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Sammanfattning

Elektronisk handel innebär nya förutsättningar och möjligheter för marknadens

aktörer. Den aktör som utpekas som den stora vinnaren är konsumenten. För

konsumenten är konsekvenserna av en väl fungerande elektronisk handel till stor del

av det positiva slaget så som större utbud, ökad makt och pressade priser. Dock

innebär även den elektroniska handeln nackdelar vilka innebär att konsumenten

försätts i en osäker situation. Då informationen mellan konsument och näringsidkare

ofta är asymmetriskt fördelad till förmån för näringsidkaren så uppkommer ett

trovärdighetsproblem.

Trovärdighetsproblemet innebär att konsumenterna inte har förtroende för den

elektroniska handeln. Trots fördelarna med elektronisk handel finner konsumenterna

inte detta förfarande  som ett attraktivt alternativ till traditionell fysisk handel. För att

den elektroniska handeln ska utvecklas i positiv riktning är det av stor vikt att

trovärdighetsproblemet löses.

Denna uppsats utreder huruvida självreglering kan bidraga till att skapa förtroende för

den elektroniska handeln och därmed också främja dess utveckling.

En självreglering innebär olika former av marknadsmekanismer, att marknaden

reglerar sig själv. Det är aktörerna på marknaden som skall agera för att trovärdighet

skall uppstå. Den form av självreglering som främst diskuteras i offentliga utredningar

och liknande är etiska regler eller rekommendationer angående marknadsföring och

märkningar av verksamheter. En självreglering kan dock innebära mycket mera som

till exempel att näringsidkaren investerar i ett renommérat varumärke eller knyter sig

till en välkänd butikskedja. Vidare kan självreglering innebära att näringsidkaren

bjuder ut produkten tillsammans med en garanti, att standardavtal tillämpas vid

avtalsslut och att konsumenterna använder Internet för att sprida sina erfarenheter från

handeln och för att ta del av olika konsumentråd.

För att självregleringen skall fungera som instrument för trovärdighet räcker det inte

att näringsidkaren investerar i en självregleringsfunktion utan det behövs en

kombination av flera. De självregleringsfunktioner som har störst potential till att



skapa trovärdighet är de funktioner som den enskilde näringsidkaren på egen hand får

investera i som varumärken och tillhandahållande av en god service. För att

självregleringen skall fungera är det av stor vikt att marknadens aktörer får information

om hur den fungerar och vad den innebär. Här har staten en viktig uppgift.

Trovärdighet kan också frambringas via lagstiftning men på den elektroniska

marknadsplatsen lämpas sig en självreglering bättre då den är lättare att förändra

utifrån de ekonomiska och tekniska förändringar som sker i samhället. En annan fördel

gentemot lagstiftning är att en självreglering inte behöver vara nationellt begränsad. En

nackdel med självreglering är att den inte på samma sätt som lagstiftning besitter

sanktionsmöjligheter och inte har samma förankring i samhället.

Då Internet är en global arena skall självregleringen vara internationell. Men att

implementera självreglering på global nivå kommer med stor sannolikhet att bli ett

komplicerat projekt. Synen på huruvida en självreglering skall tillämpas och vad den

innebär varierar bland olika länder. Att försöka tillämpa självreglering på en mindre

del av den globala marknaden som till exempel på EU-nivå torde vara ett mera

realiserbart projekt.

Även om självreglering kan skapa trovärdighet för den elektroniska marknadsplatsen

och främja dess utveckling kommer inte alla produkter att säljas med framgång via

Internet. För konsumenten ligger en del av nyttan av produkten även i att vara fysiskt

delaktig i det faktiska köpetillfället.
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1. Inledning

Under en lång tid var det främst förbehållet näringslivet att kunna utnyttja den

elektroniska tekniken för att erhålla fördelar vid handel, transporter och betalningar.

Med de senaste årens betydande och snabba teknologiska och ekonomiska utveckling i

samhället där Internet1 varit en viktig ingrediens har även konsumenterna delgivits

dessa möjligheter.

Konsumenterna har utpekats som den elektroniska handelns vinnargrupp. Den

elektroniska handeln antas komma att innebära mycket av det positiva slaget för denna

grupp. På det globala nätet har till exempel lägre priser, ökat utbud och bekvämlighet

kommit att bli honnörsord. Förväntningarna på den elektroniska handelns framtid och

tilltron till dess potential var i dess inledningsskede mycket stora. Prognoser pekade på

en mycket snabb ökning av omsättningen på nätet. För ungefär två år sedan, hösten

1998, var det många som trodde att den elektroniska handeln skulle komma att ta cirka

50 procent av detaljhandelns omsättning.

Profetiorna har dock ännu inte kommit att bli realiserade. Enligt Svensk Handels

Internetindikator står idag, (hösten 2000), den totala elektroniska handeln mot

konsument för cirka 1,9 procent av detaljhandeln. Denna siffra indikerar i och för sig

att den elektroniska handeln mot konsument ökar, men volymerna är betydligt

blygsammare än de som tidigare förutspåddes.

I det närmaste har det kommit att ske en helomvändning i synen på elektronisk handel.

Ingen ekonomiskt intresserad torde under hösten 2000 ha undgått turbulensen kring e-

handelsföretagen. Många företag på den elektroniska marknaden uppvisar en mycket

skral lönsamhet och har akuta behov av kapital. Konkurser har drabbat ett flertal

företag och den närmsta framtiden är mycket osäker. Många investerare och

riskkapitalister har förlorat förtroendet för e-handelsföretagen. Tidigare högt värderade

företag på den elektroniska marknadsplatsen misslyckas med att dra in kapital till sina

nu skuldtyngda verksamheter. Den så kallade Internetbubblan har brustit och mången

                                                                
1 Ordet Internet används synonymt med nätet.
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kritiskt inställd har fått rätt. En fortsatt utrensning på marknaden väntas liksom

strukturomvandlingar i form av fusioner och konsolidering.

Trots den negativa utvecklingen på området så förespår Handelns Utredningsinstitut

(HUI) att den elektroniska handeln mot konsument kommer att öka2. Intresset bland

näringsidkare för att i framtiden etablera sig på nätet är stort. Men om e-

handelsföretagen skall ha någon framtid förutsätts att de når lönsamhet. En viktig

aspekt och en grundläggande förutsättning för att e-handlarna skall generera intäkter

och bli lönsamma är att konsumenterna tar till sig denna form av handel och börja

handla mer än vad de gör idag. Finner inte konsumenterna elektronisk handel vara

attraktiv blir det inte heller några vinster och det finns ingen framtid för elektronisk

handel.

För konsumenterna är konsekvenserna av att handla elektroniskt till stor del av det

positiva slaget men som med alla företeelser finns det även baksidor. Ett antagande

som gjorts av många är att konsumenterna inte finner det vara säkert och tillförlitligt

att handla via Internet, konsumenterna har inte förtroende för den elektroniska

handeln. Avsaknaden av ett förtroende kan förklara varför konsumenterna inte funnit

denna form av handel vara ett tilltalande alternativ till traditionell fysisk handel. Brist

på förtroende för den elektroniska marknadsplatsen är ett stort hinder för fortsatt

utveckling av handeln via Internet. Utan konsumenternas förtroende anser ingen

investerare det vara lönsamt att satsa på ett e-handelsföretag.

Det är av högsta prioritet att den elektroniska handelns trovärdighetsproblem löses. Ett

skapande av trovärdighet torde vara av stort intresse bland konsumeter, näringsidkare

och politiker. Detta så att samhället kan vara med och ta del av de positiva effekter

som elektronisk handel kan generera. En möjlighet att etablera trovärdighet är att

marknaden reglerar sig själv via så kallad självreglering, ett alternativ som allt oftare

nämns.

Jag finner det vara mycket intressant att studera självregleringens möjligheter att skapa

trovärdighet för den elektroniska handeln och möjligheten att därigenom främja dess

utveckling. Att utreda möjligheten att främja den elektroniska handelns utveckling är

                                                                
2 Affärsvärlden 2000 Hur fyller man kassen? nr 43 sid. 61-64
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av intresse på grund av de många konsekvenser som elektronisk handel kan komma att

innebära för samhället om den får sitt genombrott och lyckas överleva. Ett annan

motivering till varför självreglering är intressant är att möjligheten att via

marknadsmekanismer skapa förtroende för näringslivet och olika marknader är

förhållandevis lite utrett. Det är också spännande att undersöka hur den verklighet vi

lever i fungerar i tider av stora samhällsförändringar som teknisk och ekonomisk

utveckling. Självreglering är också ett intressant val då det också handlar om hur

företag skall agera, vad ett företag behöver ha för strategi på en ny och outvecklad

marknad.

1.1 Syfte och frågeställningar

Uppsatsens övergripande syfte är att utreda den elektroniska handelns

trovärdighetsproblematik och huruvida självreglering är ett lämpligt alternativ för att

skapa förtroende mellan konsumenter och näringsidkare på den elektroniska

marknadsplatsen. Analysera varför det är viktigt att ett förtroende etableras på

marknaden är också en del av uppsatsens syfte. Uppsatsen kommer att centrera kring

följande frågeställningar:

• Varför upplevs inte elektronisk handel som ett attraktivt alternativ till traditionell

fysisk handel?

• Vad har gjorts och vad planeras att göras från offentlig sida i syfte att komma till

rätta med den elektroniska handelns trovärdighetsproblem?

• Kan en självreglering skapa förtroende för den elektroniska marknadsplatsen?

• Hur skulle en självreglering kunna se ut och fungera på området och vad gör eller

bör näringsidkarna göra för att framstå som trovärdiga?

• Vilka för- och nackdelar innebär en självreglering gentemot traditionell

lagstiftning?

 1.2 Avgränsningar

 I utredningsarbetet har jag av praktiska skäl huvudsakligen utgått från svenska

utredningar på området. Detta är en avgränsning då den elektroniska marknadsplatsen
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till sin natur är internationell. Således blir det ett mer svenskt perspektiv på uppsatsen

och synen på självreglering. Detta torde dock inte vara någon nackdel då Sverige anses

vara ett föregångsland vad gäller Internet och datoranvändning.

 1.3 Tillvägagångssätt och källkritik

 Elektronisk handel är ett område som är mycket aktuellt och forum för stort intresse.

Det finns forskning på området men än så länge är den förhållandevis liten. På grund

av detta finns inte mycket material publicerat på området. Mitt val av litteratur har

därför varit begränsat. En del av den empiriska information som publiceras i uppsatsen

är erhållen från dagspress, facktidningar och Internet. Jag är medveten om att dessa

källor kan ha brister men jag anser användningen av dem vara ett viktigt led i min

analys.

 På några få år har Internet utvecklats till att bli en global marknadsplats, fortfarande

sker utvecklingen på området mycket snabbt och förändringar sker kontinuerligt. Jag

är därför medveten om att det material som används i uppsatsen kan innehålla fakta

som nu är inaktuell och att jag kan ha förbisett någon information som skulle kunna ha

bidragit med för uppsatsen relevant information. Detta problem har jag dock försökt

undvika genom att använda mig av så nyutkommet material som möjligt.

 De nationalekonomiska teorier som använts som analysverktyg är framför allt hämtade

från Carlton och Perloffs bok ”Modern Industrial Organization”. Som komplement till

denna källa har flera forskningsartiklar anlitats.

 1.4 Elektronisk handel - en definition

 Elektronisk handel är inte något entydigt begrepp och det används på olika sätt i skilda

sammanhang vilket gör det komplicerat att ge det en tydlig definition.

Intresseföreningen Electronic Commerce Association har följande definition:

 ”Electronic commerce is any form of business or administrative transaction, or

information exchange, that is executed using any information and communications

technology.” 3

                                                                
 3 Fredholm,P. Elektroniska affärer 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur 2000 sid. 8
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 Begreppet elektronisk handel används ofta synonymt med begreppen elektroniska

affärer och näthandel. Elektronisk handel är det vanligast förekommande uttrycket

men det finns de som menar att ett användande av begreppet elektroniska affärer

tydligare talar om att tekniken inte bara används för handel utan i princip för all form

av affärsverksamhet så som försäkringar, transporter och betalningar.4 I denna uppsats

kommer dock fortsättningsvis begreppet elektronisk handel (e-handel) att tillämpas.

Jag motiverar detta val av begrepp med att elektronisk handel är det begrepp som är

vanligast förekommande i utredningsrapporter, artiklar och litteratur.

 I litteraturen talas det om fyra olika slag av elektronisk handel:

• Elektronisk handel mellan företag ”Business to Business”, B2B.

• Elektronisk handel mellan företag och konsumenter ”Business to Consumer”, B2C.

• Elektronisk handel mellan konsument och företag ”Consumer to Business”, C2B.

Skillnaden mot B2C är att det är konsumenten som tar initiativet.

• Elektronisk handel mellan konsumenter ”Consumer to Consumer”, C2C.

 Det går att göra ytterligare en distinktion, nämligen mellan indirekt och direkt

elektronisk handel. Indirekt elektronisk handel innebär att köparen5 beställer produkten

elektroniskt men att betalning och/eller leverans sker på traditionellt vis. Denna form

av handel kan jämföras med postorderhandel. Direkt elektronisk handel innebär att

hela transaktionen så väl beställning som betalning och leverans sker elektroniskt. Vid

direkt elektronisk handel rör det sig om produkter som går att digitalisera som till

exempel programvara, musik och finansiella tjänster.6

 1.5 Disposition

 Uppsatsen inleds med ett kapitel vilket redogör för vilka konsekvenser av positivt och

negativt slag som elektronisk handel innebär för konsumenterna. Redogörelsen leder

fram till en diskussion om problemet med asymmetrisk information och avsaknad av

trovärdighet på den elektroniska marknadsplatsen. Nästkommande kapitel är en

                                                                
 4 Regeringens proposition [1999/2000:86] Ett informationssamhälle för alla.
 5 Orden konsument, köpare och kund, liksom orden näringsidkare och säljare används synonymt.
 6 Fredholm.P, sid. 12-19
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kortfattad presentation av vad som gjorts från offentlig sida rörande den elektroniska

handelns trovärdighetsproblematik. Utredningar på nationell nivå, EU-direktiv och

rekommendationer från OECD behandlas. Kapitlet avslutas med en sammanfattning

och reflektioner.

 Därefter följer ett kapitel som utifrån nationalekonomisk teori utreder hur en

självreglering på området elektronisk handel skulle kunna innebära, se ut och fungera.

Kapitlet tar bland annat upp garantier, varumärken, avtal, certifiering, licenser, etik

och marknadsföring. Kapitel fem utreder och diskuterar självregleringens för- och

nackdelar gentemot traditionell lagstiftning och möjligheterna att implementera ett

självregleringssystem. Vidare analyseras vilka produkter som är mest lämpliga att

bjuda ut på den elektroniska marknaden och som passar för en självreglering.

Uppsatsen avslutas med slutsatser och reflektioner.



9

 2. Konsekvenser av elektronisk handel

 I detta kapitel redogörs för konsekvenser av positivt och negativt slag som den

elektroniska handeln innebär för konsumenterna. Redovisningen leder fram till en

diskussion om asymmetrisk information och trovärdighetsproblematiken på den

elektroniska marknadsplatsen. Syftet med kapitlet är att utreda vad den elektroniska

handelns trovärdighetsproblem innebär. Syftet är också att ge läsaren en förståelse för

varför det är av betydelse att ett förtroende etableras mellan företag och konsumenter

på den elektroniska marknadsplatsen.

 2.1 Positiva konsekvenser för konsumenterna

 Den av många utpekade vinnaren då den elektroniska handeln breder ut sig är

konsumenterna. Konsumenterna har genom Internet fått verktyg för att effektivt välja

det bästa av det enorma utbud av produkter som nätet erbjuder. Konsumenten kan

ställa krav och förvänta sig service. I USA talas det om att konsumenten förvandlas till

en Power Customer med Buy Power.7 Förutsättningarna för detta beror främst på

nedanstående faktorer.8

• Konsumenten kommer att vara bättre informerad. Exempelvis kan det bli enklare att

få tillgång till konsumentinformation som produkttester, råd och rättigheter.

• Konsumenten kommer få tillgång till ett större utbud av produkter. Konsumenten är

inte längre hänvisad till den lokala butiken utan har hela den globala marknaden till

sitt förfogande, alla erbjudanden är lika nära. Bokhandeln i Borgholm konkurrerar

nu med bokhandeln i Seattle. Kostnader för att söka upp näringsidkarna faller.

• Konsumenten kommer att stärka sin makt på marknaden då dennes möjligheter till

att jämföra konkurrenternas utbud och priser ökar.

• Internet innebär bättre förutsättningar för ökad konkurrens mellan näringsidkare och

pressade priser. Transaktionskostnaderna för beställning och betalning förväntas

också bli lägre. Internethandel kräver ingen fysisk exponering och för produkter

                                                                
 7 Fredholm,P. sid. 32
 8 Det IT-rättsliga Observatoriets rapport 2/97 Konsumenträttigheter i informationssamhället. Dokumentation
från en hearing. Stockholm: Regeringskansliet 1999 sid. 10-11
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som kan levereras elektroniskt kommer leveranskostnaderna successivt minska till

noll.

• Oavsett avstånd mellan konsument och näringsidkare kan konsumenten erhålla

service. Säljande part kan snabbt sända ut information, svara på frågor med mera.

Konsumentens möjlighet till ”självservice” ökar då denne kan få svar på komplexa

frågor utan att tala med säljaren.

• Konsumenten kommer att spara tid då köp kan utföras hemifrån vilken tid på dygnet

som helst.

 2.2 Negativa konsekvenser för konsumenterna

 Konsumenterna har ställt sig tveksamma inför elektronisk handel. Uppenbarligen anser

de att nyttan av att handla via Internet inte uppväger de kostnader i form av risk och

osäkerhet som ett sådant förfarande innebär. Frågan är då varför konsumenterna inte

finner elektronisk handel attraktivt, vilka är ur konsumenternas synvinkel problemen

med den elektroniska handeln? Enligt en studie gjord på uppdrag av EU:s

Konsumentpolitiska Direktorat DG XXIV finns det ett flertal riskfaktorer för

konsumenterna med elektronisk handel och vilka anses vara av sådan natur att det

traditionella konsumentskyddet upplevs otillräckligt.9 Riskfaktorerna är.10

• Den anonyma situationen på Internet.

• Hastigheten, interaktionen sker mycket snabbt vilket kan leda till förhastade

köpbeslut.

• Icke tillförlitliga betalningssystem.

• Handel över gränser utan juridiska kontrollmekanismer.

• Otillräckliga system för klagomål och gottgörelse, problematiskt att reklamera.

• Nätets storlek, det stora informationsinnehållet gör det svårt att genomföra

produktjämförelser.

                                                                
 9 Segerlund,C-Ö. Välfärd via nätet? Hushållen och Internet - om näthandel och elektroniska civila nätverk.
  TELDOK Rapport 124. Telematik och hushållen 2001. Stockholm 1998 sid. 23-24.
 10 Segerlund,C-Ö. sid. 23-24 och SOU 1999:106 sid. 46-61



11

• Osäker kommunikation mellan konsument och näringsidkare då det råder frånvaro

av muntliga och skriftliga kontakter vilket innebär oklara köpekontrakt och

räkningar.

• Förväntad service erhålls inte, exempelvis leverans i tid. Illegal eller skadlig service

på nätet. De tekniska lösningarna är inte kompatibla och service kan därmed inte

nås.

• Kostnadsstrukturerna, de höga kapitalkostnaderna för att upprätthålla en bra teknisk

infrastruktur kan komma att sätta en ekonomisk gräns för konkurrensen.

• Konsumenterna har inte kompetens inom detta område och konsumenternas intresse

är dåligt representerat då konsumentpolitiken rörande den elektroniska handeln

utformas.

 I kommande avsnitt diskuteras och redogörs mera ingående för några av de ovan

nämnda riskfaktorerna. Detta under rubrikerna; anonymitet, säljarens och köparens

förpliktelser, ånger och reklamation, bevissvårigheter samt nätets storlek och

informationsproblem.

 2.2.1 Anonymitet

 Anonymitet på Internet föreligger både avseende näringsidkaren och konsumenten.

Näringsidkaren presenterar sin verksamhet genom en webbsida vilken via enkel teknik

kan se mycket professionell ut. Detta gör att det inte alltid är möjligt för konsumenten

att skilja ett enmansföretag från en internationell koncern. Detta är positivt ur

konkurrenssynpunkt men konsumenten kan behöva få information om företaget för att

undvika icke seriösa näringsidkare. Konsumenten kan behöva information om var

företaget är etablerat, hur man får kontakt med näringsidkaren, registreringsnummer i

bolagsregistret med mera. Råder oklarhet på detta område är det inte säkert att

konsumenterna vågar utnyttja det stora utbudet på Internet, utan håller sig till välkända

företag och varumärken.11

 Anonymiteten på Internet kan användas på bedrägliga sätt. Till exempel kan gjorda

beställningar ändras eller kopieras. Personinformation kan samlas in under falska
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förespeglingar och användas felaktigt. Ett problem som kan relateras den anonyma

situationen är att e-handelsföretagen får falska beställningar.12 Ett annat problem är att

det ej går att göra en bedömning av motpartens allmänna behörighet. Det innebär att

konsumenter kan ingå avtal trots att de ej är behöriga till detta, som till exempel

barn.13

 2.2.2 Säljarens och köparens förpliktelser

 Vid alla köpeavtal, även sådana ingångna elektroniskt, är säljaren och köparen

skyldiga att uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet. Vanligtvis handlar dessa

förpliktelser om att säljaren skall leverera varan eller utföra tjänsten och att köparen

skall betala.

 Vid direkt elektronisk handel uppkommer vissa oklarheter angående i vilket tidsskede

en vara anses vara avlämnad och i köparens besittning. Detta är en viktig fråga då

risken för varan enligt svensk konsumentlagstiftning först övergår till konsumenten då

den är i dennes besittning. Tidpunkten för varans avlämnande har också betydelse för

om en vara är felaktig, något som enligt den svenska köplagen skall bedömas med

hänsyn till varans beskaffenhet då den avlämnas. Till exempel kan det uppstå en sådan

situation att en programvara fungerar felfritt hos säljaren men ej hos köparen, även om

ingenting skett under överföringen från säljaren. Köparens hårdvara och den befintliga

mjukvaran kan påverka den nyinköpta varan negativt. Detta är ett exempel på hur ett

tolkningsproblem angående huruvida en vara är felaktig eller ej kan uppstå.14

 Köparens prestation är att betala och betalning för elektroniskt köpta varor kan ske på

flera sätt; via postförskott, faktura, konto/kreditkort eller överföring via bank.

Postförskottsbetalning kan öka riskerna för bedrägerier då konsumenten kan luras till

att betala en vara som sedan inte levereras. Betalningsförfarandet upplever många

konsumenter som det största osäkerhetsmomentet vad gäller handel via Internet.

Många vill inte lämna ut sina kortnummer över Internet på grund av risken att någon

utomstående tar del av informationen och använder den i bedrägligt syfte. Den

                                                                                                                                                                                                          
 11 SOU 1999:106 sid. 48-50
 12 Marander,E. ”Din nya identITet Handla säkert på nätet med ett mikrochips”, Nerikes Allehanda 2000-04-14
 13 SOU 1999:106 sid. 48-50
 14 SOU 1999:106 sid. 54-56
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vanligaste formen av bedrägeri som konsumenten utsätts för är affärer med icke

seriösa företag, företag som tar betalt men sedan inte levererar någon vara.15

 Ytterligare en fråga rörande avtalsparternas förpliktelser är innehållet i själva avtalet.

Då det förekommer standardavtal måste ett sådant komma motparten till kännedom

antingen muntligen eller skriftligen före avtalet sluts för att bli en del av avtalet.

Eftersom det vid elektronisk handel inte finns några traditionella avtalshandlingar

måste det klargöras vad som krävs av säljaren för att konsumenten skall kunna bli

bunden av sådan avtalsvillkor.16

 2.2.3 Ånger och reklamation

 Utmärkande för elektronisk handel är att konsumenten inte har möjlighet att prova

eller undersöka produkten före själva köpet. Det finns därför en risk att den vara som

levereras inte överensstämmer med konsumentens förväntningar. Även om varan inte

är behäftad med fel kan det från konsumentens sida finnas ett behov av att frånträda

avtalet, till exempel om den köpta varan inte passar. Då avtal kan ingås snabbt och

enkelt torde vissa köpbeslut ej vara fullständigt överlagda vilket kan medföra att

konsumenten ångrar sig och vill frånträda det ingångna avtalet. Ovana datoranvändare

kan också tänkas ingå avtal av rent misstag.17 Då konsumenten ångrar köpet eller

erhåller en felaktig eller icke passande vara uppstår frågan hur denne skall kunna

reklamera varan och få sin rätt prövad. Vart skall konsumenten vända sig och via

vilket medium skall detta ske? Att reklamera en vara till en säljare hundratals mil bort

och för den förklara varför man vill reklamera torde vara en ganska komplicerad

procedur.

2.2.4 Bevissvårigheter

 Vilket tidigare nämnts i uppsatsen går det snabbt och enkelt att ingå ett köpavtal via

Internet. Konsumenten väljer ut produkten på en webbsida och gör beställningen via

Internet. Beställningsbekräftelse erhålls via e-post och betalning sker ofta direkt via

Internet med till exempel kontokort. Processen sker således ofta elektroniskt utan

                                                                
 15 Marander,E. Nerikes Allehanda 2000-04-14
 16 SOU 1999:106 sid. 56
 17 Ibid. sid. 57
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ordinära handlingar som skriftliga köpeavtal, skriftliga kvitton eller skriftliga

standardvillkor. Vid traditionell handel har dessa handlingar hög trovärdighet då

avtalsinnehåll och avtalsparter skall identifieras. Vid eventuell tvist kan avsaknad av

skriftliga handlingar innebära bevissvårigheter.

 Till att börja med kan oklarheter uppstå om hur säljarens erbjudande såg ut i samband

med avtalets ingående. Prisinformation, standardvillkor, produktbeskrivning med mera

har presenterats på webbsidan men då denna inte är statisk kan uppgifterna i efterhand

se annorlunda ut. Vidare kan konsumenten få svårigheter med att påvisa vad som

avtalats. Då den levererade varan inte överensstämmer med det konsumenten anser sig

ha beställt uppstår frågan om konsumenten beställt fel vara av misstag eller om det är

en felleverans från säljarens sida. Meddelanden som sänts elektroniskt saknar säker

identifiering av avsändaren, kopior av sådana dokument blir exakt lika och det går ej

urskilja om ändringar gjorts. Bevisvärdet av elektroniska dokument anses därför vara

osäkert. Avsaknad av skriftlig dokumentation kan således försätta konsumenten i en

komplicerad situation.18

 2.2.5 Nätets storlek och informationsproblem

 Mångfalden av varor och tjänster är en av den elektroniska handelns fördelar men kan

också skapa informationsproblem. Att veta vilken produkt man skall välja ur det

enorma utbudet och jämföra olika produkters pris och egenskaper torde vara

besvärligt. Vilket tidigare diskuterats kan konsumenten på grund av avtalets karaktär

inte undersöka produkten innan köpet. Konsumenten kan inte heller ställa sådana

frågor om produkten som faller naturligt vid ett besök i en fysisk butik eller i samband

med att en vara undersöks. Alla gånger har inte heller konsumenten tillräcklig

kompetens för att veta vilka frågor som behövs ställas och vilken information de

behöver få tillgång till innan de egentligen är kapabla till att fatta beslut om köp.

Således besitter säljaren mer kunskap om produkternas egenskaper som exempelvis

kvalitet, form, och funktion. Förhållandet att den säljande parten vet mest om

produktens egenskaper är inte ovanligt men detta problem torde vara större på Internet

än i vanliga fysiska butiker där möjligheten att undersöka produkten genom att till

                                                                
 18 SOU 1999:106 sid. 58
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exempel prova eller känna på materialet inte existerar. För konsumenten är det inte

möjlighet att avgöra om det är en bra eller dålig produkt som säljaren har att erbjuda.

 Detta innebär att näringsidkaren har ett informationsövertag gentemot konsumenten,

en situation som säljaren också kan missbruka. Till exempel kan näringsidkaren

underlåta att lämna viktig information om produktens egenskaper, information som

hade kunnat delgivits konsumenten om denne haft möjligheten att undersöka

produkten innan själva köpet. Då information utelämnas kan näringsidkaren förse

konsumenten med undermåliga produkter. Konsumenten kan också luras att köpa en

dyrare produkt än vad den egentligen är i behov av. Det är inte bara den säljande

parten som kan besitta ett informationsövertag. Även den köpande parten kan utnyttja

sin ställning och använda sin information på ett bedrägligt sätt. Till exempel kan

konsumenten hävda att en vara ej levererats eller har levererats i undermåligt skick

trots att så inte är fallet.

 Nätets storlek innebär också att missförstånd kan uppstå mellan avtalsparterna.

Marknaden är global och många gånger kan de avtalande parterna inte använda sitt

modersmål utan kommunikationen mellan dem sker på ett främmande språk vilket kan

bädda för missuppfattningar. Skriftlig kommunikation är inte samma sak som muntlig

kommunikation, vilket också det kan resultera i felaktiga tolkningar. Om någon av

avtalsparterna skulle inse att det uppstått missförstånd dem emellan så kan denna

information också användas på ett otillbörligt sätt.

 Av ovanstående går att utläsa att informationen på Internet är asymmetriskt fördelad.

Asymmetrisk information kan resultera i marknadsmisslyckanden. Enligt ekonomen

Akerlof kan en situation där ena parten har ett informationsövertag leda till att endast

produkter av dålig kvalitet, så kallade ”lemons” bjuds ut på marknaden. Då

konsumenten på förhand inte har kunskap om den utbjudna produktens kvalitet, är den

inte heller villig att betala så mycket som en produkt av bra kvalitet kostar. Detta med

anledning av att konsumenten på förhand inte kan veta om den produkt som

tillhandahålls är av bra eller dålig kvalitet. Detta resulterar i att inga produkter av bra

kvalitet kommer att bjudas ut eftersom konsumenternas betalningsvilja är för låg.

Produkterna av bra kvalitet drivs bort från marknaden av produkterna av sämre eller
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dålig kvalitet. Med andra ord finns det ingen marknad för produkter av bra kvalitet.

Endast produkter av dålig eller sämre kvalitet kommer att säljas på marknaden. Då

ingen upplever någon nytta av att köpa ”lemons” kommer till slut inga produkter alls

att säljas på marknaden. Således kan asymmetriskt fördelad information hämma

uppkomsten av en marknad.19

 2.3 Elektronisk handel och trovärdighet

Diskussionen i ovanstående avsnitt visar att den som ingår ett avtal via Internet utsätter

sig för vissa risker. Men att den också har möjlighet att på ett bedrägligt sätt utnyttja

det informationsövertag som den besitter gentemot sin motpart. Eftersom det ej går att

vara säker på sin motpart uppkommer ett trovärdighetsproblem. Detta

trovärdighetsproblem skapas inte bara mellan de avtalande parterna utan för hela

näthandelsbranschen.

Avsaknaden av trovärdighet torde hämma hela utvecklingen av den elektroniska

handeln och göra att dess positiva effekter kommer i skymundan. Att etablera ett

förtroende för denna form av handel är en nödvändighet om den elektroniska

marknadsplatsen skall ha någon framtid och överleva. Det bör därför vara av stor vikt

att åtgärder vidtages för att komma till rätta med den elektroniska handelns

trovärdighetsproblematik. E-handelsföretagen har ännu inte hunnit bygga upp några

långvariga relationer, vilket gör att konsumenternas kontrollkostnader blir mycket

höga. Det behövs ett system som förmedlar förtroende om elektronisk handel skall

komma igång och utvecklas.

Viktig fråga är då, hur skapas eller etableras då trovärdighet? En ansats är att

trovärdighet frambringas genom att statsmakten griper in och reglerar marknaden. Vid

avtalsbrott eller bedrägeri genomdrivs sanktioner av det offentliga rättsväsendet. En

annan ansats är att detaljhandelns självreglering skapar trovärdighet, att konflikter

löses internt mellan avtalsparterna utan extern inblandning. Av intresse är hur den

elektroniska handelns trovärdighetsproblematik kan lösas utifrån den sista premissen.

Hur har problemet hittills hanterats på offentlig nationellt och internationell nivå samt

                                                                
 19 Akerlof,G.A. The market for ”lemons”, quality uncertainity and the market mechanism Quarterly Journal of
Economics vol. 84 sid. 488-500 1970 & Carlton.D.W, & Perloff.J.M, Modern industrial organization 2:ed USA:
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hur försöker näringsidkarna på Internet att etablera ett förtroende mellan dem och

konsumenten? Detta är frågor som kommande kapitel utreder och diskuterar.

                                                                                                                                                                                                          
Addison-Wesley 1994 sid. 559-561
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 3. Offentligt utredningsarbete

 Elektronisk handel är ett mycket aktuellt ämne på den politiska dagordningen och i

forsknings- och utredningssammanhang. Det pågår en mängd arbete med anknytning

till elektronisk handel på såväl nationell nivå som inom ramen för internationellt

utredningsarbete. I detta kapitel redogörs kortfattat för vad som gjorts på området

elektronisk handel från offentlig sida, som till exempel viktiga utredningar och

lagförändringar. Redovisningen avser inte att vara en fullständig redogörelse för

regeringens arbete inom området elektronisk handel. Syftet med presentationen är

istället att ge en bild av vilka frågor, problem och alternativ som satts i fokus av de

offentliga organen, huruvida självreglering diskuterats och vilken inställningen är till

en sådan lösning. Redovisningen är således begränsad till det jag anser vara av störst

betydelse och relevans för uppsatsens syfte.

 3.1 Nationellt offentligt utredningsarbete

 I juli år 1998 överlämnade regeringen skrivelsen [1997/98:190] Elektronisk handel till

riksdagen. I skrivelsen berörs bland annat konsumenternas ställning vad gäller

elektronisk handel. Regeringen konstaterar att det är av stor vikt att konsumenternas

rättigheter respekteras och att konsumenterna kan tillförsäkras ett gott skydd då de

handlar via nätet. Regeringens mål var att konsumentskyddet skulle vara starkt även på

detta område.20

 År 1998 gav regeringen i uppdrag åt en särskild utredare att undersöka och kartlägga

vilka problem av främst marknadsrättslig natur som konsumenten kan ställas inför i

samband med elektronisk kommunikation. Resultatet av denna inventering skulle

sedan följas av en analys om konsumentens skydd i detta avseende bör stärkas och om

så är fallet, på vilka sätt detta lämpligen bör ske. En utredning kom till stånd vars

arbete mynnade ut i betänkandet; Konsumenterna och IT en utredning om datorer,

handel och marknadsföring, [SOU 1999:106]. I utredningen diskuterades och

lämnades ett antal förslag i syfte att förstärka konsumentskyddet vid elektronisk

handel. Utredningen föreslog bland annat att det finns behov av en ångerrätt då risken

                                                                
 20 Regeringens skrivelse: [1997/98:190] Elektronisk handel
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att som konsument drabbas av negativa överraskningar är förhållandevis stor.

Avtalsvillkor bör tydliggöras och enkla, säkra och väl fungerande betalningssystem

bör utvecklas. Vidare bör Sverige verka för att förenkla de internationella

konventioner som avgör vilket lands lag som skall tillämpas, i vilket land tvisten skall

avgöras och verkställigheten av domar. Det är också av vikt att alternativa

tvistlösningsmetoder utanför domstolarna skapas.21

 3.1.1 IT-kommissionens arbete

 IT-kommissionen är en statlig kommitté vilken fungerar som rådgivare åt regeringen i

olika IT-frågor. Dess övergripande funktion är att analysera informationsteknikens

påverkan på samhällsutvecklingen. IT-kommissionen har inrättat ett antal

arbetsgrupper, Det IT-rättsliga Observatoriet är en sådan arbetsgrupp vars uppgift är

att identifiera och diskutera problem inom rättsordningen.22

 I september år 1997 anordnades av Det IT-rättsliga Observatoriet en hearing om

konsumenternas rättigheter i informationssamhället. Av hearingen framkom att det

dåvarande konsumentskyddet ansågs vara otillräckligt för att fungera i

informationssamhället. Hearingen konstaterade att konsumentskyddet bör förändras

och förstärkas vad gäller: integritet och ansvar vid marknadsföring, ny reglering av

avtals- och köprättsliga frågor och en närmare analys av vissa jurisdiktions-, lagvals-

och verkställighetsfrågor. Vidare konstateras att då Internet är internationellt är det

ingen mening med att reglera på nationell nivå eller EU-nivå. Istället bör gemensamma

internationella regler eftersträvas. Som slutsats dras att lagstiftning skall vara det

primära verktyget men att det finns behov av kompletterande självreglering.23

 Med avsikt att belysa IT-utvecklingen och dess betydelse för rättsområdet påbörjade

Det IT-rättsliga Observatoriet ett projekt kallat Cyberrymdens juridik. Syftet med

projektet var dels att förutse hur IT-utvecklingen i vid mening kommer att utvecklas

och dels att bedöma hur denna utveckling kommer att inverka på olika rättsliga

förhållanden. Ett faktum som Observatoriet identifierat var att de uppkommande

problemen inte låter sig regleras på traditionellt sätt via lagstiftning. Den på området

                                                                
 21 SOU 1999:106 sid. 61-106
 22 SOU 1999:106 sid. 35-36
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snabba utvecklingen gör det i stället nödvändigt att, åtminstone övergångsvis lita till

självreglering och självsanktionerande åtgärder. Etik och moral kan komma att spela

en viktig roll. Förhållandet mellan traditionella rättsliga styrmedel och olika former av

självreglering behöver uppmärksammas. Med bakgrund av detta anordnades i

september 1997 ett seminarium kring cyberrymdens juridik.

 En av deltagarna vid seminariet var Håkan Hydén, professor i rättssociologi. I den

rapport som senare utkom diskuterar han IT-rätt och rättens utveckling. Hydén talar

om att rätten har tre dimensioner. Den första är direkt, egentlig IT-rätt vilken är

betingad av de effekter som utvecklingen för med sig. Det handlar bland annat om att

rättens gränser suddas ut. De etablerade rättsliga formerna förmår inte matcha de nya

behoven vilket i förlängningen talar för ett ökat inslag av självreglering. Den andra

dimensionen handlar om att det går att tala om att IT-tekniken har horisontella,

indirekta verkningar. Med detta menas att den nya tekniken kommer att skapa behov

av nya rättsliga konstruktioner. Nya rättskulturer är den tredje dimensionen. Med det

menar Hydén att rättsutvecklingen är en återspegling av samhället, dock med en viss

eftersläpning. Frågan är då vad det är för samhälle som dagens rätt återspeglar. Vidare

tror Hydén att vi kommer att få en annan rättstradition, att vi kommer gå ifrån en

rättighetslagstiftning till en aktionslagstiftning. Hydén talar om att vi måste vara

medvetna om att befintliga regler utgör ett hinder för utveckling av nya. Den befintliga

rätten fungerar som en tröghetsfaktor vilken hämmar utvecklingen.24

 Ytterligare en hearing på området värd att nämnas är den som arrangerades i juni år

2000 om självreglering inom elektroniska affärer. Under denna hearing diskuterades

bland annat vad en självreglering på området elektronisk handel kan innebära. Som

exempel på självreglering omtalas och diskuteras olika former av etiska regler i

samband med marknadsföring och certifiering. Deltagarna i hearingen ställer sig

positiva till en sådan reglering.25

                                                                                                                                                                                                          
 23 Det IT-rättsliga Observatoriets rapport 2/97 och Segerlund,C-Ö. sid. 62-65
 24 Det IT-rättsliga Observatoriets rapport 3/98 Cyberrymdens juridik - lagstiftning och självreglering. Ett
seminarium den 9 september 1997 om den framtida rättsordningen. Stockholm: Regeringskansliet
 25 Det IT-rättsliga Observatoriets rapport 2/2000 Självreglering inom elektroniska affärer. Rapport från ett
seminarium. Stockholm: Regeringskansliet
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 3.1.2 Svenska regeringens fortsatta arbete med elektronisk handel

 Elektronisk handel är ett prioriterat område då det ses som ett medel för ekonomisk

tillväxt. Regeringen anser att förutsättningar för en bred användning av elektronisk

handel bör skapas och att det är av vikt att nå överenskommelser på internationell nivå

vad gäller regler och villkor. Utvecklingen bör primärt drivas av marknadens aktörer

och regleringar skall endast tillgripas då branschstandarder och avtal inte anses vara

tillräckliga åtgärder. Vidare anser regeringen att branschöverenskommelser och etiska

regler kan ha fördelar framför traditionell lagstiftning, då dessa lättare kan anpassas till

den snabba utvecklingen. Regeringen har för avsikt att undersöka möjligheterna att

främja självreglering. Dessutom anser regeringen att det för den elektroniska handelns

utveckling är av vikt att ett förtroende etableras bland konsumenterna för denna form

av handel.

 3.2 Europeiska Unionen

 Det mest viktiga och betydelsefulla arbetet på EU-nivå angående elektronisk handel är

de EG-direktiv som EU-kommissionen fastställt och lagt fram som förslag. EU-

direktiven anses vara ett betydelsefullt led i harmoniseringen av medlemsstaternas

lagstiftning och ett led i skapandet av en gemensam marknad.26 Nedan redogörs

mycket kort för de nu aktuella EU-direktiven på området.

 I maj år 1997 antogs av Europaparlamentet och Rådet distansavtalsdirektivet

(97/7/EG). Detta behandlar frågor gällande distansförsäljning mellan konsumenter och

leverantörer inom EU och innehåller tvingande minimibestämmelser27 till

konsumentens förmån. Syftet med direktivet är att underlätta fri rörlighet av varor och

tjänster, att få till stånd ett regelsystem som innebär att gränser beträffande

regelstrukturer elimineras. Målet med direktivet är att tillförsäkra konsumenten säkra

avtalssituationer och en frihet att välja.28 Distansavtalsdirektivet har implementerats i

den svenska lagstiftningen genom ikraftträdande av en ny lag om konsumentskydd vid

distansavtal och hemförsäljningsavtal (2000:274). Lagens konsumentskydd bygger på

                                                                
 26 Segerlund,C-Ö. sid. 71
 27 Med minimibestämmelse menas att medlemsstaterna får anta eller behålla strängare regler som är förenliga
med fördraget. (Källa: Temanord 1998:532 Nordisk implementering av distansavtalsdirektivet - särskilt ur
konsumentskyddssynpunkt Köpenhamn: Nordiska Ministerrådet 1998)
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två delar. För det första har konsumenten rätt att frånträda ett ingånget avtal inom 14

dagar. För det andra innehåller lagen bestämmelser om näringsidkarens

informationsskyldighet i samband med marknadsföring och då avtal ingås.29

 Ett annat viktigt EU-direktiv är det som antogs i maj år 2000 angående en gemensam

ram för elektroniska signaturer30. Reglerna i direktivet innebär att elektroniska

signaturer får samma rättsliga status och skydd handskrivna underskrifter. I Sverige

implementeras direktivet via ikraftträdande av en ny lag i januari år 2001. Lagens syfte

är att öka tilliten till elektroniska signaturer och skapa förutsättning för ökad

användning av elektronisk kommunikation.31

 Ytterligare ett EU-direktiv på området är det om elektronisk handel (00/31/EG) vilket

antogs av Europaparlamentet och Rådet i maj år 2000. Syftet med direktivet är att

uppnå fri rörlighet för informationssamhällets tjänster. En central del är

ursprungslandsprincipen vilken innebär att varje medlemsstat ansvarar för att

leverantörer etablerade i det egna landet uppfyller de nationella bestämmelserna. En

princip som kritiserats hårt av konsumentorganisationer vilka anser att detta leder till

att näringsidkare söker sig till länder med lägst konsumentskydd.32

 3.3 OECD

 Även OECD arbetar med frågor rörande den elektroniska marknadsplatsen. År 1997

tillsattes av OECD:s Konsumentpolitiska Kommitté en projektgrupp i syfte att

förbättra konsumentskyddet vid kommersiella transaktioner via Internet.33

Projektgruppens arbete resulterade i ett antal rekommendationer: ”Guidelines on

Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce”. Dessa gäller för

                                                                                                                                                                                                          
 28 EUR-Lex: Gemenskapens gällande lagstiftning - Dokument 397L0007
 29 Lövdén,L-E. Stärk konsumentskyddet vid distanshandel! Artikel i Borås Tidning och norrländska
Socialdemokraten, Regeringskansliets webbplats nyhetstjänst 2000-02-23
 30 En elektronisk signatur kan vara allt ifrån ett undertecknat e-postmeddelande till en digital signatur. Den
används för att säkerställa att elektroniskt överförd information inte har förändrats, att avsändaren är den som
uppges samt att avsändaren inte senare kan förneka att denne har sänt informationen. För att kunna tillämpa
elektroniska signaturer är det nödvändigt att parterna kan inhämta information om vem som är innehavare av en
sådan signatur. Därför har det utvecklats ett system vilket utfärdar elektroniska intyg av en betrodd tredje part.
Intygen (certifikaten)ger uppgift om vem som är innehavare av signaturen. (Källa: Näringsdepartementets
faktablad N.2000.012)
 31 Pressmeddelande från näringsdepartementet 2000-05-23 Ny lag ger ökad tillit till elektroniska signaturer
 32 Rognerud,Kainz,R. Fritt fram för barnreklam på Internet Dagens Nyheter 2000-06-07
 33 Segerlund,C-Ö. sid. 70
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utvecklande av ny lagstiftning i syfte att stärka konsumenternas förtroende för den

elektroniska marknadsplatsen. Riktlinjerna innehåller generella principer vars syfte är

att konsumenten skall ha rätt till ett lika gott skydd vid elektronisk handel som vid

traditionell handel. Vidare ges rekommendationer för hur riktlinjerna skall

implementeras och hur globalt samarbete kan skapas eller bedrivas.34 Det pågår nu en

utveckling av riktlinjerna och en uppföljning av hur de implementerats.

 Vid OECD:s ministerkonferens: ”A Borderless World: Realising the Potential of

Global Electronic Commerce” identifierades de områden som skall vara prioriterade i

det framtida arbetet med elektronisk handel. Ett av de prioriterade områdena är

skapandet av ett förtroende bland konsumenter för elektronisk handel.35

 3.4 Sammanfattning och reflektioner

 Det faktum att den elektroniska handeln lider avsaknad av trovärdighet har

uppmärksammats både på offentlig nationell och internationell nivå. Likaså råder en

medvetenhet bland de politiska organen att de av staten skapade regelverken inte till

fullo är tillämpliga på den elektroniska marknadsplatsen. De statliga regelverken

skapar inte den trovärdighet som är nödvändig för att den elektroniska handel skall

utvecklas och ha en framtid.

 I de utredningar som presenterats handlar det mycket om att det är konsumenten som

vid handel av produkter via Internet hamnar i en oskyddad position. Även de förslag

och rekommendationer som har presenterats och de förändringar som kommit till stånd

i och med EG-direktivens införande är mycket fokuserade på att skapa ett bättre

konsumentskydd.

 I utredningarna har lite sagts om vilken roll eller funktion en förändrad lagstiftning

eller införandet av en självreglering skulle kunna innebära för skapande av

trovärdighet på den elektroniska marknadsplatsen. I utredningarna diskuteras inte

heller vikten av att få till stånd ett förtroende mellan konsumenter och näringsidkare på

den globala marknadsplatsen. De EG-direktiv som arbetats fram och vilka till viss mån

                                                                
 34 OECD, Guidelines of Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce, Paris 2000
 35 OECD Ministerial Conference, A Borderless World: Realising the Potential of Electronic Commerce Ottawa
7-9 October 1998, Conference Conclusions
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också implementerats i medlemsstaternas lagstiftning är ett gott initiativ till

harmonisering av lagar och regler på området. Men EU är inte internationellt vilket

dock den elektroniska handeln är. Så även om lagstiftningen blir mer tillämplig vad

gäller elektronisk handel kvarstår ändå problemet med bristen på trovärdighet. EU-

direktiven kan inte etablera ett förtroende för en global marknad.

 Att en utökad lagstiftning till och med kan komma att hämma utvecklingen och

möjligheterna till framgång för företagen är också en viktig aspekt. Detta perspektiv på

lagstiftningen funktion är inte förbisedd men är dock en fråga som diskuteras

förhållandevis lite i de utredningar som lagts fram. Trovärdighetens betydelse för den

elektroniska handelns framtid och utveckling behandlas också ytterst ringa.
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 4. Vad innebär självreglering?

 Det har redan konstaterats att det för den elektroniska handelns utveckling är av stor

vikt att problemet med avsaknad av trovärdighet och asymmetrisk information löses.

En vanlig uppfattning är att man så långt som möjligt bör förlita sig till självreglering.

 Självreglering har blivit ett modeord och omnämns av vissa vara cyberjuridikens enda

lösning för att komma till rätta med problematiken utan att tillgripa lagstiftning.

Innebörden av vad en självreglering är, fungerar och på vilka områden den skall

tillämpas eller synen på vilka områden den är mest tillämplig varierar. I de offentligt

publicerade utredningarna innebär en självreglering oftast etiska regler och märkning

av hemsidor. Andra alternativ diskuteras inte. Men etiska regler och

kvalitetsmärkningar är med nödvändighet inte de mest ultimata exemplen på en

självreglering, inte heller med säkerhet den slags självreglering som fungerar allra

bäst. En självreglering kan innebära mycket mera. En självreglering behöver ej

innebära att staten eller företagen inför olika system utan det kan handla om andra

funktioner. I detta kapitel redogörs utifrån nationalekonomisk teori för vad en

självreglering på området elektronisk handel skulle kunna innebära, se ut och fungera.

 4.1 Den enskilde näringsidkarens möjligheter för att skapa trovärdighet

 En grundläggande fråga då självreglering skall definieras är vad som menas vara

innebörden med själv. Är det en reglering av det egna beteendet som avses eller är det

en reglering av andras beteenden som åsyftas? En självreglering kan innebära båda

delarna. I detta avsnitt redogörs för den första aspekten av självregleringen, nämligen

en reglering av det egna beteendet. På Internet har den enskilde näringsidkaren flera

möjligheter att vidtaga åtgärder för att skaffa sig renommé och i konsumenternas ögon

upplevas vara trovärdiga. De självregleringsfunktioner som nedan räknas upp beror

fullständigt på den enskilde näringsidkarens investeringar och agerande.

 4.1.1 Garantier

 Ett sätt för en näringsidkare att signalera trovärdighet är att bjuda ut produkten

tillsammans med en garanti. Garantin ger konsumenten information om eller en
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försäkran om produktens kvalitet. Ur säljaren eller producentens perspektiv torde det

nämligen vara kostsamt att sätta en garanti på en produkt av sämre eller dålig kvalitet.

Detta eftersom sannolikheten att konsumenten då behöver utnyttja garantin ökar 36.

Desto mer garantin omfattar eller täcker ju tryggare kan konsumenten vara över att

produkten är av god kvalitet utan att först ha inspekterat eller använt den.

Konsumenten har från början ingen information om produktens kvalitet men kan

utifrån garantins utseende göra ett antagande om kvalitetsnivån.

 Garantier kan således förhindra förekomsten av ”lemons” på marknaden.

Konsumenten kan vara säker på att produkten som näringsidkaren bjuder ut är av bra

kvalitet. Däremot kan förekomsten av garantier leda till att ett annat problem uppstår,

nämligen problemet med moral hazard. En garanti på en produkt kan ge konsumenten

incitament till att vara mindre varsam om produkten och underhålla den mindre. Enligt

teorin kan konsumentens nytta av underhåll och varsamhet om en produkt ses som en

funktion av garantins omfattning. Eftersom underhåll är en kostnad för konsumenten

så avtar nyttan av ett sådant förfarande då produkten uppfattas vara av god kvalitet och

garantins täckning är omfattande. Näringsidkaren har inte heller någon möjlighet att

kontrollera konsumentens agerande och en garanti kan inte tillhandahållas

konsumenten villkorligt.

 Ovanstående teoretiska resonemang grundar sig på att faktorerna kvalitet och

underhåll/varsamhet är substitut till varandra. Dessa faktorer kan dock likväl ses som

komplement till varandra37. Förhållandet kan nämligen vara så att en liten garanti ger

konsumenten en indikation om att produkten är av hög kvalitet. Antagande kan göras

eftersom det för producenten innebär mindre kostnader att sälja en vara med hög

kvalitet. Detta eftersom näringsidkaren (producenten) vet att sannolikheten för att

garantin behöver utlösas är förhållandevis låg. En produkt av hög kvalitet antas vara

hållbar och klara av påfrestningar. Produkter av lägre kvalitet antas förr eller senare

ändå att gå sönder oavsett konsumenternas aktsamhet och underhåll. Därför skulle

även produkter av lägre kvalitet kunna säljas tillsammans med en större garanti. Detta

                                                                
 36 Grundat på antagandet att sannolikheten att en produkt går sönder är betingat av dess kvalitet.
 37 Lutz,N.A. Warranties as signals under consumer moral hazard  RAND Journal of Economics 1989 vol.20
no.2 sid.239-253
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är dock ett påstående som förkastas av många ekonomer, vilka menar att den

empiriska erfarenheten är att garantier inte alls behöver signalera produktens kvalitet.

 Ett annat antagande som kan göras är att garantier endast tillhandahålls tillsammans

med produkter vars hållbarhet inte helt och fullt är beroende av konsumentens

underhåll och aktsamhet. Vissa produkter av lägre kvalitet går förr eller senare sönder

medan produkter av högre kvalitet normalt har en längre hållbarhetstid38. För att

undvika att problemet med moral hazard uppkommer måste produktens garanti vara

utformad så att den signalerar produktens egentliga kvalitet men också så att den inte

ger ett fullständigt komplett skydd för konsumenten. Det skall finnas incitament till

konsumenten att vårda produkten.

 För att en garanti skall fungera som informationsbärare av kvalitet måste den som

säljer en produkt med en garanti också av konsumenten uppfattas som tillförlitlig.

Konsumenten måste kunna känna sig säker på att säljaren eller producenten verkligen

kan uppfylla innehållet i garantin. Det räcker således inte bara med att näringsidkaren

gör en investering i en garanti utan det är nödvändigt med investeringar i andra

kompletterande system för att ett förtroende skall uppstå. Garantier som självreglering

förutsätter också att en produkt köpt via Internet kan reklameras. Det skall vara

praktiskt möjligt att skicka tillbaka produkten och från början måste det vara klart vem

som står för fraktkostnaderna vid reklamationer. Troligen kommer det vara lättare att

tillämpa garantier på digitala produkter än på traditionellt fysiska varor.

 4.1.2 Varumärken

 En form av självreglering är värdefulla varumärken. I situationer då kvaliteten och

produktens egenskaper är okända för konsumenten kan ett välkänt varumärke ge

konsumenten en signal om detta. Företagen på Internet har ännu inte hunnit

differentiera sig. För konsumenterna är alla företag lika. Att som näringsidkare då

investera i ett värdefullt, redan etablerat varumärke kan vara ett sätt att vinna

förtroende och sänka konsumenternas sök- och kontrollkostnader.39 Allra bäst fungerar

varumärkets självregleringsfunktion om varumärket är internationellt känt.

                                                                
 38 Carlton,D.W. & Perloff.J.M. sid. 562
 39 Coote,U. & Ulen,T. Law and Economics. 2:ed. New York: Addison-Wesley 1997 sid.126
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 Ett varumärke kan antingen knytas till produkten som bjuds ut eller knytas till

nätbutiken eller kedjan där produkten säljs. Ett renommerat varumärke på en produkt

gäller tilltro till produktens egenskaper och kvalitet oberoende av från vilken butik och

varifrån den säljs. Ett renommerat varumärke knutet till en butik eller kedja kan göra

det möjligt för konsumenten att köpa produkter av okänt märke och ända ha känna sig

säker och ha förtroende för produkten.40

 Varumärket nämns bland många vara den mest betydelsefulla omständigheten för om

ett e-handelsföretag skall lyckas vinna konsumenternas förtroende. Enligt Per-Olof

Brehmer och Jakob Rehme forskare på ekonomiska institutionen vid Linköpings

universitet är det näst intill omöjligt att lansera ett e-handelsföretag på Internet om det

inte har ett inarbetat och väl renommerat varumärke. De nämner det konkursdrabbade

e-handelsföretaget Boo.com41 som exempel på ett företag som inte hade någon form av

redan inarbetat rykte med sig i bagaget. För den som vill etablera sig på Internet räcker

det inte med att starta en sajt och köpa in ett lager varor.42 Uppbyggnad av ett

varumärke är inget som görs över en natt utan är en lång process, vilket flera e-

handelsföretagare inte riktigt förstått. Många har haft föreställningen att snabbt kunna

bygga ett varumärke på Internet, men senare insett att detta inte går och har då varit

tvungna att investera i vanlig reklam exempelvis via radio och television.43

 Varumärket är inte bara viktigt för att konsumenten skall känna tillit till företaget utan

är också ett viktigt konkurrensmedel. Vinnarna på den elektroniska marknadsplatsen

blir de som har det starkaste varumärket.44 Tidigare var fysisk närhet en betydelsefull

faktor. På nätet är situationen dock annorlunda, där förflyttar sig konsumenten lätt

mellan olika företag och märken. För att konsumenterna skall få förtroende räcker det

inte med att varumärket är en logotyp med snygg design eller att företaget har en

effektfull hemsida. Varumärket måste förknippas med service och kvalitet.

                                                                
 40 Ahlsén,L. & Skogh,G. Konsumentens rätt att reklamera, en rättsekonomisk analys Projektskiss, Linköpings
universitet
 41 Boo.com gick i konkurs i maj 2000
 42 Aspelin,L. E-handel bra affär på sikt, Svenska Dagbladet 2000-06-09
 43 Rehme,J. doktorand i Industriell Ekonomi vid Ekonomiska Institutionen, Linköpings Universitet
 44 Sandén,W. Nätet som marknadsplats. De svenska pionjärerna. TELDOK Rapport 123. Telematik i
näringslivet 2001. Stockholm 1998 sid. 150
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Varumärket står synonymt med den totala upplevelsen. Att bygga upp en kundlojalitet

blir viktigare än någonsin.45

 4.1.3 Service och etablerande av kundrelationer

 Tillhandahållande av god service är viktigt då ett företag skall bygga upp en relation

med en konsument. Då geografins betydelse minskar blir uppbyggnad och förvaltande

av kundrelationer allt viktigare. Kunderna på Internet kommer att vara mindre

toleranta. De kommer kräva att service erhålls snabbt och förväntningarna på

servicenivån kommer stiga. För företagen på Internet kommer det vara mycket viktigt

att kunna leva upp till konsumenternas förväntningar, gör de inte det kan konsumenten

snabbt och enkelt byta till en annan näringsidkare. Hitintills har många företag som

investerat i elektronisk handel nästan uteslutande fokuserat på att bygga upp själva

marknadsplatsen på nätet, men det är inte snygga skyltfönster som är det viktigaste.

Vad många i stället underskattat är behovet av support, kundvård och logistik. Således

är det arbetet bakom kulisserna som kräver störst engagemang. Skapande av en

kundrelation är en mycket kostsam process, både vad gäller tid och ekonomiska

resurser. Erhålla kunder och bygga upp en kundrelation kräver betydligt mer resurser

än det krävs för att behålla en redan etablerad kundrelation.

 Enligt ekonomijournalisten och utredaren Weje Sandén kommer företagens

användning av nätet i syfte att finna kunder inte att vara speciellt omfattande. Däremot

kommer användandet av nätet vara ett mycket betydelsefullt redskap för att behålla

gamla kunder46.

 Enligt Peter Fredholm, författare och e-handelskonsult, består elektronisk handel av tre

hörnstenar, vilka är mycket viktiga för att konsumenterna skall uppleva elektronisk

handel som attraktivt och trovärdigt. Den elektroniska handelns hörnstenar är:

• Order

• Leverans

• Betalning

                                                                
 45 Fredholm,P. sid. 57-58
 46 Sandén,W. sid. 150
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Vid ordertillfället skall kunden ha ett bra stöd för att få relevant information om de

produkter som säljs. Information om produktens egenskaper, priser och

leveransinformation skall framgå på ett tydligt sätt. Vidare skall det vara enkelt för

kunden att göra en beställning. Efter att en order är lagd skall kunden få en bekräftelse

så att denne kan känna sig säker på att ordern gått iväg och att det är rätt vara som är

beställd. Att det skall vara enkelt och gå snabbt är viktiga faktorer för att konsumenten

skall känna sig nöjd eftersom dessa faktorer ofta det primära motivet för att handla via

Internet.47

Den andra faktorn för att skapa en lyckad näthandel är snabba och exakta leveranser.

Forskarna Brehmer och Rehme, benämner leveransproblematiken som den

elektroniska handelns ”sista kilometer-problem”. Vid traditionell handel ordnar

konsumenten transporten själv genom att på egen hand bära hem varan. Vid

elektronisk handel är förutsättningarna annorlunda, det är näthandeln själv som skall

ordna transporten, helst utan att höja priset.48

Tredje hörnstenen är betalningar. Det finns flera metoder för betalning men ingen har

hittills slagit igenom som det ledande sättet. Konsumenten vill båda känna sig trygg

och uppleva betalningsförfarandet som enkelt och bekvämt. Två faktorer som hittills

varit svåra att kombinera.49

Ytterligare en viktig komponent för att etablera ett förtroende för elektronisk handel är

att det finns möjlighet till dialog mellan konsumenten och säljare. Konsumenterna

måste kunna ställa frågor och snabbt få svar på dem.50

4.2 Vad näringsidkarna gemensamt kan göra för att skapa trovärdighet

Den andra innebörden av själv är att ett stort mängd ageranden regleras. Enskilda

näringsidkare kan gemensamt med andra agera och skapa överenskommelser i syfte att

etablera ett förtroende och få konsumenterna att våga handla elektroniskt.

                                                                
47 Fredholm,P. sid. 53-54
48 Aspelin,L. Svenska Dagbladet 2000-06-09
49 Fredholm,P. sid. 54
50 Ibid. sid. 55-56
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4.2.1 Kedjor och branschorgan

Att knyta sin butik till en välkänd eller redan etablerad butikskedja är på samma sätt

som varumärken är ett sätt att skapa trovärdighet.51 Dock kan problemet uppstå att

enskilda butiker i kedjan gratisåker på bekostnad av de andra butikerna i kedjan och

till exempel erbjuder dålig service. För att trovärdighet skall etableras och bestå måste

detta problem lösas på intern nivå inom kedjan exempelvis genom restriktioner och

förpliktelser i kombination med sanktioner. Kontroll över kedjans medlemmar erhålls

via så kallad franchising. Branschorgan liknar franchising och kedjor. Branschorganet

representerar ett kollektivt intresse för branschen och ställer upp etiska riktlinjer för

dess medlemmar. Det kollektiva intresset kan dock skilja sig från det enskilda. Till

exempel kan en enskild näringsidkare vilja lura sina kunder medan det kollektiva

intresset hos näringsidkarna på Internet borde vara att kontrollera varandra så att den

elektroniska handeln vinner konsumenternas förtroende. Förekomsten av branschorgan

och kedjor behöver dock inte bara vara av godo för konsumenterna och marknaden.

Den goda marknadsetiken kan framföras av branschorganet eller kedjan, samtidigt

som organet kan ha stor kontroll inom branschen och utnyttja sin monopolställning.

4.2.2 Certifiering, licenser och standards

Information om varan eller tjänstens egenskaper och kvalitet kan tillhandahållas

konsumenten i form av certifikat, licenser och standards. Ett certifikat eller licens

innebär att den utbjudna varan eller tjänsten uppfyller vissa krav, till exempel hög

kvalitet. Standards innebär någon form av kvalitetsmärkning eller en skala som ger

konsumenten vägledning då den skall bedöma produktens kvalitet. Certifiering och

licenser kan också ge konsumenten en signal om näringsidkarens trovärdighet och

därmed minska anonymitetsproblemet. Funktionerna kan också ge köparen en garanti

att säljaren kommer att uppfylla sina förpliktelser av avtalet. Konsumenten vet vad en

certifierad säljare står för.

En viktig fråga är vem som skall utfärda kvalitetssignalerna. Det finns två alternativ,

antingen att kvalitetssignalerna tillhandahålls av en ”first part” eller tillhandahålls av

                                                                
51 Akerlof,G.A. The market for ”lemons”, quality, uncertainty and the market mechanism Quarterly Journal of
Economics 1970 vol. 84 sid. 485-500
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en ”third part”. Med ”first part” menas att den som tillhandahåller konsumenten

kvalitetssignalen är en för transaktionen beroende part till exempel den privata

näringsidkaren själv eller dess underleverantör. ”Third part” innebär istället att

konsumenten erhåller kvalitetssignalen av en för transaktionen oberoende part. Den

oberoende parten kan antingen vara en privat organisation eller en statlig auktoritet.

Vid elektroniska affärer är det av stor vikt att den part som tillhandahåller

kvalitetssignalerna är en för transaktionen utomstående och oberoende part. Detta

eftersom det annars finns möjlighet för näringsidkaren eller producenten att på ett

otillbörligt sätt utnyttja sitt informationsövertag. En självreglering torde ha störst chans

att lyckas om den tredje parten i någon form består av de aktörer som är med och

agerar på marknaden. Detta för att det torde vara lättare att få marknadens aktörer sluta

upp kring rekommendationer, regler och dylikt om de själva varit med och utformat

dem. Att det är marknadens aktörer som skall utforma regleringen råder också stor

samstämmighet om bland de utredningar som gjorts och presenterats. Det behöver

dock inte innebära några nackdelar med att den tredje parten är en statlig auktoritet. En

statlig auktoritet kan öka förtroendet för kvalitetssignalerna.

Det är av stor vikt att den information som tillhandahålls konsumenterna via certifikat

och standards inte är missvisande. Är informationen oriktig skapas ingen trovärdighet

och tillit bland konsumenterna för dessa instrument. Konsumenterna kan inte känna sig

säkra på att den utbjudna produkten är av hög kvalitet. Är informationen som avsikten

är, korrekt, kan konsumenterna känna sig säkra och problemet med förekomsten av så

kallade ”lemons” förhindras.

Certifiering och standards behöver dock inte även om de förmedlar korrekt

information vara positiva för marknaden. För en producent eller näringsidkare kan det

vara mycket kostsamt att bli certifierad, vilket gör att de med små marginaler inte har

möjlighet att bli certifierade trots att de produkter de bjuder ut uppfyller de uppställda

kraven. Ett annat problem är att kraven på att bli certifierad är så detaljerade att endast

en exklusiv skara erhåller certifikatet. Detta kan leda till att vissa produkter trängs

undan, att det inte finns någon marknad för produkter av lägre kvalitet eller så kallade

lågprisprodukter. Således kan resultatet bli en marknad där endast produkter av hög
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kvalitet, till höga priser bjuds ut, att Internet blir en marknad för endast en exklusiv

skara köpare och säljare.

Ett annat problem med standards och dylikt är skalor för bedömning av kvalitet och

liknande endast mäter om produkten är av hög kvalitet eller av låg kvalitet. Något

utrymme för produkter av kvalitetsnivåer där emellan finns inte. Intressant fråga är då

var gränsen går för bra kvalitet. Räknas endast en mycket exklusiv grupp produkter dit

eller räknas nästan alla produkter som uppfyller vissa minimikrav? Certifiering och

standards kan således hämma konkurrensen på marknaden och leda till att

näringsidkare utestängs och antalet produkter begränsas.

4.2.3 Etiska regler och symboler

Något som väntas få ökad betydelse i informationssamhället är etik och moral. En

självreglering på detta område kan till exempel röra sig om etiska regler och

symbolmärkning av näringsidkare och hemsidor. Det vill säga vilket innehåll som får

finnas på Internet, vilka varor och tjänster som får bjudas ut och på vilket sätt de skall

bjudas ut. Etiska regler och symboler ger även de konsumenten en viss garanti för att

säljaren kommer att uppfylla sina förpliktelser.

Internationella Handelskammarens (ICC:s52) Internetregler är ett exempel på en

självreglering genom etiska regler och marknadsföring.53 ICC har sedan 1930-talet

utvecklat och fastslagit etiska regler för reklam och marknadsföring och har även

antagit riktlinjer specifika för reklam och marknadsföring på Internet. Den

grundläggande principen med riktlinjerna är att reklam och marknadsföring inte får

utformas på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för Internet skadas. Riktlinjerna

har bland annat som syfte att öka allmänhetens förtroende för reklam och

marknadsföring via Internet, minimera behovet av statliga och mellanstatliga regler

och ingripanden samt att uppfylla rimliga förväntningar med avseende på

konsumenters personliga integritet. En global uppslutning och tillämpning av dessa

riktlinjer rekommenderas av ICC.54

                                                                
52 Internationella Handelskammaren (ICC) – näringslivets internationella huvudorganisation
53 Det IT-rättsliga Observatoriets rapport 3/98
54 Internationella Handelskammaren ICC:s Internetregler. Riktlinjer för reklam och marknadsföring. 2:a uppl.
Paris 1998
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Etiska marknadsföringsregler som ICC:s Internetregler kan vara ett sätt att lösa

problemet med ”lemons” på marknaden. Detta eftersom det torde vara kostsamt att

investera i omfattande marknadsföring och reklam för ett lågkvalitetsföretag. I den

elektroniska handelns inledningsskede har konsumenterna lite information och

kunskap om de varor och tjänster som bjuds ut. En trovärdig marknadsföring kan

innebära en snabbare och bättre matchning mellan konsumenter och produkter. Dock

krävs att de produkter som bjuds ut är differentierade i någon form. Skulle produkterna

vara identiska finns risken att näringsidkarna åker snålskjuts på varandras

marknadsföringskampanjer.55 Netikett är självskrivna regler om hur aktörerna skall

bete sig då de agerar på Internet. Dessa självskrivna regler är dock inte etik utan

reglerna är en form av etikettsregler som aktörerna förväntas att efterleva.

I USA finns det en organisation; Trust-e vilken erbjuder etisk märkning av hemsidor.

De företag som kan uppvisa en tillräckligt bra policy för hur de hanterar

personuppgifter på nätet får placera Trust-e-symbolen på sin hemsida. På initiativ av

Nordiska Rådet har ett liknande projekt; Scansafe startats i Norden. Projektet

föreskriver att varje land skall ta fram sin egen märkesordning och att ScanSafe skall

fungera som ett slags paraply med gemensamma riktlinjer. Syftet med ScanSafe är att

ge de nordiska konsumenterna på den elektroniska marknadsplatsen tryggare villkor.

Den svenska märkesordningen kallas för SweSafe.56

Vid utformning av etiska regler och symboler för märkning av hemsidor uppkommer

återigen frågan om vem som skall utforma och utfärda reglerna. Närmast självklart är

det att det skall vara någon form av en oberoende part. Men den är inte självklart att

den oberoende parten ska vara marknaden. Då det inte är praktiskt möjligt att låta alla

företag vara delaktiga kommer med stor sannolikhet de största företagen att ha störst

makt att påverka utformningen av reglerna och på detta sätt stänga ute de mindre

företagen. Företagen kan beroende på resurser och struktur ha olika uppfattningar om

vilken reglering som är mest optimal. Blir ett antal företag utestängda kommer de inte

känna någon lojalitet för reglerna. Vad gäller etiska regler och märkningar kan det

därför vara bättre motiverat med en statlig auktoritet som utformar reglerna och

                                                                
55 Carlton,D.W. & Perloff,J.M. sid. 613
56 http://www.gea.nu
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symbolerna. Då syftet är att få konsumenterna att känna tillit till näringsidkarna är det

av stor vikt att det också är en opartisk och förtroendeingivande part som övervakar

reglernas efterlevnad. Här har staten en viktig roll.

4.2.4 Avtal

Avtalet omnämns av vissa vara den mest ultimata och den mest typiska formen av

självreglering. Här finns det möjlighet att för vissa aktörer eller grupper att sätta upp

spelregler. Via avtalet har parterna bundit sig till vissa förpliktelser. Via avtalsvägen

kan problemet med lagval och jurisdiktion och verkställighet lösas. Inom EDI57 och

elektronisk handel har standardavtalet fått en ökad betydelse.58 Standardavtalen

försöker sätta normer för hur ansvaret skall fördelas mellan parterna som agerar i den

elektroniska handeln. Förekomsten av standardavtal reducerar transaktionskostnaderna

för både köpande och säljande part till exempel vad gäller kostnader för förhandlingar

och överenskommelser. Internet ger också goda möjligheter till att skapa rutiner för att

inkludera standardavtalsbestämmelser. Exempelvis kan en funktion läggas upp vid

beställning av en produkt som beställande parten måste ”klicka sig förbi”, till exempel

viss information eller hänvisningar till ett standardavtal. Det är dock inte bara fördelar

med avtalet som självregleringsmekanism. För frågan är vad som händer om någon av

avtalsparterna inte fullföljer sin del av avtalet. Vem skall då den andre parten vändas

sig till? Här krävs att det finns ett global, över nationsgränserna fungerande

skiljedomsinstitut.

4.3 Konsumenternas möjligheter

Det är inte bara näringsidkarna själva som har möjlighet att agera för att

konsumenterna skall få förtroende för den elektroniska marknadsplatsen. Även

konsumenterna har möjligheten att agera så att de får förtroende för marknaden. Som

grupp har konsumenterna ett intresse av att information som berör dem sprids och

kommer alla till del. Internet ger konsumenterna en unik möjlighet att sprida egna

erfarenheter av olika produkter och företag. I vanliga fall då en konsument är missnöjd

                                                                
57 EDI är elektroniska och standardiserade meddelanden som sänds direkt mellan administrativa system för till
exempel order, lager och fakturering (OLF). EDI-meddelanden kan skickas via Internet men hittills väljer de
kommersiella parterna ofta andra nät som betraktas som säkrare. (Källa: Fredholm,P. sid. 17)
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med en köpt produkt eller med den service som erbjuds är det endast den berörda

parten som får ta del av konsumentens erfarenhet. På Internet och via e-post sprids

dock negativa omdömen med en otrolig hastighet. Internet blir konsumenternas vapen

för att kritisera näringsidkare och de kan varna varandra för icke seriösa säljare.

Företag som endast bedriver näringsverksamhet på Internet är dock inte lika känsliga

för konsumentaktioner som i den fysiska världen då de det på Internt är enklare att

driva vidare verksamheten under ett annat namn.

Internet gör det inte bara möjligt för konsumenterna att på ett enklare sätt ta del av

andra konsumenters tips och erfarenheter. Det blir också enklare att erhålla och ta del

av information och rekommendationer från statliga myndigheter och privata

organisationer. En ökad mängd konsumentinformation kan alltså sänka

konsumenternas sök- och kontrollkostnader på Internet och reducera

trovärdighetsproblemet. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att hur en individ

upplever den service som tillhandahålls av en näringsidkare eller vad en individ tycker

om en produkt har att göra med dennes subjektiva värderingar och förväntningar. Det

är inte säkert att det som en konsument upplever som negativt uppfattas på samma sätt

av en annan konsument. På grund av detta är det viktigt att den informationen som

förmedlas är saklig så att konsumenten i sitt informationssökande kan urskilja

subjektiva bedömningar.

                                                                                                                                                                                                          
58 Det IT-rättsliga Observatoriets rapport 3/98
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5. Löser självreglering trovärdighetsproblemet?

En självreglering kan som föregående kapitel visar se ut och fungera på flera sätt. Men

innan man kan svara på frågan om en självreglering kan lösa den elektroniska

handelns trovärdighetsproblematik och främja dess utveckling bör ett antal

förhållanden redas ut. Nämligen varför en självreglering skall tillgripas istället för

lagstiftning, vilka produkter den passar för och möjligheten att implementera den.

5.1 Självregleringens för- och nackdelar jämfört med traditionell lagstiftning

Dagens samhälle präglas av en mycket hög förändringstakt. Teknisk och ekonomisk

utveckling sker kontinuerligt vilket för med sig att lagar och regler snabbt blir

inaktuella och icke tillämpliga. I och med den snabba utvecklingen finns det en risk att

lagstiftningen fungerar som en tröghetsfaktor och hämmar utvecklingen. Vi har därför

ett behov av mer dynamiska och flexibla regler som lätt kan anpassas efter nya

förutsättningar och fungera som ett stöd för den tekniska och ekonomiska

utvecklingen.

Lagstiftningen är som redan antytts inte speciellt dynamisk. Faktum är att det från ett

initiativ till lagstiftning är en förhållandevis lång process59 innan det finns en verklig

form av lagen och den går att tillämpa eller är verkställbar. En av självregleringens

fördelar är att den är betydligt mera töjbar och flexibel än vad traditionell lagstiftning

är. Det torde därför vara betydligt enklare att förändra de självreglerande organen och

anpassa dess innehåll utifrån de förändringar som sker i samhället än vad det skulle

vara att förändra lagstiftningen. Förändringsprocessen kan gå snabbare därför att

självregleringen ligger på marknadens parter och därför inte behöver föregås av

politiska beslut och offentliga utredningar.

Om den traditionella lagstiftningen skulle komma att anpassas till

informationssamhällets förändringar finns det en risk att lagstiftningen blir mycket

detaljerad och på så sätt inte hinner med utvecklingen. Då lagstiftningen kommit till

den form att den är verkställbar eller tillämplig har tekniken redan utvecklats än mera.

                                                                
59 Lagar och andra författningar kommer till efter mer eller mindre omfattande förarbeten (offentlig utredning).
För viktigare lagar tar dessa förarbeten vanligen många år. (Källa: Agell,M. & Malmström,Å. Civilrätt 15:e uppl.
Malmö: Liber Ekonomi 1997 sid. 30)
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Alternativet är att den traditionella lagstiftningen blir mycket generell och vag så att

den inte skapar förutsägbarhet. På den elektroniska marknadsplatsen eller i den så

kallade cyberrymden är förutsägbarhet mycket viktigt. Anledningen är att

förutsägbarhet skapar förtroende och gör att de kommersiellt engagerade känner sig

trygga vilket ju som tidigare sagts är ett villkor för den elektroniska handelns

överlevnad och utveckling. Kan lagstiftningen inte skapa förutsägbarhet så fyller den

inte heller någon funktion på den elektroniska marknadsplatsen.

En betydelsefull egenskap hos självregleringen är att den inte behöver vara nationellt

eller på annat sätt geografiskt begränsad. Då den elektroniska handeln är internationell

så torde det inte finnas någon mening med att ha någon nationell lagstiftning på

området. Nationalstaternas egna suveräna lagar har svårt att nå utanför den egna

nationens gränser. De nationella lagarna gäller inom nationens gränser, åtminstone är

dess verkställighet begränsad dit. En självreglering skulle kunna lösa problemet med

lagval, jurisdiktion och erkännande/verkställighet.

Till självregleringen existerar inga förarbeten vilket kan vara en nackdel då den inte på

samma sätt som lagstiftningen blir förankrad i samhället. För att en självreglering skall

fungera som ett instrument som skapar förtroende mellan marknadens aktörer så måste

den bli accepterad och det måste finnas ett förtroende för självregleringens funktion.

Uteblir ett sådant förtroende råder osäkerhet om vilka spelregler som gäller.

Ett annat problem kan vara att självregleringen saknar den tvångsmakt som

lagstiftningen besitter. Detta innebär att självregleringen kräver uppslutning och

lojalitet från berörda parter. Erhållande av uppslutning och lojalitet behöver dock inte

vara ett problem då en av självregleringens fördelar är att den befinner sig nära

marknaden. Så länge som självregleringen också är frivillig kan den skapa en känsla

av ansvarstagande bland de berörda parterna. Det är oftast lättare att känna ansvar och

engagemang för något man själv varit med och utformat och som är på frivillig basis

än att känna ansvar för någonting som är fastlagt av utomstående icke berörda parter.

En intressant fråga är vilka sanktionsmöjligheter en självreglering besitter. Vid

traditionell lagstiftning frågar sig juristen när brottet inträffade, vad domstolen kan

göra och vad påföljden blir för den som begått brottet. Har inte rättsregler blivit
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åtlydda kan tvångsåtgärder sättas in från myndighetens sida. Så är inte fallet vid moral

eller sedvänja som också kan sägas vara en form av självreglering. Några skrivna

sanktionsmöjligheter besitter inte självregleringen. Men om sanktionsbegreppet vidgas

så behöver inte en sanktion med nödvändighet innebära att den som begått ett brott

måste handla på något sätt, till exempel betala böter. En av självregleringens

inneboende egenskaper är att den besitter en viss social makt vilket också kan fungera

som en slags sanktion. Skulle till exempel ett företag bryta mot de av branschen

uppställda riktlinjerna och inte bete sig på ett etiskt och moraliskt sätt så riskerar

företaget att bli utfryst ur gemenskapen och gå miste om både gamla och nya

potentiella kunder. I detta fall blir det istället de andra näringsidkarna som inte betett

sig oärligt eller illa som får agera genom att stänga ute den berörde näringsidkaren.

Sanktioner behöver därför inte med nödvändighet innebära ett myndighetsingripande.

Dock föreligger problemet att en näringsidkare som blivit utfryst ur gemenskapen på

ett förhållandevis enkelt kan starta upp sitt företag under ett nytt namn under en ny sajt

och på detta sätt leva vidare.

Förekomst av sanktioner torde vara betydelsefullt för förtroendet för den elektroniska

handeln. Konsumenterna behöver se att icke seriösa näringsidkare på något sätt

straffas för deras beteende. Den part som utfärdar certifikat och symboler med mera

har här en viktig uppgift att fylla genom att regelbundet kontrollera de som av dem fått

ett certifikat eller symbol. Vad gäller sådana självregleringsfunktioner som garantier

och avtal kan det dock vara svårare att genomföra sanktioner. För konsumenternas

tilltro till e-handlarna är det viktigt att de rättigheter som en garanti eller ett avtal

innebär kan genomdrivas vid eventuella tvister. På nationell nivå torde detta inte vara

något större problem då den traditionella lagstiftningen kring köpeavtal kan tillämpas.

Faktum är dock att det handlar om en global marknad och återigen uppkommer

problemet med lagstiftningens geografiska begränsning. Att skapa en domstol med

syfte att lösa tvister mellan kommersiellt agerande parter på Internet torde vara möjligt

på nationell och även nordisk nivå men frågan är om detta är möjligt på internationell

nivå.

Ett problem är att självregleringen kan komma att kollidera med den traditionella

lagstiftningen. Ett exempel på detta är domännamn, vilka ofta registreras utan större
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hänsyn till exempelvis varumärken och andra känneteckens skydd. Det uppstår en

kollision då ett namn kan vara skyddat som firmanamn eller varumärke samtidigt som

en helt annan juridisk person kan ha samma namn registrerat som sitt domännamn.

Sammanfattningsvis kan konstateras att en självreglering innebär både för- och

nackdelar gentemot traditionell lagstiftning. Självregleringens nackdelar torde dock

inte vara större än fördelarna nu i den elektroniska handelns inledningsskede.

5.2 Vilka produkter är lämpliga för en självreglering?

För allt fler företag och branscher blir Internet och elektronisk kommunikation allt

viktigare. Emellertid kommer inte den elektroniska handeln bli lika betydelsefull för

alla företag och inom alla branscher. Böcker och aktier är exempel på produkter som

väntas få betydelse för den elektroniska handeln och vilka hitintills har rönt störst

framgång på den elektroniska marknadsplatsen.60 Skälen till dessa produkters

framgång är flera. Vad gäller både böcker och aktier så är dessa produkter

standardiserade och lätta att distribuera. Böcker kan distribueras till kunderna via det

traditionella kommunikationsnätet för post. Vid aktiehandel krävs inget produktutbyte

mellan köpare och säljare. Köparen behöver inte heller syna produkten innan den fattar

beslut om köp. Istället grundar köparen sitt köpbeslut på att läsa recensioner om boken

och skaffa sig information om aktiens potential. Att aktier lämpar sig för elektronisk

handel torde också bero på att kunderna upplever det vara bekvämt och

tidsbesparande. Kunderna är inte beroende av att komma i kontakt med sin bank och

kan handla aktier på den svenska börsen var som helst i världen. Dessutom blir det

billigare för kunden att själv sköta aktieaffärerna än att betala höga courtage till en

aktiemäklare. Internet har demokratiserat finansvärlden genom att öppna upp de

spelfält som tidigare var förbehållet stora placerare och institutionella handlare.

Produkter som haft mindre framgång och vars betydelse för den elektroniska handeln

väntas bli mindre är dagligvaror och specialvaror som kläder och möbler61. En

förklaring till detta kan tänkas vara kostnaderna för produkternas fysiska transport,

leveranser måste också ske snabbt och vara felfria. I denna bransch finns inget

                                                                
60 Sandén,W. sid. 150 & Segerlund.C-Ö, sid. 17
61 Sandén,W. sid. 60
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utrymme för näringsidkaren att avhjälpa eventuella fel eftersom det tar för lång tid.

Men löses problemet med de fysiska transporterna så torde det finnas potential för

även dagligvaror att bli sålda via Internet. Inköp av dagligvaror är en sysselsättning

som tar mycket av individernas allt mer knappa resurs tid i anspråk. Även vad gäller

specialvaror är de fysiska transporterna ett problem, omfattande investeringar i logistik

är nödvändigt. En annan förklaring till varför specialvaror inte lämpar sig för

försäljning via Internet, är konsumenternas behov av att undersöka varan innan de

fattar beslut om köp. Skall konsumenten erhålla fullständigt eller i närmaste mån

korrekt information om en produkt så måste den vara fysiskt närvarande vid köpet.

Det är inte bara produktens yttre egenskaper som är avgörande för huruvida den

kommer säljas effektivt på den elektroniska marknadsplatsen. Produktens inre

egenskaper har minst lika stor betydelse. En viktig faktor för framgång är hur

individen upplever varan eller tjänsten, vilket mervärde produkten innebär för kunden.

Tjänster med informationsinnehåll som till exempel försäljning av resebiljetter når

framgång på Internet därför att det finns möjlighet för kunden att spara tid. Nyttan

ligger inte i köpet av själva biljetten utan det som biljetten ger tillträde till, själva resan

och därför väljer konsumenterna att köpa sina biljetter på Internet.

Vid köp av sådana produkter som till exempel kläder och heminredning är för många

individer nyttan inte bara ägandet av själva produkten utan nyttan finns även i

förberedelserna av och i att vara fysiskt närvarande vid köptillfället. Nyttan av att vara

fysiskt närvarande vid inköpet av en produkt ligger i att många individer upplever en

personlig tillfredsställelse av att känna, prova och titta på den med blotta ögat. Värdet

av de resursbesparingar som kan göras vid ett köp via Internet överstiger följaktligen

inte nyttan av ett fysiskt närvarande. Om en produkt inte når framgång på Internet

behöver det således inte handla om avsaknad av förtroende för näringsidkaren eller

den elektroniska handelns funktion. Ett fysiskt närvarande minskar också riskerna och

osäkerheten kring köpet.

Flera gånger har paralleller dragits mellan elektronisk handel och handel via postorder.

Till exempel säljs varor som kläder och möbler med framgång via postorder. Men att

jämföra elektronisk handel med postorder är inte riktigt rättvist. Viktigt att komma
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ihåg är att den elektroniska handeln ännu befinner sig i sin linda medan många av

postorderföretagen har funnits sedan lång tid tillbaka. Postorderföretagen har arbetat

upp relationer med sina kunder, etablerat ett namn på marknaden och därmed byggt

upp en trovärdighet. Detta är någonting som de flesta e-handelsföretag ännu inte

hunnit göra. En annan betydande skillnad mellan elektronisk handel och

postorderhandel är att ett postorderföretags verksamhet ofta är geografiskt begränsad.

Köpare och säljare befinner sig ofta i samma land vilket förenklar reklamationer och

tvister något som också skapar trovärdighet. De postorderföretag som etablerar sig på

Internet har möjligheten att nå framgång då de redan har funktioner för logistik vilket

är en viktig förutsättning för framgång på den elektroniska marknadsplatsen. Men

postorderföretagen har även de en gång varit nya på marknaden så för e-

handelsföretagen torde det finnas det mycket att lära från postorderbranschen.

Oavsett om en självreglering kan skapa ett förtroende för den elektroniska handeln så

visar ovanstående analys att vissa produkter inte kommer att nå någon större framgång

på den elektroniska marknadsplatsen. Somliga produkter passar inte att säljas via

Internet och är därför inte heller lämpliga för självreglering. Till exempel kan en sådan

självregleringsmekanism som en garanti på ett klädesplagg ge konsumenten

information om att plaggets kvalitet är hög och att näringsidkaren är seriös. Men

konsumenten kan aldrig på förhand vara garanterad att plagget passar. Så trots att

självregleringen fyller en viss funktion så kan den inte etablera en relation mellan

konsumenten och näringsidkaren. Konsumentens förväntade nytta överstiger inte den

uppskattade kostnaden.

Slutsatsen av detta avsnitt blir att de branscher vars produkter väntas nå framgång på

den elektroniska marknadsplatsen också är de produkter som vid självreglering bäst

kan hantera problemet med trovärdighet. De produkter som inte kommer att säljas med

framgång via Internet är dock inte bättre gagnade av en utökad lagstiftning då

problemet inte behöver ligga i avsaknad av förtroende utan i Internets karakteristika.

Vid köp av vissa produkter måste konsumenten vara fysiskt närvarande för att från

början vara helt säker på att den passar och har den funktion som konsumenten tänkt

sig.
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Viktigt är att komma ihåg att bara för att en produkt anses vara lämplig att bjudas ut på

den elektroniska marknadsplatsen så är inte det en garanti för att alla näringsidkare

som säljer den sortens produkt kommer att nå framgång med sin verksamhet.

Framgång på den elektroniska marknadsplatsen beror på näringsidkarens investeringar

i de självreglerande faktorerna.

5.3 Implementering av ett självregleringssystem

En avgörande fråga för självregleringens lämplighet är om den är möjlig att

implementera på marknaden. En viktig aspekt avseende förverkligande av ett

självregleringssystem är hur information om dess funktion och syfte når ut till

konsumenterna och huruvida de accepterar systemet och uppfattar det som tillförlitligt.

Under ett seminarium år 1996 vid Aktiemarknadsnämnden om självreglerande insatser

på de finansiella marknaderna framhölls att det i Sverige inte finns någon tradition att

lita på marknadsmekanismer som till exempel självreglering. Däremot ansågs det

bland befolkningen finnas en utpräglad vana att förlita sig på myndigheter62.

Vid elektronisk handel är det uppenbarligen som så att individerna inte har fullt

förtroende för de statliga regleringarna. Istället för att staten går in och reglerar den

elektroniska marknaden borde dess roll vara att se till att information om

självregleringsmekanismen sprids till konsumenterna. För om det i realiteten förhåller

sig som så att det finns en stark tradition att förlita sig på staten skulle detta kunna ha

betydelse för etablerandet av ett förtroende för självregleringens funktion. En

förståelse och ett förtroende för självregleringens funktion är viktigt så att

konsumenterna vågar utnyttja de fördelar som den elektroniska handeln innebär.

Statens roll i detta sammanhang skulle därför vara att göra självregleringsperspektivet

bekant för konsumenterna.

För att en självreglering skall komma till stånd och fungera är det dock inte bara

viktigt att konsumenterna erhåller information om det. För att en självreglering

överhuvudtaget skall fungera måste dess funktion göras bekant bland näringsidkare.

Näringsidkare måste få förståelse för varför de inte åtnjuter förtroende bland

konsumenterna och informeras hur de skall agera för att komma till rätta med
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trovärdighetsproblematiken. Här har staten, branschorganisationer och

företagsrådgivare en viktig roll.

5.3.1 Implementering på internationell nivå

Eftersom realiteten är den att den elektroniska handeln äger rum på en internationell

arena så skall även självregleringen implementeras på en internationell nivå. Under år

1999 genomförde Sveriges Tekniska Attachéer en global studie inom området

elektronisk handel. Inom ramen för denna studie publicerades ett antal rapporter varav

en behandlar lagstiftning och regelverk inom elektronisk handel i USA, Frankrike,

Malaysia och Japan. I rapporten konstateras att den vanligaste uppfattningen bland

länderna är att man så långt som möjligt bör förlita sig på självreglering. Dock går

inställningarna till självregleringens funktion och uppfattningarna om vad det

egentligen är för något isär mellan de undersökta länderna.

I USA är inställningen den att så långt som möjligt skall lagstiftning undvikas och i

stället skall industrin leda utvecklingen och hitta egna lösningar. Japanerna är inte lika

positivt inställda till självreglering och förordar i stället en så kallad samreglering, att

riktlinjerna skall godkännas av både företag och konsumenter. Officiellt är Frankrike,

precis som de flesta länder i Europa för en självreglering. I Malaysia läggs

tyngdpunkten på lagstiftning, landet förordar en global harmonisering avseende all IT-

rätt och har planer på att inrätta en internationell cyber-domstol för gränsöverskridande

IT-rättsliga tvister.63

Att åstadkomma och implementera en internationell självreglering kommer antagligen

att bli ett mycket komplicerat projekt med många kompromisslösningar. Sveriges

Tekniska Attachéers studie visar tydligt att det inte råder någon global

överensstämmelse vad gäller synen på självreglering och elektronisk handel. Även om

självreglerings perspektivet blir känt och accepterat så är det svårt att tillämpa det på

en global marknad. Till exempel så är det få varumärken som är välkända över hela

världen.

                                                                                                                                                                                                          
62 Froste,C. Finansinspektionens chef, Sverige har för låg självreglering Svenska Dagbladet 1996-11-14
63 Sveriges Tekniska Attacheér Elektronisk handel Lagstiftning och regelverk, en global studie Trendrapport,
San Francisco, Paris Kuala Lumpur och Tokyo 1999
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En fråga som då enligt min uppfattning bör ställas i detta sammanhang är om avsikten

med att skapa förtroende för den elektroniska handeln är att konsumenterna ska delges

möjligheten att på ett säkert och tryggt sätt ska handla så långt borta som möjligt.

Enligt min erfarenhet finns det alltid oundvikliga risker med både nya som gamla

företeelser. Därför är det omöjligt att skydda konsumenterna från allt. Elektronisk

handel mellan konsumenter och företag fungerar därför kanske inte bäst på en global

marknad utan på en avgränsad del av denna, till exempel en elektronisk EU-

marknadsplats.
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6. Slutsatser och reflektioner

Fördelarna för konsumenterna med att handla elektroniskt via Internet är flera men

ännu överväger de inte nackdelarna med detta förfarande. Fortfarande finner

konsumenterna traditionell fysisk handel vara det mest naturliga och attraktiva

alternativet.

Den elektroniska handeln mellan företag och konsument lider avsaknad av

trovärdighet. Trovärdighetsproblemet grundar sig i att konsumenten och säljaren

besitter olika mängd information. Informationen är asymmetriskt fördelad och oftast

har näringsidkaren ett informationsövertag vilket denne på ett bedrägligt sätt kan

utnyttja. Då det ej går att på förhand vara säker på näringsidkaren så utsätter sig

konsumenten för vissa risker när den handlar produkter via Internet.

Utan konsumenternas förtroende har den elektroniska handeln ingen framtid oavsett

hur bra de tekniska lösningarna och fördelarna än är med denna form av handel. För att

företagen verksamma på Internet ska överleva och för att nya e-handelsverksamheter

skall etableras är det av största vikt att trovärdighetsproblemet löses. En lösning på

trovärdighetsproblemet är också av betydelse för att investerare skall finna det

attraktivt att satsa kapital i verksamheter på den elektroniska marknadsplatsen.

Verksamheter som inte attraherar kunder och därmed inte ger avkastning har

investerare varken investerare förtroende eller intresse för.

Att via lagstiftningsvägen lösa trovärdighetsproblemet och skapa ett förtroende för den

elektroniska handeln är i nuläget inte ett lämpligt alternativ då det råder oklarheter

kring den elektroniska handeln och förändringar på området sker snabbt. En utökad

lagstiftning på området kan till och med hämma utvecklingen av den elektroniska

handeln. Istället bör självreglering tillämpas som instrument för skapande av

trovärdighet. En självreglering är mer flexibel och lättare att ändra utifrån de tekniska

och ekonomiska förändringar som sker i samhället. En självreglering passar också de

elektroniska marknadsplatsen bättre då den inte är nationellt begränsad och på så sätt

bättre kan lösa problemet med lagval, jurisdiktion och verkställighet.
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Självregleringen löser trovärdighetsproblemet så till vida att den ger konsumenten dels

en indikation om näringsidkarens identitet och dels en indikation om den utbjudna

produktens kvalitet och egenskaper. En nackdel med självregleringen som ett

förtroendeskapande instrument är att den är svår att implementera på internationell

nivå. En annan nackdel är att den saknar den tvångsmakt och förankring i samhället

som en lagstiftning besitter.

För att en självreglering ska fungera som ett instrument för skapande av trovärdighet

är det viktigt att de på marknaden berörda parterna är med och beslutar om reglernas

utformning. En självreglering skapad av näringsliv och konsumenter har större

förutsättningar att lyckas än en självreglering eller lagstiftning utformad av staten. Ur

ett samhällsekonomiskt perspektiv är det också mer motiverat att marknadens parter

ansvarar och står för skapandet av självregleringen.

Självregleringen innebär att konsument och näringsidkare får ta ett större ansvar för

sitt eget handlande. Självreglering handlar om förfarande, både näringsidkare och

konsument kan antingen på egen hand eller kollektivt agera för att tillit skall skapas

dem emellan. Etiska regler eller rekommendationer och olika märkningar är den form

av självreglering som diskuteras i offentliga utredningar och dylikt. De offentliga

utredningsorganen har dock förbisett det faktum att självreglering kan innebära andra

funktioner, funktioner som till och med har större potential att etablera förtroende

mellan näringsidkare och konsumenter.

De självreglerande funktioner som har störst potential att skapa trovärdighet för den

elektroniska handeln är de åtgärder som den enskilde näringsidkaren själv kan vidtaga.

Åtgärder som att investera i varumärken, service i form av tillförlitliga order-,

leverans-, och betalningssystem och en god marknadsföring. Dessa funktioner är också

lättast att implementera då det ligger på den enskilde näringsidkarens ansvar att

investera i dem. Det är inte tillräckligt att investera i ett självregleringsinstrument utan

det behövs en kombination av flera. Det är viktigt att se de olika

självregleringsfunktionernas brister och därför investera i flera.

Vissa produkter är det lättare att tillämpa en självreglering på och de produkterna

passar således bättre att bjudas ut på den elektroniska marknadsplatsen än andra
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produkter. Produkter som inte passar den elektroniska handel är dock inte bättre

gagnade av att lagstiftningen utökas eller förändras. Vid köp av sådana produkter

handlar det istället om att konsumentens nytta av att vara fysiskt närvarande och

handla på traditionellt vis överstiger de resursbesparingar som kan göras vid

elektronisk handel.

Det är viktigt att självregleringsperspektivet blir känt bland både konsumenter och

näringsliv. Här har staten, näringslivet och konsumentorganisationer en viktig uppgift

att fylla. Det är marknadens aktörer som skall veta vad som skapar trovärdighet. Att

staten har uppgiften att sprida information till berörda parter om självregleringen och

även övervaka dess efterlevnad är av stor betydelse för konsumenternas förtroende för

dess funktion.

En självreglering kan inte till fullo lösa den elektroniska handelns

trovärdighetsproblem, det kommer alltid att på en internationell marknad uppstå

missförstånd och oklarheter kring köp. Självregleringen löser inte heller de praktiska

problemen med leveranser och reklamationer. Dock kan den vara en hjälp för att

matcha konsumenten och näringsidkare med varandra. Självregleringen kan bidraga

till att färre reklamationer behöver göras. Självregleringen passar kanske också bäst på

en mindre marknad som till exempel Europanivå.

Avslutningsvis är det viktigt att i detta sammanhang komma ihåg att förtroenden och

relationer är någonting som tar lång tid att bygga upp. Likväl tar det lång tid att

förändra människors vanor och beteenden. Konsumenterna är i många fall lojala till

gamla handlare och konsumenterna måste bemötas med mycket bra argument för att

de skall överge gamla relationer och ta till sig nya alternativ. Speciellt tveksam och

försiktig är människan i situationer som kan innebära risker och osäkerhet.

Uppbyggnad av lojalitet och förutsägbarhet är ett arbete på lång sikt. En process som

inte kan tvingas fram, dock hjälpas på traven vilket är självregleringens roll.
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