Dagligvaruhandel rf 2021b

706  Finlands Dagligvaruhandel rf 2021d

707  Europeiska kommissionen 2019b

708  Europeiska kommissionen 2019b

709  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943

710  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633

711  Lagen om företagshemligheter 595/2018, Finlex

712  Livsmedelsmarknadslagen 1121/2018, Finlex
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Private label -produkterna medför att handelns aktörer får en dubbelroll där de 
när de låter tillverka produkter kan dra nytta av sådan information som de fått från 
återförsäljarna och som tillverkarna av märkesvaror inte alls har eller som de har 
betydligt mindre av. Detta kan leda till en obalans i konkurrensläget mellan private 
label-produkter och brandprodukter och snedvrida marknaden. Handeln får till exem-
pel genom att låta tillverka private label-produkter exakt information om kostnadsstruk-
turen för produkten, vilket kan innebära en fördel för handeln när den förhandlar med till-
verkare av marknadsvaror.713 Öppen information inom de gränser som konkurrenslagen 
sätter kan minska en eventuell obalans särskilt när det gäller trenderna i fråga om efter-
frågan. Ökningen i informationens öppenhet bör ske genom frivilligt samarbete mel-
lan aktörerna. Staten kan medverka till exempel genom rådgivning om tillämpningen av 
konkurrenslagstiftningen.

Handelns egna märken kommer sannolikt att få en starkare ställning. Konsumenter-
nas förtroende för kvaliteten på handelns egna märken har stigit i Finland från 60 procent 
år 2013 till 71 procent år 2019. Huruvida konsumenterna föredrar handelns egna märken 
eller tillverkarnas brandprodukter varierar enligt produktgruppen.714

8.3 Främjande av företagande
Närings- och företagsamhetspolitiken samt strategin för företagande
Syftet med näringspolitiken är att på nationell nivå stärka den ekonomiska basen för 
samhället, sörja för att den förnyas och skapa sådana förhållanden som främjar upp-
komsten av företag, företagens verksamhet, tillväxt och konkurrenskraft samt sys-
selsättning715. Med hjälp av näringspolitiken strävar man efter att utnyttja regionens eller 
statens produktionspotential så effektivt som möjligt. Typiska näringspolitiska verktyg är 
att förbättra produktiviteten genom investeringar i produktutveckling och genom forsk-
ning, infrastruktursatsningar, sporrande beskattning, ett utbildningsutbud som motsvarar 
behoven inom näringarna samt tryggande av konkurrensförutsättningarna. Till målen för 
den allmänna näringspolitiken hör en hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraftiga 
verksamhetsbetingelser såväl nationellt som internationellt. Hållbar tillväxt medverkar 
till att nivån på sysselsättningen bevaras och främjar uppkomsten av nya arbetsplatser716. 
Konkurrenskraftiga verksamhetsbetingelser innebär bland annat rationalisering av regle-
ringen och en fungerande konkurrenspolitik.

713  Björkroth m.fl. 2012

714  Undersökningen Finland äter, Taloustutkimus 2019

715  Kommunförbundet 2019

716  Arbets- och näringsministeriet/Näringspolitiken
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Företagsamheten har en viktig roll i förnyelsen. I företagsamhetspolitiken fäster man 
särskild vikt vid att betingelserna för företagsamhet stöder och sporrar små och medel-
stora företag av alla slag att förnya sig och främjar uppkomsten av ny företagsverksamhet. 
Det är av största vikt att omvärlden stöder tillväxtens dynamik – det behöver grundas till-
räckligt många företag för att det bland dem i följande skede ska växa fram företag som 
sysselsätter och växer hållbart och blir internationella.

Genom strategin för företagande strävar man efter att skapa den bästa möjliga mil-
jön för företagsamhet oberoende av näringsgren. Följaktligen främjar strategin 
också företagsamhet inom handeln. I de politikval som påverkar verksamhetsbetingel-
serna är det väsentligt att identifiera de olika behov som företagandet ställer beroende på 
bland annat bransch, företagets livscykel eller företagets storlek. Därför är det nödvändigt 
att specificera verksamhetsbetingelserna på en exaktare nivå. Enligt statsminister Marins 
regeringsprogram ska det utarbetas en strategi för företagande som tar hänsyn till företa-
gens storlek och till717unga tillväxtföretag. Syftet med strategin för företagande är att iden-
tifiera de tyngdpunktsområden inom vilka en mångsidigare näringsstruktur ska stödjas 
och de små och medelstora företagen ska sporras till förnyelse och hållbar tillväxt718.

Enligt lägesbilden i strategin för företagande är betingelserna för företagande i Fin-
land i huvudsak goda, men avseende bör fästas särskilt vid strukturella tillväxthin-
der, såsom den begränsade tillgången på arbetskraft samt den låga investerings- 
och produktivitetsnivån. Även om det har observerats att de små och medelstora före-
tagens investeringsutsikter har blivit bättre våren 2021 jämfört med nivån 2020719 har 
Finland långt kvar till sina mål för investeringsnivån och särskilt en höjning av nivån på 
FUI-investeringarna. Kompetensen och investeringarna syns i form av ökad produktivitet 
först på längre sikt. En höjning av produktiviteten förutsätter i fråga om investeringarna 
långsiktiga och förutsebara verksamhetsbetingelser där även den utveckling som sker 
i andra länder beaktas. Ur ett produktivitetsperspektiv är det viktigt att sporra alla slags 
företag till utveckling och investeringar. Särskilt de unga tillväxtorienterade företagen hör 
till de viktigaste med tanke på produktivitetsutvecklingen720. Ett annat betydande tillväxt-
hinder är den begränsade tillgången på kunnig arbetskraft, som håller på att bli en allt 
större utmaning med tanke på företagens tillväxtmöjligheter. Antalet lediga arbetsplat-
ser och arbetslösheten ligger båda samtidigt på en hög nivå, vilket vittnar om ett allvarligt 

717  Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering 2019

718  Statsrådet/Strategi för företagande

719  Tesi 2021

720  Finansministeriet 2020b
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matchningsproblem på arbetsmarknaden.721 Den åldrande befolkningen och den krym-
pande arbetskraften kan också bidra till att minska investeringarna722.

Det inhemska ägandet
Det inhemska ägandet är av central betydelse med tanke på den ekonomiska till-
växten och produktiviteten i Finland. Ett kompetent ägarskap föder välstånd som i sin 
tur möjliggör tillväxt och ökar investeringspotentialen. Ett gott ägarskap inverkar också 
på företagens framgång, och framgång skapar till exempel nya arbetsplatser, vilket inver-
kar på välfärdssamhället också i framtiden. I ett långt tidsperspektiv stärker ett kunnigt 
och ansvarsfullt inhemskt ägarskap också ekonomins resiliens. Det inhemska ägandet har 
också samband med försörjningssäkerheten och säkerhetspolitiken. I enlighet med stats-
minister Marins regeringsprogram har det utarbetats ett program för inhemskt ägande 
som stöder tillväxt genom att stärka det finländska ägandet och göra det mångsidigare 
och jämlikare. Programmet för inhemskt ägande utgår från principen att ägande betyder 
att bära ansvar och risker, och det har en kraftig inverkan på den ekonomiska tillväxten, 
investeringarna och produktiviteten. Genom ägandet kan man också inverka på hållbar 
utveckling och bekämpningen av klimatförändringen samt styra kapital och investeringar 
till utvecklande av hållbara lösningar.723

Ur handelns synvinkel är det viktigaste innehållet i visionen i programmet för inhemskt 
ägande följande:

	y I ett ansvarsfullt och kompetent ägarsamhälle råder en stark entreprenör-
skapsaktivitet och nyföretagsverksamhet. Företagande är uppskattat 
och det uppstår talrika nya företag. Företagarna är tillväxtinriktade och 
incentiven för tillväxt, risktagande och skapande av arbetsplatser är verk-
ningsfulla. Ägarbytena genomförs smidigt.

	y Finland är världens bästa ekosystem för uppstarts- och tillväxtföretag 
och är internationellt känt för sina innovationer och sin kompetens. Finland 
är attraktivt, säkert och öppet för internationella investerare, experter 
och de tillväxtföretag som har mest potential. Inhemska och internatio-
nella kapitalplacerare och ängelinvesterare främjar tillväxten starkt genom att 
delta i finansieringen. I Finland skapas framgångssagor, enhörningar och lyck-
ade avknoppningar, där kapital och kompetens kanaliseras till nya företag.

721  Pehkonen m.fl. 2018

722  Valkonen & Lassila 2021

723  Sipilä m.fl. 2021
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	y Som grund för ekonomin fungerar en stark grupp av företagar- och 
familjeägda SME-företag (en finsk Mittelstand), som har en betydande 
ställning på den internationella marknaden för sin bransch och i Finlands utri-
keshandel. De medelstora företagens ställning har stärkts bland annat genom 
köp av utländska företag. Generationsbytena kan genomföras smidigt 
utan att företagets verksamhet blir lidande.

	y De möjligheter som långvarigt kooperativt ägande erbjuder som en form 
av gemensamt ägande till exempel för ägande av infrastruktur och andra 
samhälleligt viktiga tillgångar utnyttjas effektivt vid sida av övrig kommersiell 
kooperativ verksamhet.

För att genomföra visionen har det under våren 2021 i programmet för inhemskt ägande 
föreslagits såväl ett stort antal åtgärder som kan genomföras under pågående regerings-
period som åtgärdsutkast för regeringsprogrammet 2023–2027.724

Av aktörerna i den inhemska handeln är bara en del finskägda. Särskilt i specialhan-
deln har det utländska ägandet, till exempel utländska kedjor och webbutiker, en bety-
dande marknadsandel, som uppskattats uppgå till ca 30 procent.725

Kooperativt företagande
Finländarna förhåller sig positivt till kooperativ verksamhet, och andelslagen 
hade år 2019 ca 7,4 miljoner medlemmar. I slutet av 2019 fanns det sammanlagt 
4 077 andelslag med en sammanlagd omsättning på 33,4 miljarder euro (den ömsesidiga 
försäkringsverksamheten medräknad). De tio största andelslagen hade en omsättning 
på ca 26 miljarder euro, det vill säga nästan 78 procent av alla andelslags sammanlagda 
omsättning.726 Av alla vuxna finländare är ca 90 procent medlemmar i något andelslag 
eller ömsesidigt bolag727. Finländarnas inställning till kooperativ verksamhet är i huvudsak 
positiv: 70 procent förhåller sig mycket positivt eller ganska positivt till den728.

Den kooperativa verksamheten är redan i dag mångsidig, och den anses erbjuda nya 
möjligheter för framväxande branscher och för stärkt samarbete. De infrastrukturan-
delslag som producerar konsumenttjänster är till exempel strategiskt viktiga. Den växande 
betydelsen av närmat kan öka antalet matandelslag, och det anses också finnas behov av 

724  Sipilä m.fl. 2021

725  Mitronen & Närvänen 2020

726  osuustoiminta 2020 Kotimaisen omistamisen työryhmän sihteeristön taustaraportin 2021 mukaan

727  Kotimaisen omistamisen työryhmän sihteeristön taustaraportti 2021

728  Haavisto 2020
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andelslag inom cirkulär ekonomi. Det har också övervägts om andelslag är en dellösning 
på problemet med snuttarbete för anställda inom handelsbranschen samt ägarbyten. De 
små och medelstora företagen i handelsbranschen kan också få den kraft som en större 
storlek ger genom att sluta sig samman i ett handelsmannaandelslag.729 

Ägarbyten
Inom handelsbranschen väntas ägarbyten under de kommande tio åren ske i nästan 
hälften av företagen. Handelsbranschen är den bransch där procentuellt sett flest före-
tag överväger ägarbyte.730 Bland handelsföretag förekommer också ett större intresse för 
att sälja företaget än i andra branscher731. Behovet av ägarbyten växer när befolkningen 
åldras732. När samtliga branscher beaktas anses nästan 40 procent av SME-företagen pla-
nera ett ägarbyte under de följande tio åren, och under de följande två åren planeras ägar-
byten ske i 12 procent av de små och medelstora företagen, det vill säga ca 30 000 före-
tag733. Det finns inte exakta uppgifter om antalet ägarbyten, men Finnvera och företagsför-
medlarförbundet (Suomen Yritysvälittäjäin ja omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto) bedö-
mer att det i Finland genomförs ca 2 000–3 000 ägarbyten per år och att antalet ägarbyten 
har vuxit med ca 10 procent per år734.

Processen vid ägarbyten bör göras smidigare. Dessutom behöver ägarna råd och 
stöd gällande processen och sökandet efter någon som kan ta över företaget. Att 
livskraftiga företag blir tvungna att upphöra med verksamheten bara därför att det inte 
i tid hittas någon som kan ta över skadar nationalekonomin.735 Till de största utmaning-
arna hör att hitta köpare vid ägarbyten, att bestämma värdet, att finansiera köpet och 
betala skatt och att överföra kunnande. Utmaningarna skulle kunna lösas så att företa-
gen alltid hålls i försäljningsdugligt skick, företagarens och företagets kompetens är sepa-
rerade från varandra, man förbereder sig för ägarbyten i tid, försäljningen av företaget är 
öppen och professionella i branschen utnyttjas vid ägarbyten.736 Även offentliga aktörer 
kan främja ägarbyten till exempel genom att utveckla entreprenörskapsutbildningen och 
finansieringsformerna. Stödet för främjande av ägarbyten bör integreras i åtgärderna och 
handlingsmodellerna för att utveckla företagsverksamheten.

729  Härkin 2020

730  Kuismanen m.fl. 2021a

731  Varamäki m.fl. 2018

732  Kotimaisen omistamisen työryhmän sihteeristön taustaraportti 2021

733  Kuismanen m.fl. 2021a

734  Varamäki m.fl. 2018

735  Kotimaisen omistamisen ohjelman sihteeristön taustaraportti 2021

736  Företagarna i Finland 2018
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Internationaliseringen av företag
En exportverksamhet som utvecklas och som är mångsidigare än den nuvarande 
samt framgång i de internationella värdenätverken är livsviktiga faktorer med tanke 
på Finlands framgång och livskraft i framtiden. Näringsstrukturen bör utvecklas så att 
den blir mångsidigare, och Finland ska i högre grad ingå i den internationella handelns 
värdekedjor. Vikten av internationell tillväxt och av att näringslivet reformeras har ytterli-
gare accentuerats i och med den ekonomiska chock som coronapandemin har medfört.

Det finns stora sektorspecifika skillnader i hur långt internationaliseringen har dri-
vits, och på detta inverkar också företagets storlek och hur tillväxtinriktat det är. 
Bland SME-företagen är de som sysselsätter fler ofta mera internationaliserade än små 
mikroföretag. Bland de SME-företag som är starkt tillväxtinriktade är internationalisering 
vanligare än bland dem som är mindre tillväxtinriktade eller de företag som inte har några 
tillväxtmål. I SME-företagsbarometern våren 2021 hade 23 procent av alla SME-företag 
verksamhet utomlands.737 I SME-företagsbarometern hösten 2021 var motsvarande andel 
20 procent, det vill säga andelen hade sjunkit lite jämfört med andelen i barometern våren 
2021. Andelen internationaliserade företag hade i SME-företagsbarometern hösten 2021 
sjunkit också bland de SME-företag som sysselsatte över 50 personer.738

Inom handeln har särskilt webbutikerna stor betydelse för internationaliseringen. 
Även om de finska webbutikerna under de senaste åren har utvecklats mot större interna-
tionalitet, var andelen webbutiker som levererar till utlandet bland alla finska näthandels-
företag år 2019 klart under genomsnittet för EU-länderna. I Finland var andelen 33 pro-
cent, medan medelnivån för EU-länderna var 44 procent. Marknadsplatsernas och plattfor-
marnas betydelse framhävs när handeln internationaliseras.739

Offentliga företagstjänster och programverksamhet för att påskynda 
internationalisering av företag
Nätverket Team Finland samlar alla offentliga internationaliseringstjänster under 
samma paraply. Nätverkets kärnuppgift är att påskynda export och internationell tillväxt 
bland de företag som verkar i Finland. Tjänsterna erbjuds alla företag som inleder interna-
tionell affärsverksamhet, och tyngdpunkten i verksamheten ligger på de små och med-
elstora företagen. Team Finland försöker aktivt locka utländska placerare, investerare och 
experter till Finland. Business Finland svarar för den praktiska samordningen av Team Fin-
land-verksamheten. Andra centrala aktörer i nätverket är utrikesministeriet, arbets- och 

737  Kuismanen m.fl. 2021a

738  Kuismanen m.fl. 2021b

739  Sipilä m.fl. 2021
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näringsministeriet, Finnvera Abp och NTM-centralerna. Nätverket har ett intensivt samar-
bete med privata partner som tillhandahåller företagstjänster.

Programmet för export och internationell tillväxt enligt statsminister Marins reger-
ingsprogram främjar företagens tillväxt och internationalisering. Genom åtgärderna 
i programmet strävar man efter att få Finlands export att börja växa igen, skapa nya 
exportföretag och främja internationaliseringen av befintliga exportföretag. I pro-
grammet ingår fyra huvudteman som omfattar sammanlagt 17 åtgärder. Dessa teman är 
efterfrågestyrda ekosystem, utveckling av internationaliseringstjänster, finansieringsutbud 
och klimatlösningar. Ökat mervärde av Finlands export eftersträvas särskilt genom digita-
lisering och export av tjänster. Programmets åtgärder genomförs i samarbete med nätver-
ket Team Finland och andra samarbetspartner.

Programmet för export och internationell tillväxt fungerar som ett samordnings- 
och ledningsverktyg när existerande funktioner utvecklas, nya åtgärder inleds och 
gemensamma mål ställs och följs upp tvärsektoriellt. Man strävar efter att nå målen 
genom att utveckla de offentliga tjänsterna och finansieringen kundorienterat så att de 
blir sporrande och genom att intensifiera samarbetet mellan offentliga och privata tjäns-
ter. Hur resultatrikt och verkningsfullt programmet blir är en följd av den sammanlagda 
effekten av flera åtgärder. 

Företagsfinansiering och tillgången på företagsfinansiering
Enligt SME-företagsbarometern våren 2021 verkade tillgången på finansiering för 
SME-företagen ha förblivit på en skälig nivå trots att antalet företag som tagit lån 
minskat740. Enligt SME-företagsbarometern hösten 2021 verkade den allmänna till-
gången på finansiering ha sjunkit en aning, och i jämförelse med den förra barome-
tern hade användningen av extern finansiering minskat. Till detta har bland annat en 
strikt reglering av bankverksamheten och en svagare kreditvärdighet för företagen med-
verkat. Den allmänna försämringen av tillgången på finansiering är delvis överraskande, 
eftersom man har strävat efter att hålla uppe tillgången på finansiering genom offentliga 
stödåtgärder.741 Finansieringsutbudet har blivit mångsidigare under de senaste tio åren, 
och nya finansieringsalternativ, såsom gräsrotsfinansiering, och aktörer har kommit ut på 
marknaden Affärsänglarnas placeringar har också blivit allt viktigare finansieringskällor för 
företag i den inledande fasen. Enligt SME-företagsbarometern hösten 2021 uppgav 5 pro-
cent av de SME-företag som sökt finansiering under de senaste 12 månaderna att de fått 

740  Kuismanen m.fl. 2021a

741  Kuismanen m.fl. 2021b
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ett negativt finansieringsbeslut742. De mest betydande utmaningarna när det gäller finan-
sieringen av SME-företag är ett svagt kassaflöde och ett lågt kreditbetyg, problem som rör 
säkerheter, otillräckligt eget kapital samt brister i företagarnas finansiella kompetens och 
andra brister i förutsättningarna för affärsverksamheten.

Finansieringen av SME-företagen är fortfarande mycket bankdominerad även om 
den i SME-företagsbarometern hösten 2021 är mindre bankdominerad än i SME-fö-
retagsbarometern våren 2021743. Att bankregleringen har blivit striktare och banker-
nas affärsverksamhet har förändrats har också inverkat på finansieringen av SME-före-
tagen. När bankernas risktagningskapacitet efter finanskrisen sänktes genom reglering, 
blev den offentliga sektorn tvungen att bära en större risk. I Finland utgör de låne-, säker-
hets- och investeringsinstrument som EU erbjuder vid sidan av finansiering från Finn-
vera en del av den offentliga sektorns system. Säkerhetsprogram värda över 3 miljarder 
euro har tagits i bruk i Finland åren 2016–H1/2021. Normala år beviljar Finnvera finan-
siering på runt en miljard euro. Av denna summa bedöms att handelsbranschen beviljas 
ca 150 miljoner euro.

Uppstartsföretag och företag som satsar kraftigt på tillväxt behöver särskilt finan-
siering via eget kapital. Kapitalplacerarna har en betydande roll, eftersom de utöver 
finansiering tillför företagen kompetens och nätverk. Enligt europeisk statistik fick de fin-
ska startup-företagen år 2020 mest finansiering när den totala summan ställs i relation 
till landets bruttonationalprodukt744. Den viktigaste orsaken till den positiva utvecklingen 
är de utländska investerarnas betydande tillväxt under de senaste åren. år 2020 var de 
utländska investerarnas andel nästan 60 procent av investeringarna i startup-företag745. 
De utländska investeringarna koncentrerar sig likväl till ett mycket litet antal företag, och 
investeringarna i dessa företag är betydande. En utmaning är att de finska venture capi-
tal-fonderna är så små.

Staten har försökt avhjälpa kapitalbristen genom att höja Finlands Industriinveste-
ring Ab:s (Tesi) och Business Finland Venture Capital Ab:s investeringskapacitet, men 
det är svårt att få kapital till företagen. Ett mera omfattande deltagande av privata inves-
terare på kapitalinvesteringsmarknaden är en möjlig hållbar lösning för att stärka tillväxt-
finansieringen. Det handlar om att undanröja hinder och skapa incentiv. om de inves-
teringar som allmännyttiga sammanslutningar gör i kapitalfonder i kommanditbolags-
form inte skulle ses som inkomst av näringsverksamhet, skulle de allmännyttiga samman-
slutningarnas möjliga investeringar i fonder för samhällseffekt och i kapitalfonder enligt 

742  Kuismanen m.fl. 2021b

743  Kuismanen m.fl. 2021b

744  Invest Europe 2021

745  Pääomasijoittajat ry 2021a
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sektorns bedömning, när också utvecklingen på fondmarknaden beaktas, under de kom-
mande åren kunna uppgå till flera hundra miljoner euro. Flera arbetsgrupper, såsom 
Arbetsgruppen för hållbar tillväxt746 och arbetsgruppen för programmet för inhemskt 
ägande747, har i sina rapporter föreslagit en lagändring om skatteneutral behandling av de 
investeringar som görs av allmännyttiga sammanslutningar. Genom lagändringen skulle 
man kunna inverka på de finska tillväxtföretagens möjligheter att få finansiering.748 Som 
komplement till den privata finansieringsmarknaden bedöms Fnnveras, Tesis och Finland 
Venture Capitals finansieringsfullmakter och finansiella instrument täcka också handelns 
behov av finansiering väl.

Business Finland tillhandahåller offentlig finansiering i form av bidrag och lån sär-
skilt för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i växande företag och 
företag som internationaliseras samt för offentlig forskning som förnyar näringsli-
vet. Dessutom gör Business Finland Venture Capital oy investeringar i kapitalfonder som 
investerar i nya företag som är inriktade på tillväxt och internationalisering. En betydande 
del av Business Finlands verksamhet genomförs som en programverksamhet som omfat-
tar rådgivnings- och sparringstjänster, skapande av nätverk samt finansieringstjänster på 
områden som är centrala med hänsyn till företagens tillväxt- och exportpotential.

Business Finlands finansiering av handeln uppgick år 2019 till sammanlagt 21 miljo-
ner euro (sammanlagt 460 företag). år 2020 uppgick finansieringen av branschen till 
189 miljoner euro (sammanlagt ca 3 000 företag) och under första hälften av år 2021 till 
15 miljoner euro (sammanlagt 170 företag). Av den finansiering som beviljades 2020 var 
ca 142 miljoner euro så kallade coronabidrag eller coronalån.749

NTM-centralerna utvecklar de små och medelstora företagens affärsverksamhet och 
ägande och de små och medelstora företagens verksamhetsbetingelser och förut-
sättningarna för att företagsverksamheten ska kunna utvecklas. NTM-centralerna 
beviljar företag och sammanslutningar som utvecklar företagsverksamheten utveck-
lingsbidrag och understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön. NTM-centralerna 
beviljar de små- och medelstora företagen också utvecklingstjänster som delvis finansieras 
med statligt stöd. Genom dessa tjänster kan företagen utnyttja för ändamålet konkurrens-
utsatta experters kunnande för att utveckla centrala områden i sin affärsverksamhet.

år 2019 beviljade NTM-centralerna sammanlagt 2,6 miljoner euro (sammanlagt 
37 företag) i företagsfinansiering till handeln (detaljhandeln och partihandeln enligt 

746  Se Arbetsgruppen för hållbar tillväxt 2021

747  Se Sipilä m.fl. 2021

748  Pääomasijoittajat ry 2021b

749  Business Finland 2021b
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Statistikcentralens näringsgrensindelning). år 2020 beviljade de 55,1 miljoner euro (sam-
manlagt ca 3 200 företag) och under den första hälften av 2021 (1.1–30.6.2021) 3,3 miljo-
ner euro (sammanlagt 60 företag). Av den finansiering som beviljades 2020 utgjordes mer-
parten, dvs. ca 49,4 miljoner euro, av så kallade coronsastöd. NTM-centralerna beviljade 
år 2019 sammanlagt 286 företag inom handeln utvecklingstjänster (analys och konsulta-
tionstjänster). år 2020 beviljades sammanlagt 888 företag inom handeln utvecklingstjäns-
ter och under första hälften av år 2021 (1.1–30.6.2021) 203 företag.750

8.4 Slutsatser och åtgärdsförslag
Slutsats 17. – Den globala marknaden

Grunden för konkurrenspolitiken för den globala handeln läggs genom Världshandelsor-
ganisationens (WTO) avtal, EU:s regelverk och andra åtgärder. Syftet är att främja jämlika 
verksamhetsbetingelser och öppna marknader.

Under de kommande tio åren kommer regleringen av den internationella handeln i huvud-
sak inte att ske i Världshandelsorganisationen WTO utan genom regionala och bilaterala 
handelsavtal. I WTO avtalas likväl eventuellt om den nationella regleringen för e-handel 
och tjänster, vilket också kan få konsekvenser för detaljhandeln. De lösningar som syftar till 
klimatneutralitet har inte nödvändigtvis någon betydande inverkan på detta.

Utvecklingsförslag 25. Finland stöder EU:s strävan att förhandla fram breda och 
ambitiösa frihandelsavtal med tredjeländer och försöker i dessa nå resultat som gag-
nar det finska näringslivet inbegripet detaljhandeln (bland annat harmonisering av 
regleringen, såsom internationella standarder, sänkning eller undanröjande av tullar).

Utvecklingsförslag 26. Finland inverkar på lagstiftningen för näthandeln på EU-nivå 
och främjar jämlika verksamhetsbetingelser och genomförandet av öppenhet i nät-
handeln mellan aktörer i EU och i tredjeländer. Finland strävar efter att hitta lösningar 
på utmaningarna i den internationella näthandeln bland annat när det gäller producen-
tansvar, produktansvarsfrågor, konsumentskydd, säkerhet och jämlika konkurrensvillkor.

Utvecklingsförslag 27. Finland främjar i sitt påverkansarbete att ett jämlikt betal-
terminalsystem införs i Världspostunionens (UPU) avtal för alla medlemsländer 
i unionen.

750  Yritystietojen raportointijärjestelmä 2021
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Slutsats 18. – EU:s inre marknad

För att åstadkomma fungerande marknader utför Finland ett övergripande och långsiktigt 
utvecklings- och påverkansarbete internationellt, i EU och utanför EU.

I framtiden har Finland verkat för att jämlika verksamhetsbetingelser för tjänstemarknaden 
uppnås och för utvecklande och verkställighet av bestämmelser, anvisningar och verktyg 
för utvärdering av regleringen.

Utvecklingsförslag 28. För att utveckla en tjänstemarknad som stöder jämlika verk-
samhetsförutsättningar (bestämmelser, anvisningar) och verktyg för utvärdering 
av regleringen skapas en regelbok för handeln, som täcker Finlands ståndpunkter och 
åtgärder

1) för att utveckla tjänstemarknaden så att genomförandet och verkställigheten 
av EU-lagstiftningen blir så harmoniserad som möjligt och att myndighets-
samarbetet främjar handelns möjligheter att dra nytta av de möjligheter som 
den inre marknaden skapar,

2) för att undanröja hindren för den inre marknadens funktion i övriga 
medlemsstater (såsom hinder på tjänstemarknaden, hinder som gäller regle-
rade yrken, till exempel arbetsgruppen för efterlevnad på den inre markna-
den, SMET),

3) för att förnya verktygen för utvärdering av regleringen för handeln på så sätt 
att de också beaktar indikatorerna för digital handel och näthandel. Som en 
del av utvecklingsarbetet bedöms vilka bestämmelser som förhindrar eller 
främjar en övergång till elektronisk handel

Slutsats 19. – Den nationella marknaden

Den finska marknaden är ur regleringssynpunkt relativt öppen även om det i reglering-
ens omvärld finns några begränsningar som det är bra att granska nationellt, också som 
en del av den inre marknadens funktion (indikator för reglering av detaljhandeln, RRI). 
De finska begränsningarna i etableringsfriheten handlar i huvudsak om storleksbegräns-
ningar. På storleksbegränsningarna inverkar i sin tur de finska planläggningskraven för 
stora detaljhandelsenheter. För Finlands del begränsas den dagliga verksamheten endast 
i fråga om distributionen av alkohol, tobak och läkemedel genom detaljhandelsaffärer. I ett 
EU-perspektiv finns det i Finland lite fler begränsningar i fråga om distributionskanalerna 
än i medlemsstaterna i genomsnitt.
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Bedömda som helhet överskrider antalet begränsningar i den finska tjänstehandeln med-
eltalet för OECD-länderna (Services Restrictiveness Index, STRI). Relativt sett flest begräns-
ningar finns det i de distributionstjänster som är betydelsefulla för handeln och god-
stransporterna på landsväg. Den finska marknaden för distributionstjänster är en av de 
mest begränsade bland OECD-länderna. En del av regleringen är horisontell, det vill säga 
gäller alla branscher, och en del utgörs av sektorspecifika begränsningar. För handelns del 
har även myndighetsreglering och beslut på regional nivå betydelse. Dessa beaktas likväl 
inte i OECD:s jämförelser av begränsningar. OECD har rekommenderat att Finland undersö-
ker möjligheterna att avskaffa regleringen.

I framtiden har Finland undanröjt de hindren inom handeln för en fungerande konkurrens 
på den nationella marknaden samt utvecklat verksamhetsbetingelserna så att nya aktörer 
har lätt att komma in och hålla sig kvar på marknaden. De ändringar i lagstiftningen som 
behövs har gjorts, och de stöds av behövliga anvisningar.

Utvecklingsförslag 29. Eventuella hinder för den nationella marknadens funktion 
och konkurrensen på marknaden inom handeln ska utredas och identifieras, även 
som en del av den jämlika verksamheten på den inre marknaden. Det ska likaså utre-
das om det i verksamhetsbetingelserna för handeln finns faktorer som hindrar att 
nya aktörer kommer in på marknaden eller att aktörer håller sig kvar på marknaden. 
Samtidigt bedöms behoven av ny lagstiftning och nya anvisningar. I utvecklingsarbe-
tet beaktas förändringarna och framtidsutvecklingen i handelns omvärld, särskilt digita-
liseringen och förändringarna i konsumentbeteendet, näthandelns tillväxt samt utveck-
lingen i referensländerna, när handeln fungerar som en global gränsöverskridande aktör. 
I den fortsatta utvecklingen av regleringen beaktas också marknadens funktion samt kon-
kurrensfrämjande åtgärder som en del av konkurrens- och näringspolitiken.

Slutsats 20. – Den nationella marknaden i ett perspektiv som sträcker sig bortom denna 
regeringsperiod

Inom handeln har det lyfts fram specialfrågor, såsom planläggningen, alkoholen och läke-
medelsdistributionen. Det är ändamålsenligt att granska de nuvarande system som gäl-
ler dessa på längre sikt (över pågående regeringsperiod) som en del av konkurrensen inom 
handeln, den inre marknadens funktion och den finska handelns funktion på den globala 
marknaden. Handeln fungerar i en omvärld som genomgår en kraftig strukturomvandling 
bland annat på grund av digitaliseringen och konsumentbeteendet.

I framtiden kommer ramarna för specialfrågorna inom handeln, planläggningen, alkohol-
lagstiftningen och apoteksregleringen, att ha reformerats så att de stöder en fungerande 
marknad, konkurrens, en öppet fungerande inre marknad i EU samt hälsa, välfärd och 
säkerhet som en balanserad helhet liksom även digitalisering, global handel och bekäm-
pande av klimatförändringen.



215

STATSRåDETS PUBLIKATIoNER 2022:77 

I planläggningen är det på längre sikt viktigt att se till att markanvändningen stöder, 
främjar och ökar konkurrensen inom handeln och stöder förändringar i verksamhetsbe-
tingelserna liksom även handelns och dess aktörers tillgänglighet och centrumområdenas 
livskraft.

Utvecklingsförslag 30. Smidigheten av planläggningsprocesserna främjas utan att 
riskera kvaliteten på planläggningen och det försäkras att landägaren har initiativ-
rätt i detaljerad planläggning.

Utvecklingsförslag 31. Behoven av planläggning som gäller handeln ska utredas.

Utvecklingsförslag 32. Lagstiftningen och anvisningarna ändras så att tomtutbu-
det blir tillräckligt stort och av tillräcklig kvalitet, vilket också möjliggör att nya 
aktörer inom handeln tar sig in på marknaden och stöder handeln i en omvärld som 
förändras.

Hela alkohollagstiftningen bör utredas som en del av konkurrenspolitiken och den inre 
marknadens funktion på längre sikt, med beaktande av hälso-, välfärds- och säkerhetsas-
pekterna. Ett avskaffande av alkoholmonopolet skulle sannolikt inverka positivt på fram-
tidsutsikterna för övriga aktörer i handelssektorn om det genomfördes balanserat, med 
beaktande av närings- och folkhälsopolitiken.

Utvecklingsförslag 33. Utvecklingsbehov av lagstiftning som gäller försäljning av 
alkohol utvärderas helhetsinriktat.

Utvecklingsförslag 34. Den utredning som riksdagen krävt av konsekvenserna av 
den reform av alkohollagen som gjordes i början av år 2018 genomförs.

Apoteksregleringen bör granskas med hänsyn till konkurrensen och den inre markna-
dens funktion på längre sikt.

Utvecklingsförslag 35. Reglering gällande att öppna och äga apotek granskas som 
en del av reformen av medicinfrågor. För närvarande är det bara provisorer som får äga 
apotek. En provisor som beviljats apotekstillstånd får bedriva apoteksverksamhet endast 
som enskild näringsidkare. Dessutom har antalet verksamhetsställen begränsats. Sam-
tidigt granskas placering av apotek samt det hur apoteken tjänar sina kunder allt bättre 
som en del av hälsovården. Dessutom reds det ut vilka påverkningar det eventuella ned-
läggandet av placeringsregleringen skulle ha på tillgång och åtkomlighet av mediciner 
och apotekstjänster, och skulle man behöva ett separat stödsystem för att försäkra tillgång 
och åtkomlighet av mediciner och apotekstjänster i hela landet.
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Slutsats 21. – Främjande av entreprenörskap

Med hänsyn till strukturomvandlingen och utvecklingen inom handeln är det viktigt att 
omvärlden sporrar till utveckling och förblir stabil på lång sikt. En gynnsam omvärld stöder 
utveckling och förnyelse av befintlig företagsverksamhet och utvecklande av ny så att sek-
torn investerar, växer, internationaliseras och sysselsätter.

I den omvärld där handeln verkar är det viktigt att identifiera eventuella särskilda utma-
ningar, behov och möjligheter när företagen i sektorn ska förnyas och en lyckad struktur-
omvandling ska genomföras. Dessa kan sammanhänga med exempelvis finansierings- och 
företagstjänster, internationaliseringen, ägarbyten, kooperativ företagsverksamhet och 
inhemskt ägande.

I framtiden verkar handeln i en förutsägbar och stabil omvärld och främjar förnyelse, till-
växt, internationalisering, sysselsättning och investeringar bland de företag som redan ver-
kar inom handeln och nya företag i sektorn.

Utvecklingsförslag 36. Det ska utredas om det i entreprenörernas omvärld finns fak-
torer som bromsar förnyelse eller förhindrar att handeln förnyar sig till exempel 
genom tillväxt, internationalisering, sysselsättning eller investeringar eller genom-
förandet av andra utvecklingsåtgärder både i segmentet för existerande företag och 
i segmentet för ny företagsverksamhet (till exempel i finansierings och företagstjänster, 
ägarbyten, kooperativ företagsverksamhet och inhemskt ägarskap).

Slutsats 22. – En genomgripande utveckling av handeln

Det nuvarande statistiksystemet för handeln behöver utvecklas, eftersom det inte helt mot-
svarar nuvarande behov: den är splittrad, klassificeringarna behöver uppdateras och dess-
utom behövs statistiska metoder för näthandeln.

I framtiden motsvarar det system för statistikföring som används i handeln i Finland tidens 
behov även vad gäller utvecklingsarbetet.

Utvecklingsförslag 37. Det officiella statistiksystemet för handeln utvecklas.

Slutsats 23.

Handeln har en betydande sysselsättande roll i samhället. Under de senaste åren har det på 
grund av strukturomvandlingen redan försvunnit arbetsplatser i sektorn, och denna utveck-
ling bedöms fortsätta också under kommande år. Inom handeln har arbetskraftens struktu-
rer samt kompetensbehoven förändrats, och de fortsätter att förändras kraftigt. Samtidigt 
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som sektorn moderniseras lider den av brist på kompetent arbetskraft, och det behövs 
arbetstagare också för nya arbetsuppgifter. De stora förändringarna medför utmaningar 
när det gäller kompetensbehoven, utbildningen och sysselsättningen i sektorn. För att den 
finska handeln ska nå framgång också globalt i den hårdnande internationella konkurren-
sen krävs utvecklingsåtgärder som stöder sektorn på såväl kort som lång sikt. Ett övergri-
pande och behärskat genomförande av strukturomvandlingen kräver ett bredbasigt nät-
verksbaserat samarbete mellan olika experter i sektorn för att man ska kunna svara på 
behovet att reformera och utveckla sektorn – även förutseende och systematiskt.

I framtiden har staten, näringslivet, läroanstalterna och sektorns företag och expertaktö-
rer tillsammans och nätverksbaserat kunnat svara på de utmaningar som strukturomvand-
lingen och förändringarna i omvärlden innebär. Den finska handeln har förnyat sig och är 
attraktiv och verkar också på globala marknader.

Utvecklingsförslag 38. En kommissionsdelegation för strukturomvandling inom han-
deln tillsätts i arbets- och näringsministeriet med uppgiften att målmedvetet föra 
strukturomvandlingen i sektorn vidare på ett övergripande sätt. Delegationen sam-
manför statsförvaltningen, näringslivet, företagen och arbetstagarna inom handeln samt 
experterna på området. Dess mål är att utveckla och främja handeln, särskilt sysselsätt-
ningen, kompetensen och utbildningen, under strukturomvandlingen (såsom förutse-
ende av arbetskrafts- och kompetensbehov, stödjande av flerkanalig och global handel 
samt exportkompetens, utveckling av samarbetet mellan läroanstalterna och universite-
ten, stödjande av inlärning i arbetet). Ett syfte är också att producera ny kunskap samt att 
systematiskt föra vidare utvecklingsförslagen i framtidsredogörelsen för handeln. Särskilda 
infallsvinklar är näringspolitiken, den globala handeln och den inre marknaden i den refe-
rensram av digitalisering, förändringar i konsumentbeteendet och globalisering av han-
deln som starkast driver utvecklingen framåt.

Jämfört med nuvarande verksamhetsmodell är det mervärde som delegationen medför 
att den betraktar strukturomvandlingen i handeln ur ett helhetsperspektiv och samord-
nat och för sektorn framåt i samhället med ett helhetsgrepp genom ett nätverkssamarbete 
på bred bas. I arbetet ligger fokus på att stödja en förnyelse av handeln, en målmedveten 
utveckling av sektorn och en profilering av sektorn som en lockande karriärväg även för 
experter och personer med specialkompetens.
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9 Sammanfattning av utvecklingsidéer

Statsrådets framtidsredogörelse för handeln innehåll totalt 38 utvecklingsförslag till 
följande innehållsområden som gäller branschens omstrukturering:

1) konsumentbeteende,
2) sysselsättning, utbildning och kompetens,
3) regional utveckling och försörjningsberedskap,
4) digitalisering,
5) klimatförändringen och företagsansvar samt
6) en välfungerande marknad och främjande av entreprenörskap.

Beslut om frågor som gäller anslagen för redogörelsens utvecklingsförslag bör fat-
tas inom budget- och ramprocessen. Ärenden som gäller eventuella finansierings-
behov behandlas och beslut i dessa fattas inom ramen för utgiftsramen för statsfinan-
serna i statsbudgeten och planen för de offentliga finanserna och samordnas med övriga 
utgiftsbehov inom den offentliga ekonomin, vid behov genom omfördelningar inom 
förvaltningsområdena.

Utvecklingsförslagen fördelas till tre olika prioriterade områden enligt följande:

1) Nationellt utvecklingsarbete: man skapar nya och utvecklar befintliga 
nationella system, verksamhetsmodeller och bestämmelser för att främja 
förnyelse av handeln samt dess tillväxtpotential

2) Resursfördelning: man påskyndar förnyelse, tillväxt och internationalisering 
av handeln genom FUI-satsningar och programarbete

3) Internationellt påverkansarbete: man påverkar innehåll/frågor som gäller 
handeln på EU-nivån och utanför EU-området
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Figur 29. Tre prioriterade områden i de 38 utvecklingsförslagen i framtidsredogörelsen för handeln.

Det prioriterade området 1. består av nationellt utvecklingsarbete som svarar mot 
omstruktureringen av handeln och den kraftiga förändringen av verksamhetsmil-
jön genom att skapa nya och utveckla befintliga nationella system, verksamhets-
modeller och bestämmelser för att främja förnyelsen av handeln samt dess tillväxt-
potential och tillväxtmöjligheter. Bakgrunden till detta är att i dag regleras eller påver-
kas handeln av flera olika nationella system, verksamhetsmodeller och bestämmelser 
som alla en gång i tiden har tagits fram för behoven och verksamhetsmiljön vid den tid-
punkten. Den pågående omstruktureringen av handeln samt den kommande tidsramen 
på 10 år förutsätter på grund av förändringen av verksamhetsmiljön utveckling, förnyelse 
och nyskapande så att branschen kan förnya sig och vara konkurrenskraftig, också globalt. 
En bra hemmarknadskonkurrens är utgångspunkten för konkurrensen på den internatio-
nella marknaden.

Följande är exempel på 18 förslag till utveckling av befintliga nationella system, bestäm-
melser och verksamhetsmodeller som presenteras i redogörelsen: 1) utveckling av utbild-
ning inom handeln, 2) utredning och införande av näthandelns distributionskanaler och 
logistiska lösningar vid näthandelns tillväxt och internationalisering, 3) att lösa specialfrå-
gor som gäller handeln, såsom planläggningsfrågor inom handeln samt utvärdering och 
utredning av avregleringen som gäller försäljning av alkohol och apoteksverksamhet. Man 
har föreslagit att en del utvecklingsförslag ska genomföras på lång sikt.

1.

2.

3.

Nationellt 
utvecklingsarbete (26) 

Resursfördelning (6)

Internationellt 
påverkansarbete (6)

1. Man skapar nya (8) och utvecklar 
(18) be�ntliga nationella system, 
verksamhetsmodeller och 
bestämmelser för att främja 
förnyelse av handeln samt dess 
tillväxtpotential 

2. Man påskyndar förnyelse, tillväxt 
och internationalisering av 
handeln genom FUI-satsningar och 
programarbete (6)

3. Man påverkar innehåll/frågor som 
gäller handeln på EU-nivån och 
utanför EU-området (6)
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Följande är exempel på förslag till utveckling (18) av befintliga nationella system, 
bestämmelser och verksamhetsmodeller (numreringen nedan utgår från numreringen 
av förslagen till utveckling i kapitlen 3–8):

	y Utvecklingsförslag 2. Handelsbranschens yrkesutbildning och högsko-
leutbildning samt yrkesexamina och specialyrkesexamina reforme-
ras så att de svarar på branschens behov inom den grundläggande 
utbildningen och fortbildningen samt lärandet i arbetet, också genom 
skapande av behovsstyrda utbildningsvägar (såsom ledningskompetens, 
ny teknik, digital handel, omfattande till exempel följande innehåll: multika-
nalhandelns strategiarbete, handel på nätet, cirkulär ekonomi, kundanskaff-
ning, tillväxthackning, dataanalys, ledning genom information, varumärkes-
hantering, logistik, multikanalverksamhet, plattformar samt delningsekonomi 
och upplevelseekonomi).

Inom reformarbetet bedöms och görs behövliga författningsändringar 
samt utvärderas behovet av resurser för genomförandet. Reformarbetet 
utförs genom utredning av de särskilda behoven av kompetens och utbild-
ning inom handelsbranschen inom den strukturella reformen av branschen, 
genom prognostisering av framtiden tillsammans med företagen, arbets-
tagarna och läroanstalterna inom branschen. Med tanke på tillgången på 
arbetskraft ska tillräcklig kompetens vad gäller prognostisering av arbets-
krafts- och kompetensbehoven säkerställas. När det gäller utbildningsbehov 
strävar man efter att så noggrant som möjligt analysera kompetensbehoven 
på både kort som längre sikt inom handelsbranschen och de branscher som 
är nära kopplade till handelsbranschen och dess utveckling (såsom logistik).

	y Utvecklingsförslag 4. Handelns förutsättningar att rekrytera utländsk 
arbetskraft stärks. Rekryteringen och sysselsättningen av internationell 
kvalificerad arbetskraft i Finland främjas bland annat genom att påskynda 
förfarandena för uppehållstillstånd för arbete och studier, förstärka Finlands 
attraktivitet för internationell kvalificerad arbetskraft och deras familjer samt 
deras etablering och fortsatta vistelse i landet, skapa en modell för interna-
tionell rekrytering inom handelsbranschen genom att stödja företagens och 
FUI-verksamhetens tillväxt och internationalisering samt investeringar med 
hjälp av internationell kvalificerad arbetskraft, förhindra exploatering av 
utländsk arbetskraft samt öka arbetslivets mottaglighet och mångformighet.

	y Utvecklingsförslag 5. Arbetslivet och karriärutvecklingen för invand-
rare som arbetar inom handelsbranschen stöds, bland annat genom 
att man utvecklar invandrarnas kompetens, erbjuder tillräckligt med 
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språkundervisning och stöder lärande i arbetet, karriärutveckling samt 
arbetslivets mångformighet och bekämpar diskriminering i samband med 
rekryteringar.

	y Utvecklingsförslag 8. Man vidareutvecklar verksamhetsmodellen för 
mångservicecenter i landsbygden (=stöd för bybutiker vol. 2) för att 
stärka landsbygdsområdenas livskraft och välbefinnande. Utgångspunk-
ten är att stödja tillgången till dagligvarubutikstjänster som kärnan för mång-
servicecenterverksamheten. Verksamhetsmodellens funktion följs upp, utvär-
deras och utvecklas långsiktigt och den används till att förbättra tillgången till 
privata och offentliga tjänster och deras tillgänglighet i landsbygdsområden. 
Genom verksamhetsmodellen svarar man även mot förändrade servicebehov, 
till exempel utvecklingen av handeln till att använda flera kanaler.

	y Utvecklingsförslag 9. Behoven gällande styrningen av handelns läge 
samt utvecklingen och smidigheten i regleringen av den utreds och 
vidareutvecklas med beaktande av förändringarna i handelns verksam-
hetsmiljö, i synnerhet digitaliseringen, klimatförändringen, hälso- och 
säkerhetshot samt samhällsstrukturens hållbarhetsmål. Som en del av 
utvecklingsarbetet bedöms behovet av specialreglering samt konsekvensbe-
dömningar och nödvändiga lagstiftningsändringar genomförs.

	y Utvecklingsförslag 11. Man utreder behoven av att utveckla den inter-
nationella lagstiftningen och eventuella nya regleringsbehov gällande 
användningen av autonoma distributionsfordon och transportfordon, 
såsom obemannade luftfarkoster och motsvarande som del av de logis-
tiska godstransportkedjorna.

	y Utvecklingsförslag 12. Man utreder åtgärder, med vilka staten kan stöda 
säkerställandet av marknadens funktionssäkerhet inom dagligvaru-
försörjningen och specialhandelns varuförsörjning (import, export och 
egen produktion). För att säkerställa Finlands försörjningsberedskap måste 
man i framtiden fästa särskild uppmärksamhet vid att den finländska primär-
produktionens, livsmedelsindustrins och handelns lönsamhet, funktion och 
självförsörjning hålls på en god nivå även framöver så att man dock tryggar 
tillgången till nödvändiga produkter, produktionsinsatser och råvaror utom-
lands. I granskningen bör man uppmärksamma även de specialvillkor som 
EU:s inre marknad ställer.
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	y Utvecklingsförslag 19. Investeringarna i koldioxidsnålhet inom handels-
branschen påskyndas genom att verksamhet inom energieffektivitets-
avtal och incitament utvecklas som ett samarbete mellan statsförvalt-
ningen och handeln.

	y Utvecklingsförslag 20. Uppkomsten av lösningar som anknyter till cirku-
lär ekonomi främjas som en del av verkställandet av den nationella stra-
tegin för cirkulär ekonomi. Detta stöder även utvecklingen av nya tjänster 
inom cirkulär ekonomi. Arbetstagarna inom branschen utbildas under bryt-
ningstiden i arbetet för att bli kunniga inom hållbar utveckling, miljöansvars-
fullhet och cirkulär ekonomi.

	y Utvecklingsförslag 29. Eventuella hinder för den nationella marknadens 
funktion och konkurrensen på marknaden inom handeln ska utredas 
och identifieras, även som en del av den jämlika verksamheten på den 
inre marknaden. Det ska likaså utredas om det i verksamhetsbetingel-
serna för handeln finns faktorer som hindrar att nya aktörer kommer in 
på marknaden eller att aktörer håller sig kvar på marknaden. Samtidigt 
bedöms behoven av ny lagstiftning och nya anvisningar. I utvecklingsar-
betet beaktas förändringarna och framtidsutvecklingen i handelns omvärld, 
särskilt digitaliseringen och förändringarna i konsumentbeteendet, näthan-
delns tillväxt samt utvecklingen i referensländerna, när handeln fungerar som 
en global gränsöverskridande aktör. I den fortsatta utvecklingen av regle-
ringen beaktas också marknadens funktion samt konkurrensfrämjande åtgär-
der som en del av konkurrens- och näringspolitiken.

	y Utvecklingsförslag 30. Smidigheten av planläggningsprocesserna främ-
jas utan att riskera kvaliteten på planläggningen och det försäkras att 
landägaren har initiativrätt i detaljerad planläggning.

	y Utvecklingsförslag 31. Behoven av planläggning som gäller handeln ska 
utredas.

	y Utvecklingsförslag 32. Lagstiftningen och anvisningarna ändras så att 
tomtutbudet blir tillräckligt stort och av tillräcklig kvalitet, vilket också 
möjliggör att nya aktörer inom handeln tar sig in på marknaden och 
stöder handeln i en omvärld som förändras.

	y Utvecklingsförslag 33. Utvecklingsbehov av lagstiftning som gäller 
försäljning av alkohol utvärderas helhetsinriktat.
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	y Utvecklingsförslag 34. Den utredning som riksdagen krävt av konse-
kvenserna av den reform av alkohollagen som gjordes i början av år 
2018 genomförs.

	y Utvecklingsförslag 35. Reglering gällande att öppna och äga apotek 
granskas som en del av reformen av medicinfrågor. För närvarande är 
det bara provisorer som får äga apotek. En provisor som beviljats apotekstill-
stånd får bedriva apoteksverksamhet endast som enskild näringsidkare. Dess-
utom har antalet verksamhetsställen begränsats. Samtidigt granskas place-
ring av apotek samt det hur apoteken tjänar sina kunder allt bättre som en 
del av hälsovården. Dessutom reds det ut vilka påverkningar det eventuella 
nedläggandet av placeringsregleringen skulle ha på tillgång och åtkomlighet 
av mediciner och apotekstjänster, och skulle man behöva ett separat stödsys-
tem för att försäkra tillgång och åtkomlighet av mediciner och apotekstjäns-
ter i hela landet.

	y Utvecklingsförslag 36. Det ska utredas om det i entreprenörernas 
omvärld finns faktorer som bromsar förnyelse eller förhindrar att 
handeln förnyar sig till exempel genom tillväxt, internationalisering, 
sysselsättning eller investeringar eller genomförandet av andra utveck-
lingsåtgärder både i segmentet för existerande företag och i segmentet 
för ny företagsverksamhet (till exempel i finansierings och företagstjänster, 
ägarbyten, kooperativ företagsverksamhet och inhemskt ägarskap).

	y Utvecklingsförslag 37. Det officiella statistiksystemet för handeln 
utvecklas.

Ett lyckat och behärskat genomdrivande av omstrukturering av handeln förutsätter även 
återskapande på system- och författningsnivån vid sidan av det som redan finns. Redogö-
relsen presenterar åtta sådana utvecklingsförslag, varav följande kan nämnas som exem-
pel: 1) att skapa en ekonomisk incitamentsmodell för utbildning av arbetstagare inom 
handeln, 2) att utreda nya slags metoder och verktyg för att påskynda förnyelsen av bran-
schen och bidra till livskraften i kommersiella centra samt 3) att skapa ett nytt slags inn-
ovationsekosystem för digitaliseringen och förnyelsen av företag. Dessutom är förslaget 
att inrätta en rådgivande kommitté för handelns omstrukturering vid arbets- och närings-
ministeriet. Den ska ha som uppgift att övergripande och målmedvetet driva vidare bran-
schens omstrukturering.
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Följande är exempel på förslag till utarbetande (8) av nya nationella system, bestäm-
melser och verksamhetsmodeller (numreringen nedan utgår från numreringen av för-
slagen till utveckling i kapitlen 3–8):

	y Utvecklingsförslag 3. Det skapas och tas i bruk en ekonomisk incita-
mentsmodell för partiell ersättning av de kostnader som orsakas före-
tagen och arbetstagarna av kompletterande och vidare utbildning av 
arbetstagare vid handelsbranschens företag så att de stöder konti-
nuerligt lärande och karriärmöjligheter, liksom också mottagande av 
erbjudet arbete. När modellen skapas bör särskild vikt fästas vid främjan-
det av digitala färdigheter (särskilt inom underrepresenterade grupper) samt 
stödjande av handelsbranschens tillväxtförutsättningar och internationalise-
ring (till exempel högskolornas påbyggnadsutbildningar).

	y Utvecklingsförslag 7. Man utreder vilka nya typer av metoder och verk-
tyg handeln behöver för att försnabba reformen av sektorn och de 
kommersiella centrumens (såsom stadskärnorna, köpcentren utanför 
städerna) livskraft. I utredningsarbetet skapas ett reformstödpaket för 
handelsbranschen, i vilket ingår FUI-insatser, utökning av kompetens 
och förmågor samt eventuellt även investeringar, till exempel automa-
tiserade transportformer, exempelvis logistik med obemannade luftfarkos-
ter, utveckling av hybridhandel (som även i framtiden kan möjliggöra tjänster 
i fysiska butiker i en ny form).

	y Utvecklingsförslag 10. Man utreder och inför åtgärder genom vilka 
staten, handelsbranschen, företag som tillverkar konsumtionsvaror och 
branschorganisationer kan främja effektiva och snabba distributionska-
naler och logistiska lösningar (= övergripande logistik) inom näthandeln 
i och med den ökade näthandeln och internationaliseringen, och med 
att ta hänsyn till de ekologiska och sociala aspekterna.

	y Utvecklingsförslag 13. I samarbete med centrala aktörer skapar man en 
ny verksamhetsmodell för försörjningsberedskap för handelssektorn 
i störningssituationer och undantagsförhållanden, till exempel en funk-
tionssäker butiknätverksmodell som omfattar bland annat ett reservdelssys-
tem, cybersäkerhet och kompetens som har samband med den, betalnings-
rörelse- och datatrafik. I samband med dessa butiker skulle kunna verka också 
serviceställen för medborgare som drivs av andra aktörer (såsom kommuner 
och organisationer), inklusive distribution av information och nödvändiga 
förnödenheter, såsom vatten, mat, läkemedel och dylikt.
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	y Utvecklingsförslag 14. Ett innovationsekosystem skapas och införs för 
handelsbranschen för att främja digitaliseringen och förnyelsen hos 
företag i olika faser inom handeln. I innovationsekosystemet för handels-
branschen utvecklar och innoverar forskningssamfund, den offentliga 
sektorn, företag inom handelsbranschen, varumärken och experter gemen-
samt den övergripande digitaliseringen av branschen i handelns interna och 
externa processer. I arbetet som anknyter till innovationsekosystemet sätter 
även stora lokomotivföretag och start up-företag fart på digitaliseringen hos 
små och traditionella aktörer.

	y Utvecklingsförslag 18. En övergång till realtidsekonomi genomförs 
inom handelsbranschen. Nationella lösningar för realtidsekonomi som 
stöder kompatibiliteten på nordisk nivå och EU-nivå utvecklas och införs 
på marknadsvillkor. Beredningen görs i samarbete med myndigheter och 
aktörer inom handelsbranschen (inkluderar bl.a. utvärdering av konsekven-
serna för handelsbranschen till följd av att e-kvitton införs, digitalisering av 
ekonomihanteringsprocessen, införande och verkställande av automati-
sering). Behoven och kraven i mikroföretag och små företag samt kompe-
tensbehoven hos personalen inom handelsbranschen beaktas också. För att 
uppnå det övergripande målet krävs att aktörerna inom handelsbranschen 
deltar aktivt i utvecklingen av gemensamma lösningar.

De nationella lösningarna byggs så att de även stöder interoperabiliteten 
inom Norden och på EU-nivå samt Finlands mål att fungera som en före-
gångare inom realtidsekonomi. Detta förutsätter att man förbinder sig till 
internationellt samarbete samt att man utvecklar gemensamma standarder 
och lösningar.

	y Utvecklingsförslag 24. Det görs en utredning av om en säker miljö för 
arbete och uträttande av ärenden kan främjas i butikerna med legisla-
tiva metoder. I utredningsarbetet utnyttjas internationella goda praxis.

	y Utvecklingsförslag 38. En kommissionsdelegation för strukturomvand-
ling inom handeln tillsätts i arbets- och näringsministeriet med uppgif-
ten att målmedvetet föra strukturomvandlingen i sektorn vidare på ett 
övergripande sätt. Delegationen sammanför statsförvaltningen, närings-
livet, företagen och arbetstagarna inom handeln samt experterna på områ-
det. Dess mål är att utveckla och främja handeln, särskilt sysselsättningen, 
kompetensen och utbildningen, under strukturomvandlingen (såsom förut-
seende av arbetskrafts- och kompetensbehov, stödjande av flerkanalig och 
global handel samt exportkompetens, utveckling av samarbetet mellan 
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läroanstalterna och universiteten, stödjande av inlärning i arbetet). Ett syfte 
är också att producera ny kunskap samt att systematiskt föra vidare utveck-
lingsförslagen i framtidsredogörelsen för handeln. Särskilda infallsvinklar är 
näringspolitiken, den globala handeln och den inre marknaden i den refe-
rensram av digitalisering, förändringar i konsumentbeteendet och globalise-
ring av handeln som starkast driver utvecklingen framåt.

Jämfört med nuvarande verksamhetsmodell är det mervärde som dele-
gationen medför att den betraktar strukturomvandlingen i handeln ur ett 
helhetsperspektiv och samordnat och för sektorn framåt i samhället med 
ett helhetsgrepp genom ett nätverkssamarbete på bred bas. I arbetet ligger 
fokus på att stödja en förnyelse av handeln, en målmedveten utveckling av 
sektorn och en profilering av sektorn som en lockande karriärväg även för 
experter och personer med specialkompetens.

Det prioriterade området 2. fokuserar på att driva igenom handelns omstrukture-
ring på nationell nivå, genom att säkerställa tillräckliga resurser som behövs för för-
nyelse, tillväxt och internationalisering av handeln. Genom att fördela resurser till 
FUI-satsningar samt programarbetet säkerställs en ekosystemisk och övergripande utveck-
ling av handeln. Satsningar på handelns FUI- och programresurser är verktyg som företag 
i branschen och den offentliga sektorn använder för att sköta sin uppgift så väl och effek-
tivt som möjligt vid förnyelse av handeln och genomdrivandet av omstruktureringen. 
å andra sidan är dessa satsningar också med tanke på samhället en källa för Finlands 
nationalekonomi och välbefinnande, bland annat i fråga om sysselsättning, entreprenör-
skap och näringslivets sektorer, såsom även i fråga om statens skatteintäkter. I redogörel-
sen för utvecklingen av FUI- och programarbete inom handeln presenteras sex utveck-
lingsförslag, vars prioriterade områden är till exempel utveckling av varumärken och köp-
vägar, utnyttjande av digitala tekniker inom handeln samt i fråga om programarbete kan 
som exempel nämnas främjande av användningen av flera kanaler hos företag inom den 
finländska handeln och påskyndande av digital betalning inom handeln. Dessutom före-
slås utveckling av finansieringsmodeller samt sammankoppling av nationell finansiering 
och EU-finansiering inom handeln.

Följande är exempel på förslag till utveckling (6) av förnyelse, tillväxt och internatio-
nalisering av handeln genom FUI-satsningar och programarbete (numreringen nedan 
utgår från numreringen av förslagen till utveckling i kapitlen 3–8):

	y Utvecklingsförslag 6. FUI-verksamhetens intensitet inom handelsbrans-
chen utökas. Behovet av FUI-satsningar betonas i handelsbranschens bryt-
ningsskede, strukturomvandlingen. också i den nationella FUI-färdplanen 
(2020) presenteras planer till åtgärder som behövs för ökande av FUI-intensi-
teten samt förbättrande av dess kvalitet och genomslag.
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	y Utvecklingsförslag 15. Forsknings-, utvecklings- och innovations-
satsningarna (FUI-satsningarna) och företagsrådgivningen inriktas 
på utveckling av nya affärsmodeller, varumärken och köpvägar inom 
handelsbranschen samt på utnyttjande av digitala teknologier. Offent-
liga finansieringsmodeller och finansieringskriterier utvecklas, nationell 
finansiering och EU-finansiering kopplas smidigt samman i inriktningen 
på finansieringen och företag stöds i utnyttjandet av EU-finansiering. 
Inom handelbranschen innebär digitaliseringen en stark brytning i de etable-
rade verksamhetsmodellerna, vilket kräver att handeln bygger upp och servi-
cedesignar till exempel köpvägarna, affärskoncepten och affärsmodellerna på 
nytt. Digital kundanskaffning, plattforms- och delningsekonomi samt ibruk-
tagande av marknadsplatser och nya tekniker (till exempel robotisering, arti-
ficiell intelligens, automatisering) förutsätter även ny digital kapacitet inom 
handelsbranschen.

De offentliga finansieringsmodellerna och finansieringskriterierna utvecklas 
så att de stödjer handelsbranschens innovations- och utvecklingsverksamhet 
och dess karaktär, till exempel i skapandet av nya digitala och internationella 
affärsmodeller samt i utvecklingen av handelns verksamhetsprocesser. Refor-
men kräver till exempel utredning och utveckling av nya tekniska lösningar, 
bl.a. lösningar för plockrobotik, mobila tjänster, lagringssystem, marknadsfö-
ringsautomation, ledning genom information och obemannade butiker.

Konsumentorienterade flerkanaliga verksamhetsmodeller innoveras och 
utvecklas med beaktande av jämlikheten mellan olika kundgrupper och 
regioner.

	y Utvecklingsförslag 16. Ett näthandelsprogram som främjar flerkanalig-
het hos finländska företag inom handelsbranschen genomförs för att på 
ett övergripande sätt stödja de förändringar som digitaliseringen förut-
sätter, även genom användning av forskningsrön. Syftet med program-
met är att genom helhetsbetonade lösningar utveckla affärsverksamheten 
inom handeln så att den blir flerkanalig, med betoning på kraftig utveckling 
av näthandeln, och att starkt främja internationaliseringen av den finländ-
ska handeln. Innehållet i programmet är bl.a. servicedesign, utveckling av nya 
tekniska lösningar som en del av grundandet och genomförandet av näthan-
del, produkt- och serviceinnovationer med beaktande av de olika storlekarna 
och särdragen hos olika segment inom handelsbranschen (till exempel speci-
albutik, små och stora företag), utökande av personalens kompetens och 
förmågor samt nya affärsmodeller, digitala försäljnings- och marknadsförings-
kanaler, branding och cybersäkerhet.
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	y Utvecklingsförslag 17. Ett program för digital betalning genomförs för 
företag inom handelsbranschen. Inom programmet samarbetar man med 
teknologiaktörer och företag inom handelsbranschen för att utveckla och 
innovera nya och säkra betalningssystem och betalningssätt för bl.a. digi-
tal betalning, mobilbetalning, kontaktlös och biometrisk betalning. Företag 
inom branschen utvecklar och inför inom programmet digitala betalnings-
lösningar med utgångspunkt i kunden och servicedesignar digital betalning 
som vinnande koncept för de egna köpvägarna.

	y Utvecklingsförslag 21. Ansvarsfullhetsarbetet inom handelsbranschen 
främjas i samarbete med intressentgrupperna, och man försöker stödja 
lösningar som hjälper framför allt små företag. Tillsammans med företa-
gen görs en bedömning av hurdant stöd de eventuellt behöver till följd av 
bl.a. kraven i den nya lagstiftningen.

	y Utvecklingsförslag 22. Ett program för att göra mångfaldsmodeller och 
mångfaldsverktyg mainstream inom handeln genomförs tillsammans 
med handelsbranschen och arbetstagarna.

Det prioriterade området 3. riktar sig till internationellt påverkansarbete på EU-ni-
vån och utanför EU-området. Den finländska handeln är verksam på den globala mark-
naden och möter därför dagligen yttre villkor i anknytning till EU och länder utanför EU. 
Det är väsentligt att Finland gör ett aktivt och övergripande internationellt påverkans-
arbete för att uppnå en rättvis, öppen, jämlik och konkurrenskraftig verksamhetsmiljö. 
Förutom att detta är bra och till nytta för den finländska handeln gagnar den även han-
deln globalt. I redogörelsen föreslås för det prioriterade området 3 sex förslag till utveck-
ling, varav följande anges som exempel: 1) att främja en rättvis och människoorienterad 
dataekonomi nationellt och på EU-nivån, 2) främjande av jämlika verksamhetsförutsätt-
ningar samt transparens i näthandeln mellan EU och aktörer utanför EU, 3) Finland stö-
der EU:s försök att förhandla om omfattande och ambitiösa frihandelsavtal med tredje län-
der och har som mål att uppnå resultat som främjar den finländska näringslivet, inklusive 
detaljhandeln samt 4) Finland främjar ett jämlikt terminalavgiftssystem för alla Världspost-
föreningens (UPU) medlemsländer i Världspostföreningens avtal.
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Följande är exempel på förslag till utveckling (6) av påverkansarbete på EU-nivån 
och i länder utanför EU i frågor som gäller handeln (numreringen nedan utgår från 
numreringen av förslagen till utveckling i kapitlen 3–8):

	y Utvecklingsförslag 1. Man främjar en rättvis och människoorienterad 
dataekonomi nationellt och i EU. Man främjar nationellt och påverkar på 
EU-nivån ett angreppssätt som utgår från datatransparens (öppna data), 
även vid användningen av egna data /My Data) inom handeln. Man utre-
der eventuella nationella författningsbehov som gäller främjandet av en 
dataekonomi inom handeln och beaktar att dataekonomin förutsätter förtro-
ende och säkerställande av tillräcklig informationssäkerhet.

	y Utvecklingsförslag 23. En spelbok för handeln gällande EU-påverkan 
och internationell påverkan skapas i syfte att utveckla lagstiftning och 
standarder som stöder likadana verksamhetsförutsättningar. Spelboken 
omfattar Finlands ställningstaganden och åtgärder inom: 1) teman som rör 
hållbar utveckling och 2) teman som rör ansvarsfullhet.

	y Utvecklingsförslag 25. Finland stöder EU:s strävan att förhandla fram 
breda och ambitiösa frihandelsavtal med tredjeländer och försö-
ker i dessa nå resultat som gagnar det finska näringslivet inbegripet 
detaljhandeln (bland annat harmonisering av regleringen, såsom internatio-
nella standarder, sänkning eller undanröjande av tullar).

	y Utvecklingsförslag 26. Finland inverkar på lagstiftningen för näthandeln 
på EU-nivå och främjar jämlika verksamhetsbetingelser och genomför-
andet av öppenhet i näthandeln mellan aktörer i EU och i tredjeländer. 
Finland strävar efter att hitta lösningar på utmaningarna i den internationella 
näthandeln bland annat när det gäller producentansvar, produktansvarsfrå-
gor, konsumentskydd, säkerhet och jämlika konkurrensvillkor.

	y Utvecklingsförslag 27. Finland främjar i sitt påverkansarbete att ett 
jämlikt betalterminalsystem införs i Världspostunionens (UPU) avtal för 
alla medlemsländer i unionen.

	y Utvecklingsförslag 28. För att utveckla en tjänstemarknad som stöder 
jämlika verksamhetsförutsättningar (bestämmelser, anvisningar) och 
verktyg för utvärdering av regleringen skapas en regelbok för handeln, 
som täcker Finlands ståndpunkter och åtgärder
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1) för att utveckla tjänstemarknaden så att genomförandet och verkställ-
igheten av EU-lagstiftningen blir så harmoniserad som möjligt och att 
myndighetssamarbetet främjar handelns möjligheter att dra nytta av de 
möjligheter som den inre marknaden skapar,

2) för att undanröja hindren för den inre marknadens funktion i övriga 
medlemsstater (såsom hinder på tjänstemarknaden, hinder som gäller 
reglerade yrken, till exempel arbetsgruppen för efterlevnad på den inre 
marknaden, SMET),

3) för att förnya verktygen för utvärdering av regleringen för handeln på 
så sätt att de också beaktar indikatorerna för digital handel och näthan-
del. Som en del av utvecklingsarbetet bedöms vilka bestämmelser som 
förhindrar eller främjar en övergång till elektronisk handel
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10 Framtidsredogörelse för handeln: 
visioner och scenarier för handeln 
i Finland 2032

Vid arbetet med framtidsredogörelsen för handeln har det utarbetats en vision och 
scenarier för 2032. Dessa stöder varandra samt utvecklingsförslagen för och slutsatserna 
om de sex olika ämnesområdena för redogörelsen. Bakgrunden till framtidsredogörelsen 
är att utveckla branschen på ett långsiktigt och strategiskt sätt i enlighet med skrivningen 
i regeringsprogrammet inom ramen för strukturomvandlingen inom handeln och den 
globala utvecklingen. För att genomföra dessa mål fokuserar redogörelsen på följande 
ämnesområden: 1) konsumentbeteende, 2) sysselsättning, utbildning och kunnande, 
3) regional utveckling och försörjningsberedskap, 4) digitalisering, 5) klimatförändring och 
företagsansvar samt 6) en fungerande marknad och främjande av företagande. De ämnes-
områden som nämns ovan har identifierats i samband med det skriftliga hörandet för 
redogörelsen.

Vision för handelsbranschen för 2032

I framtidsredogörelsen för handeln har det utarbetats en vision för handelsbranschen för 
2032. Till grund för denna vision ligger den vision som Ernst & Young oy har skapat för 
handeln för 2031.751 Visionen för 2032 lyder:

År 2032 har Finland ett starkt ekosystem inom handelsbranschen, där det uppstår 
kundorienterade, även internationellt framgångsrika produkt- och tjänsteinnovatio-
ner och nya verksamhetskoncept för handeln. Verksamhetsmiljön stöder bevaran-
det av en stark position på hemmamarknaden och internationell framgång för före-
tag inom handel och för finländska varumärken. Handelsbranschen anses vara en 
verksamhetssektor och arbetsplats som lockar experter och investeringar. Ansvar för 
människor och för miljön är ett trumfkort för den finländska handeln.

751  Ernst & Young oy, publikation: ANM 2021
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Visionen och scenarierna för handeln 2032 och utvecklingsförslagen till framtidsredogö-
relsens olika ämnesområden (6) har klassificerats i tre fokusområden enligt följande:

1. Skapar nya och utvecklar befintliga nationella system, verksamhetsmo-
deller och bestämmelser för att främja förnyelse och tillväxtförmåga 
inom handeln.

2. Påskyndar förnyelse, tillväxt och internationalisering inom handeln 
genom insatser för forskning, utveckling och innovationer och 
programarbete.

3. Påverkar innehåll/frågor som gäller handeln internationellt på EU-nivå 
och utanför EU-området.

Scenarier för handeln utvecklingsutsikter fram till 2032

Parallellt med visionen för handeln 2032 har det inom ramen för arbetet med framtidsre-
dogörelsen skapats alternativa scenarier för branschen för 2032. Bakom arbetet med sce-
narierna för framtidsredogörelsen ligger de scenarier för handeln som arbetslivsprofes-
sor Lasse Mitronen och biträdande professor (karriärsystemet tenure track) i tjänster och 
handel Elina Närvänen har skapat för handeln och som har uppdaterats i beredningen av 
redogörelsen med redogörelsens sex ämnesområden. I och med det uppkom tre olika sce-
narier för handeln för 2032 som följer:

1) Ekosystemiskt förnyad handel med internationell konkurrenskraft
2) Handel som upplevt konkurrensnackdel
3) Handel som förlorat sin konkurrenskraft

Scenarierna beskrivs i tabell 6. En närmare beskrivning finns efter tabellen.
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Tabell 6. Scenarier för handeln 2032.

Scenario Ekosystemiskt förnyad handel med internationell 
konkurrenskraft

Handel som upplevt konkurrensnackdel Handel som förlorat sin konkurrenskraft

Lägesbilden av scenariot 
för handeln 2032

Handeln i Finland är ett förnyat, livskraftigt och även 
globalt sett konkurrenskraftigt ekosystem med fler 
kanaler

Handeln i Finland utvecklas knappt, upplever 
konkurrensnackdel på marknaden och förlorar sin 
konkurrenskraft

Utvecklingsbehovet inom handeln i Finland möts inte, 
branschen förnyas inte och förlorar sin konkurrenskraft 
på den inhemska och utländska marknaden. 

Situationen i samhälls-
ekonomin

Vi klarar bra av de förändringar som coronapandemin 
och Rysslands anfallskrig mot Ukraina medför, 
tillväxt redan från och med 2023. Den förändrade 
verksamhetsmiljön skapar en ny syn på de framtida 
utmaningarna genom att stärka aspekterna 
självförsörjning, försörjningsberedskap och total 
hållbarhet.

Coronapandemin och Rysslands anfallskrig mot 
Ukraina blir långvariga, ekonomin växer inte. Skatterna 
ökar, räntorna stiger, köpkraften sjunker. BNP minskar 
fram till 2025.

Långvarig recession, förlorat årtionde.

År 2032 är nivån på BNP samma som 2019, 
arbetslösheten ökar. 

Konsumentbeteende och 
kundorientering

Köpkraften växer i takt med tillväxten i BNP. 
Konsumenterna är alltmer medvetna om 
konsumtionens inverkan på miljön, användningen 
av naturresurser, hållbar logistik och sätter nytt 
värde på graden av inhemskt ursprung inom 
handeln. Kunderna vill ha produkter som är förenliga 
med cirkulär ekonomi och hållbar utveckling. 
Koncepten, kundupplevelserna och varumärkena 
inom den finländska handeln lockar en internationell 
kundkrets. Data för handeln är öppnare än tidigare, 
konsumenterna använder information som stöd för 
köpbesluten, handeln främjar utvecklingen.

Köpkraften växer inte. För en stor del av 
konsumenterna är priset fortfarande ett starkt 
kriterium för köpbeslut. Likväl grundar en del av 
konsumenterna sina köp på värderingar och vill stödja 
inhemska aktörer. 

Verksamhetskonceptet för handeln blir mångsidigare 
och konsument-till-konsument handel och 
delningsekonomi stärks, men aktörerna inom den 
finländska handeln är inte längre aktivt med och 
främjar nätverk och lösningar förknippade med 
dessa. Nya internationella och prisfokuserade aktörer 
kommer in på marknaden. Konsumenterna erkänner 
inte handeln i Finland som en beaktansvärd aktör, 
utan gynnar utländska aktörer och varumärken, som 
erbjuder bättre kundupplevelser.

Köpkraften minskar avsevärt. Prisets betydelse 
i köpbeteendet stärks ytterligare. Både de som 
konsumenter grundar sina köp på värderingar och de 
som betonar priset riktar i regel sina anskaffningar 
till de globala aktörernas butiker. Antalet inhemska 
produkter och aktörer minskar kraftigt och 
internationella varumärken övertar i regel marknaden. 
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Scenario Ekosystemiskt förnyad handel med internationell 
konkurrenskraft

Handel som upplevt konkurrensnackdel Handel som förlorat sin konkurrenskraft

Sysselsättning, kunnande 
och utbildning

Personalmängden inom handeln stiger och är 
320 000 personer 2032. Handeln är en attraktiv 
arbetsgivare även internationellt. Kraven på 
kunskapsnivå har ökat, det finns nya uppgifter i 
branschen. Det finns tillräckligt med experter för 
handelns kompetensbehov, och det råder ingen 
brist på experter. Forskningen och utbildningen 
inom handeln håller bästa internationella standard, 
lockar toppforskare, forskning samt nationell och 
internationell forskningsfinansiering.

Personalmängden inom handeln minskar måttligt, 
250 000 personer 2032. Det råder brist på experter 
inom branschen. Handeln är inget fokusområde för 
utbildning eller forskning och branschen intresserar 
inte nya forskare, studerande eller arbetstagare. 
Kunnandet inom handeln försämras och det investeras 
inte tillräckligt i ny teknologi. 

Personalmängden inom handeln minskar kraftigt, 
180 000 personer 2032. Det rekryteras knappt 
till nya uppgifter inom handeln och branschen är 
inte intressant som arbetsgivare. Det är svårt för 
handelsbranschen att hitta experter till uppgifter 
som den behöver, bristen på experter är omfattande. 
Undervisningen och forskningen inom handeln har 
avtagit och samarbetet inom branschen är litet. Den 
tekniska nivån inom handeln sjunker, investeringarna 
avtar och kunnande går förlorat. Utbildningssystemet 
har inte reagerat på branschens utvecklingsbehov.

Regionernas 
livskraftighet och 
försörjningsberedskap

Hela Finland förblir befolkat, tillväxt- och 
regioncentrumen utgör drivkraften. 

Handeln tillför livskraft, arbetsplatser, produkter 
och tjänster i regionerna. Handelns servicenät är 
omfattande och mångsidigt, stadskärnorna är 
livskraftiga och dragkraftiga. De lockar kunder och 
resenärer att uträtta ärenden och få upplevelser.

Handeln koncentreras till de största städerna och 
regioncentrumen, av dess verksamhetsplatser 
försvinner 30 procent jämfört med 2019. Det 
satsas inte på centrumens livskraft. Städerna i 
glesbygdsområdena tvinar bort och butiker stängs. 
Det finns några handelsföretag i glesbygden och på 
landsbygden. 

Befolkningen koncentreras till de 10–15 
största städerna och centrumen, av handelns 
verksamhetsplatser försvinner 50 procent jämfört 
med 2019. En stor del av de nuvarande städerna 
tynar bort och förlorar sin livskraft. Styrningen av 
handelns placering har inte svarat mot förändringarna 
i branschens verksamhetsmiljö.
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Scenario Ekosystemiskt förnyad handel med internationell 
konkurrenskraft

Handel som upplevt konkurrensnackdel Handel som förlorat sin konkurrenskraft

Digitaliseringen och den 
globala handeln

Finland ligger i toppen när det gäller att utveckla och 
införa lösningar för digitalisering och dataekonomi 
inom handeln, såsom globala plattformar, lösningar 
för betalning och kundupplevelser. Inom handel 
med fler kanaler utnyttjas datalösningar och 
smarta logistiklösningar som grund för digitala 
affärsverksamhetsmodeller. Finland är en föregångare 
inom digitaliseringen av handeln genom att lösa 
utmaningar i vardagen tillsammans med andra 
branscher. Med hjälp av samarbetsnätverk erbjuder 
handeln sina kunder och partner digitala tjänster som 
främjar hållbar utveckling. 

Finländska aktörer inom handel förmår inte längre 
utveckla internationellt intressanta digitala lösningar 
och varumärken och innovationer som utvecklats 
annanstans introduceras långsamt. I utnyttjandet 
av data för handeln ligger vi efter utvecklingen 
internationellt. Handeln samarbetar inte med andra 
branscher för att ta fram nya digitala lösningar.

I introduktionen av digitala lösningar inom handeln 
ligger man betydligt efter den internationella toppen, 
vilket bidrar till försämrad internationalisering för 
de finländska företagen. Utländska aktörer styr 
konsumentdata och konsumentgränsnitt. Finländsk 
handel har inga möjligheter att medverka i dessa 
nätverk.

Hållbar handel, 
klimatförändringen och 
företagsansvar

Handeln är en föregångare inom klimatneutralitet och 
uppnår klimatneutralitet 2035. Verksamhetsmodeller 
för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är 
vardag inom handeln, i Finland skapas arbetsmetoder 
som ska introduceras internationellt. En ansedd aktör 
som är mångsidig och trygg.

Handeln har inte förnyat sig för att svara mot 
målen för klimatneutralitet, cirkulär ekonomi och 
ansvarsfullhet, utan inför lösningar som utvecklats 
annanstans. Mångsidighet och säkerhet inom handel 
anses inte vara viktiga utvecklingsobjekt. 

Klimatförändringen accelererar och ojämlikheten samt 
instabiliteten i samhället ökar. Handeln lägger knappt 
någon vikt vid mångsidighet och säkerhet i branschen, 
det hanteras utifrån situationen och från fall till fall.

Marknadens funktion, 
konkurrensinriktning och 
främjande av företagande 

Den finländska handeln fungerar globalt och 
hemmamarknadens betydelse minskar. Handeln är en 
viktig drivkraft för samhällsekonomin och företagen 
utvecklar aktivt nya affärsverksamhetsmodeller. 
Antalet butiker minskar måttligt, näthandeln ökar 
årligen med 10 procent. Marknaden fungerar öppet 
och stödjer rättvis handel. Finland verkar i den 
förnyade verksamhetsmiljön på EU-nivå och som 
en föregångare internationellt, även inom lösningar 
för specialreglering av handeln. Det inhemska 
logistikklustret mår bra och erbjuder omfattande och 
effektiv service för aktörer inom handel i Finland och 
utomlands.

Handelns roll i ekonomin minskar och handeln 
koncentreras till de bästa aktörerna, vilket återspeglas 
i svåra anpassningseffekter för partner. Antalet 
butiker minskar ganska kraftigt, näthandeln erövrar 
andelar. Marknaden har inte utvecklats i takt med 
förändringarna i den globala verksamhetsmiljön. 
Utländska aktörer och så kallade lågprisbutiker 
erövrar den nationella marknaden. Den inhemska 
logistikbranschen har huvudsakligen övergått i 
utländsk ägo vilket skapar osäkerhet för handelns 
verksamhet.

Inom handeln är antalet konkurser betydande och 
de inhemska aktörerna har en liten roll. Antalet 
butiker minskar mycket kraftigt, en minskning med 
50 procent jämfört med 2020.

Lösningar som utvecklar branschen uppkommer inte 
längre i Finland. Sortimenten minskar i butikerna 
och det finns knappt några inhemska produkter på 
marknaden.

Logistiken inom handeln har allvarliga brister och 
störningsfria leveranser kan inte garanteras överallt i 
Finland inte ens under normala förhållanden. 



236

STATSRåDETS PUBLIKATIoNER 2022:77 

Scenario 1: Scenariot Ekosystemiskt förnyad handel med internationell 
konkurrenskraft

I scenariot Ekosystemiskt förnyad handel med internationell konkurrenskraft utgör han-
deln i och med tillväxten i hela Finland en av de samhällsekonomiskt viktigaste bran-
scherna, som strålar som en kraftig tillväxtplattform även för partnernas affärsverksamhet 
och för utbildning, forskning och innovationer inom branschen. Den mycket livskraftiga 
branschens andel av Finlands bruttonationalprodukt ökar från nuvarande åtta procent till 
cirka 12 procent och inklusive multiplikatoreffekter till cirka 15 procent. Den totala mark-
naden för detaljhandeln växer betydligt, det vill säga cirka 20 procent under årtiondet.

Inom handeln har det uppstått många betydande nya innovationer genom vilka inhem-
ska aktörer nått framgång även på den internationella marknaden. Handeln är den största 
sysselsättaren i Finland och gör det möjligt att hålla hela Finland befolkat. Runt handeln 
har det uppkommit ett starkt och livskraftigt ekosystem, genom vilket handeln lockar nya 
aktörer och samtidigt uppstår många framgångsrika tekniska innovationer och tjänsteinn-
ovationer. Handeln är en viktig och erkänd samhällsaktör som är med och löser stora sam-
hälleliga problem och miljöproblem.

Konsumentbeteende och kundorientering

	y Konsumenternas köpkraft ökar betydligt och konsumenternas tilltro till fram-
tiden är stark under hela årtiondet.

	y Konsumenterna är väl medvetna om frågor förknippade med ansvarsfull-
het och hållbarhet och den finländska handeln har svarat mot konsumenter-
nas behov och branschens utveckling genom att aktivt införa verksamhets-
modeller och lösningar med flera kanaler (bland annat näthandel, digitala 
betalningslösningar, delningsekonomi, person-till-person handel), även med 
hänsyn till den globala kundkretsens behov.

	y Finländska webbutiker profilerar sig internationellt som ledande tillhanda-
hållare av kundupplevelser oberoende av köp- och distributionskanal. Data 
hanteras och utnyttjas ansvarsfullt. Vid jämförelse av alternativa köpbe-
slut utnyttjas utöver egna data till exempel uppgifter om klimatneutralitet, 
inhemskt ursprung och pris.
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Sysselsättning, kunnande och utbildning

	y år 2032 sysselsätter handelsbranschen 320 000 arbetstagare, av vilka en stor 
del också arbetar inom näthandel och tjänster för handeln.

	y Det finns tillräckligt med experter för handelns kompetensbehov, och det 
råder ingen brist på experter

	y Handeln är en arbetsgivare med både dragnings- och kvarhållnings-
kraft, även för internationella experter. Branschen är attraktiv på grund av 
nya kompetensbehov och kraven på utbildningsnivå. Det görs satsningar 
på att locka utländsk arbetskraft och på en smidig arbetslivsstig samt på 
karriärsavancemang.

	y Finländsk högskoleundervisning och forskning inom handel är mycket 
ansedd och branschen lockar toppforskare och toppforskning samt natio-
nell och internationell forskningsfinansiering, vilket bidrar till att innovationer 
skapas just i Finland. Konkurrenskraften för handeln säkerställs genom grund-
läggande utbildning och fortbildning som svarar mot föränderliga behov.

	y Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten inom handeln är 30 
procent större än 2021. Till forskningen inom handeln skjuts det till kännbart 
med tilläggsresurser och aktörer i branschen uppmuntras till gemensamma 
innovationsprojekt.

Regionernas livskraftighet och försörjningsberedskap

	y olika regioner har hittat sina styrkor, såsom arbetssätt samt plattformar för 
boende och företagande.

	y Butiker stödjer också bevarandet av annan service på landsbygden och i 
områden utanför centrumen genom att utvecklas till gemensamma mångser-
vicecenter för olika aktörer.

	y Fysiska butiker och fackbutiker utvecklas och specialiserar sig ytterligare i och 
med näthandelns tillväxt.

	y Handelns servicenät är omfattande och mångsidigt, stadskärnorna är livskraf-
tiga och dragkraftiga. De lockar kunder och resenärer att uträtta ärenden och 
få upplevelser.
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	y Handeln tryggar försörjningsberedskapen proaktivt och planmässigt. Säker-
ställandet av kritisk infrastruktur stöder utöver försörjningsberedskapen även 
handelns leveranssäkerhet.

Digitaliseringen och den globala handeln

	y Den finländska handeln är en föregångare inom digitalisering och realeko-
nomi genom att den växer starkt på närmarknaden och har en allt starkare 
närvaro på den globala marknaden.

	y Den digitala handeln är också livlig, även digitalt. Näthandelns andel av mark-
naden för mathandel är cirka 15 procent och inom fackhandeln cirka 60 
procent.

	y Digital handel är smidig att använda för konsumenterna och de utnyttjar 
också data på ett mångsidigt sätt som grund för sina köpbeslut. Företagen 
inom den finländska handeln är föregångare inom kundorientering, digital 
handel och digitala betalningslösningar. Trogna kunder förbinder sig och blir 
en del av den egna butikens gemenskap och verksamhet genom att delta i till 
exempel utveckling av tjänster och i marknadskommunikation.

	y Affärsverksamhet inom handel är till stor platsoberoende och fungerar via 
flera kanaler. Finland är en föregångare när det gäller att införa smarta logis-
tiklösningar för att säkerställa konkurrenskraftiga distributionskanaler och det 
är vanligt att använda robotik samt automatiska och obemannade fordon.

Hållbar handel, klimatförändringen och företagsansvar

	y Handeln är också internationellt en föregångare inom klimatneutralitet, cirku-
lär ekonomi och ansvarsfullhet. Det ekologiskt innovativa nätverkssamarbetet 
inom handeln och Finlands rena natur lockar nya tjänsteföretag och produk-
tutvecklare inom handel.

	y Konsumenterna vill stödja finländska, ansvarsfulla butiker och koncentre-
rar sina inköp till dem och de mångsidiga tjänster som de tillhandahåller 
inom cirkulär ekonomi, såsom uthyrning och service av produkter. Handeln 
medverkar i lösningar och nätverk för person-till-person handel och delnings-
ekonomi, som intresserar konsumenterna och stödjer hållbar utveckling.

	y Företagsansvaret är starkt samt socialt, ekologiskt och ekonomiskt genomgå-
ende inom handeln och handeln tar hänsyn till mångfald i fråga om arbetsta-
gare, kunder och andra intressentgrupper.
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Marknadens funktion, konkurrensinriktning och främjande av företagande

	y Tillväxten inom handeln kommer inifrån marknaden och skapar i och med 
bättre marknadsundersökning på så sätt konkurrensfördel för inhemska 
handelsföretag jämfört med internationella aktörer. Samtidigt skapar en stark 
hemmamarknad en grund för internationalisering för den inhemska handeln.

	y Marknaden för handel är fungerande, öppen och rättvis. Den nationella 
lagstiftningen och lagstiftningen på EU-nivå stödjer konkurrenskraften 
för inhemska aktörer inom handel i en föränderlig verksamhetsmiljö. Den 
samhälleliga regleringen av handeln är neutral och konkurrenskraftig även 
i en internationell jämförelse. Det har också tagits hänsyn till handelns och 
konsumenternas behov i det nationella och lokala beslutsfattandet, till exem-
pel inom teman som gäller specialfrågor och lokalisering.

	y Samhällets skatte- och andra lösningar gynnar utökad ansvarsfull konsum-
tion och uppnående av klimatneutralitet på alla nivåer i verksamheten och 
i alla nätverk. Det inhemska logistikklustret mår bra och tillhandahåller i och 
med det konkurrensfördelar för inhemska handelsföretag både i Finland och 
utomlands.

Scenario 2: Handel som upplevt konkurrensnackdel

I scenariot Handel som upplevt konkurrensnackdel befinner sig handeln i Finland i svårig-
heter. Dess andel av bruttonationalprodukten håller sig på cirka åtta procent, men struk-
turförändringarna inom dess olika undernäringsgrenar har varit väldigt stora. Till följd av 
coronaviruspandemin som började 2020 ökar arbetslösheten, skatterna höjs, konsumen-
ternas köpkraft minskar och tilltron till den egna framtiden förblir svag under en lång tid. 
Allt detta bidrar till att verksamheten koncentreras ytterligare och inom många branscher 
finns det endast kvar några landsomfattande aktörer eller kedjor, av vilka största delen ägs 
av internationella aktörer. Då klimatförändringen accelererar samt andra miljöproblem och 
ojämlikheten ökar blir handelns roll i samhället inskränkt och handeln värdesätts inte.

Konsumentbeteende och kundorientering

	y Handelns köpkraft ökar inte och konsumenternas tilltro till framtiden är tämli-
gen svag. Människorna flyttar sina icke-nödvändiga anskaffningar till en 
bättre tidpunkt. 

	y Antalet hushåll ökar inte längre och konsumtionsmöjligheterna för konsu-
menterna polariseras. En del av konsumenterna mår bra och utnyttjar på 



240

STATSRåDETS PUBLIKATIoNER 2022:77 

många sätt högklassiska inhemska produkter och butiker men också utländ-
ska webbutiker. För en del av konsumenterna är köpmöjligheterna begrän-
sade endast till anskaffning av nödvändiga produkter med fokus på låga 
priser och inköpsställen.

	y Verksamhetskonceptet för handeln blir mångsidigare och handeln mellan 
konsumenter samt delningsekonomin stärks, men aktörerna inom den 
finländska handeln är inte längre aktivt med och främjar nätverk och 
lösningar förknippade med dessa. Den finländska handeln är jämförelsevis 
långsam att pröva nya affärsverksamhetsmodeller och i Finland uppkommer 
inga nya idéer eller lösningar som kan internationaliseras.

	y Konsumenterna gör i allt större omfattning sina inköp med priset som 
utgångspunkt och förbinder sig inte längre till handelns stamkundsprogram 
eller handelns marknadskommunikation. Det kommer nya prisfokuserade 
aktörer inom handel till Finland och de utökar snabbt sina marknadsandelar.

Sysselsättning, kunnande och utbildning

	y år 2030 sysselsätter handeln cirka 250 000 arbetstagare, vilket är cirka 20 000 
färre än 2019. Även de indirekta arbetsplatserna i branschen har minskat.

	y Det råder brist på experter inom branschen och handeln får inte tillräck-
ligt med kunnig arbetskraft som den behöver. Handelsbranschen upplevs 
inte som en attraktiv arbetsgivare, det är svårt att få tag på yrkeskunnig 
arbetskraft och branschen intresserar till exempel inte föregångare inom 
digitalisering.

	y Utbildning och forskning inom handeln har minskats för att svara mot ett 
minskat arbetskrafts- och kompetensbehov. Forskning inom handel lockar 
inte nya forskare eller forskningsfinansiering.

Regionernas livskraftighet och försörjningsberedskap

	y Av handelns verksamhetsställen försvinner 30 procent jämfört med 2019 och 
verksamhetsställena koncentreras till tillväxt- och regioncentrumen. Städer-
nas dragningskraft minskar och de små och medelstora städernas livskraft 
försämras kraftigt.

	y Det finns en del handelsaffärer på landsbygden och i glesbygden.
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	y Koncentreringen av handelns lager till utlandet och endast till några få städer 
i Finland äventyrar försörjningsberedskapen.

Digitaliseringen och den globala handeln

	y Konsumenterna övergår i allt större omfattning till att bli kunder hos utländ-
ska webbutiker och plattformar.

	y Handelsbranschen har förnyat sig jämförelsevis långsamt, endast i den mån 
det varit nödvändigt, och branschen har inte heller förnyats eller kunnat 
utveckla internationellt intressanta lösningar och varumärken för digital 
handel.

Hållbar handel, klimatförändringen och företagsansvar

	y Handeln har inte förnyat sig för att svara mot målen för klimatneutralitet, 
cirkulär ekonomi och ansvarsfullhet utan introducerar lösningar som utveck-
lats annanstans.

	y Antalet konsumenter som gör värdegrundade inköp har ökat, men de 
koncentrerar sina inköp till utländska föregångare inom ansvarsfullhet. 
Finländska produkter profilerar sig inte som ansvarsfulla och konsumenterna 
är inte heller motiverade att gynna dessa nationellt eller internationellt.

Marknadens funktion, konkurrensinriktning och främjande av företagande

	y Handelns roll i ekonomin minskar. Endast några sektorer inom handeln växer 
och så kallade lågprisbutiker ökar sina marknadsandelar inom olika sektorer 
av handeln.

	y Den nationella marknaden har inte utvecklats i och med förändringarna 
i verksamhetsmiljön och marknaden fungerar inte tillsammans med den 
öppna, rättvisa och konkurrenskraftiga internationella handeln.

	y En del av de internationella handelsföretagen drar sig tillbaka från Finland 
och på så sätt minskar de tillgängliga inköpsmöjligheterna för konsumen-
terna hela tiden.

	y Aktörer utanför EU drar nytta av att de inte omfattas av den nationella 
lagstiftningen och lagstiftningen på EU-nivå.
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Scenario 3: Handel som förlorat sin konkurrenskraft

I scenariot Handel som förlorat sin konkurrenskraft minskar handelns andel och betydelse 
i samhället. Till följd av detta blir endast några företag kvar inom olika handelsbranscher 
och regionalt har dessa i praktiken en monopolställning. Utländska kedjor och aktörer har 
tagit över marknaden helt och hållet. Handeln sysselsätter nu bara 180 000 arbetstagare 
och det finns endast tillgång till hela handelns utbud i de viktigaste tillväxtcentrumen. 
Handelns andel av bruttonationalprodukten har minskat till sex procent. Den nationella 
lagstiftningen och EU-lagstiftningen släpar efter och kan inte längre ändra marknadens 
struktur, lagstiftningen är också till nackdel för internationaliseringen av och konkurrensen 
för de inhemska webbutikerna på den globala marknaden.

Konsumentbeteende och kundorientering

	y Verksamhetsmöjligheterna inom handeln minskar och konsumenternas 
köpkraft minskar betydligt. Konsumenternas tilltro till framtiden är svag i 
åratal.

	y Prisets betydelse i köpbeteendet blir ännu större och betydelsen för stam-
kundsprogram och andra engagerande marknadsåtgärder minskar.

	y Både de som grundar sina köp på värderingar och prismedvetna konsu-
menter gör sina inköp hos utländska aktörer. Handeln mellan konsumenter 
och delningsekonomin har stärkts, men finländska aktörer inom handel har 
lämnat utanför nätverk och verksamhetsmodeller som hänför sig till dem.

Sysselsättning, kunnande och utbildning

	y år 2031 sysselsätter handeln endast 180 000 arbetstagare, vilket är cirka 
90 000 färre än 2019.

	y Det är svårt för handelsbranschen att hitta experter till uppgifter som den 
behöver, bristen på experter är omfattande. Handeln är inte en intressant 
arbetsgivare och arbetskraften söker sig hellre till andra branscher.

	y Undervisningen och forskningen inom handel har avtagit och samarbe-
tet inom branschen är litet. Det uppstår inga nya forsknings- och inno-
vationsprojekt förknippade med inom handel. Handeln intresserar inte 
studerande. Möjligheterna till karriärutveckling inom handel är svaga då 
huvudkontoren för de aktörer som tagit över marknaden är lokaliserade 
på annat håll.
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Regionernas livskraftighet och försörjningsberedskap

	y Av handelns verksamhetsställen försvinner 50 procent jämfört med 2019 (det 
vill säga cirka 10 000 verksamhetsställen).

	y Befolkningen koncentreras till de 10–15 största städerna och centrumen. På 
grund av den åldrande befolkningen och flyttningsrörelsen till tillväxtcentru-
men inom landet kan tjänster inom handel inte garanteras i perifera regioner, 
vilket oundvikligen leder till att de tynar bort. 

	y Den inhemska logistikbranschen mår dåligt och på grund av samhällets 
begränsade resurser koncentreras försörjningsberedskapen bara till de 
största städerna och tillväxtcentrumen.

Digitaliseringen och den globala handeln

	y Internationella aktörer besitter konsumentdata och konsumentgränsnitt och 
erbjuder den överlägset bästa kundupplevelsen utgående från det.

	y I Finland uppkommer inga nya digitala tjänster och lösningar till stöd för de 
finländska konsumenternas vardag och logistik.

	y Konsumenter lämnar ut data om sitt köpbeteende till utländska aktörer.

Hållbar handel, klimatförändringen och företagsansvar

	y Klimatförändringen accelererar och ojämlikheten samt instabiliteten i 
samhället ökar .

	y Handeln möter hård samhällelig kritik på grund av drastiska 
personalminskningar.

	y Inom handeln identifieras inte i tillräcklig grad frågor som rör ansvarsfullhet, 
mångfald och jämlikhet till exempel ur personalens och kundernas perspek-
tiv. Det här medför betydande olägenheter för anseendet hos aktörerna inom 
handeln.
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Marknadens funktion, konkurrensinriktning och främjande av företagande

	y Många sektorer inom handel förlorar marknad och människor skaffar endast 
nödvändiga produkter och tjänster.

	y Sortimenten minskar i butikerna och det finns knappt några inhemska aktö-
rer och deras produkter på marknaden.

	y En stor del av konsumenterna har övergått till att använda nya globala tjäns-
teekosystem och delningsekonomins tjänster, där finländska aktörer inom 
handel inte längre medverkar.

	y Nya aktörer inom handel kommer till Finland bland annat med stöd av 
delningsekonomin och person-till-person handel, samtidigt som allt fler aktö-
rer inom handeln har ekonomiska svårigheter i Finland.

	y Det forskas inte, skapas inte innovationer och investeras inte heller tillräck-
ligt i förnyelse inom handel och därför kommer de innovationer som utveck-
lar branschen från länder utanför Finland och det öppnas inte heller upp nya 
marknader för inhemska aktörer. 
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