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Sammanfattning 

1. Handel med varumärkesförfalskade varor utgör en långsiktig och växande 

socioekonomisk risk runt om i världen. Handeln hotar en effektiv offentlig styrning, 

effektiv affärsverksamhet och konsumenters välbefinnande. Samtidigt håller den på att 

bli en viktig inkomstkälla för organiserade kriminella grupper. Handeln skadar också 

den ekonomiska tillväxten genom att den i hög grad påverkar företagens inkomster 

och underminerar deras incitament för innovation. 

2. Varumärkesförfalskade och pirattillverkade produkter tenderar att 

transporteras med praktiskt taget alla transportmedel. Under den period som 

analyserats, och sett till värdet, var det förfalskningar transporterade med 

containerfartyg som dominerade. När det gäller antalet beslag ökar handeln med 

förfalskningar i små paket, vilket har blivit ett stort problem i fråga om 

brottsbekämpning. De små paket som används av förfalskare för olaglig handel sänds 

antingen via post eller expresstjänster. 

3. Detta skapar stora utmaningar för tullmyndigheterna och har lett till krav på 

ökad uppmärksamhet på internationell nivå, bland annat inom 

Världstullorganisationen (WCO). Traditionellt tillgänglig information, till exempel 

fartygsmanifest och tullmäklares stödjande roll, saknas ofta vid handel med små 

volymer. 

4. För närvarande krävs det endast förenklad dokumentation för att skicka små 

försändelser med post. Uppgifterna i dokumenten intygas av avsändaren och 

kontrolleras vanligen inte, vilket skapar utrymme för såväl legitima fel som 

bedrägerier. Informationen har traditionellt lämnats i pappersform och har därför inte 

varit tillgänglig elektroniskt. Den fanns vanligtvis endast tillgänglig för 

tullmyndigheterna i destinationsländerna vid varans ankomst. Framsteg har visserligen 

gjorts när det gäller att införa elektroniskt datautbyte, men mycket återstår att göra i 

detta avseende. Detta skapar ett dilemma för tullen, som måste hantera importen 

snabbare, samtidigt som den på ett korrekt sätt utvärderar import- och 

kontrolluppgifter för att motverka olaglig handel. 

5. De stora expressföretagen tillhandahåller i allmänhet dörr-till-dörr-tjänster som 

följs och spåras på elektronisk väg. Ytterligare information om avsändaren, produkten 

och mottagaren samlas också in på detta sätt. Detta ger en potentiellt rik datakälla som, 

om den görs tillgänglig för tullmyndigheterna, i hög grad skulle kunna bidra till 

riskbedömningen. Leverantörer av expresstjänster och tullmyndigheter samarbetar i 

allt högre grad för att förbättra data- och informationsutbytet. Det finns fortfarande 

utrymme för förbättringar, eftersom integritetsfrågor och sekretessproblem måste 

åtgärdas. På samma sätt som när det gäller posttransaktioner kan den information som 

avsändaren tillhandahåller innehålla felaktigheter, avsiktligt felaktiga uppgifter eller 

utgöra bedrägeri. 

6. Analysen i denna rapport använder två typer av data: uppgifter om handel med 

varumärkesförfalskade varor, som bygger på tulluppgifter om beslag av 

varumärkesförfalskade varor som erhållits från Världstullorganisationen, Europeiska 

kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar och från Förenta staternas tull- 

och gränsskyddsmyndighet (Customs and Border Protection Agency, CBP). Dessa 



 

 

data kompletteras med tillgänglig statistik från Världspostföreningen och från 

Eurostats Comext-databas som visar den internationella handeln med små paket. 

7. Den utförliga analysen av uppgifterna för 2011–2013 visar att förfalskningar 

som transporteras i containrar tydligt dominerar när det gäller värdet av beslagtagna 

varor och antalet föremål, men att små paket är viktiga när det gäller antalet beslag. 

Nästan 63 procent av tullens beslag av varumärkesförfalskade och pirattillverkade 

varor omfattar små paket. Storleken på dessa postförsändelser eller 

expressförsändelser tenderar att vara mycket små. Paket med 10 varor eller färre står 

för majoriteten av alla beslag. 

8. När det gäller branschspecifika mönster berörs praktiskt taget alla branscher 

som är utsatta för förfalskning, om än i olika omfattning. Som exempel kan nämnas att 

84 procent av beslagtagna försändelser med förfalskade skor, 77 procent av förfalskad 

optisk, fotografisk och medicinsk utrustning (oftast solglasögon) och 66 procent av 

tullbeslagen av utrustning för informations- och kommunikationsteknik (IKT) 

utgjordes av postpaket eller expressförsändelser. Detta är också fallet för mer än 

63 procent av tullbeslagen av förfalskade klockor, lädervaror och handväskor samt 

smycken. 

9. När det gäller ekonomispecifika mönster pekar analysen på att några få 

ursprungsländer dominerar handeln med små paket. Till dessa hör Kina, Hongkong 

(Kina), Indien, Singapore, Thailand och Turkiet. Vissa av dessa centrala 

ursprungsländer, bland annat Kina, Indien och Thailand, har identifierats som 

potentiella tillverkare av varumärkesförfalskade och pirattillverkade produkter, medan 

andra, t.ex. Hongkong (Kina) och Singapore, är viktiga transiteringspunkter. 
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FAKTA OCH TRENDER 

Denna studie undersöker risken för att små paket missbrukas för handel med varumärkesförfalskade och 

pirattillverkade varor. Den redogör för de rättsliga och ekonomiska sammanhangen när det gäller express- och 

posttjänster. Den tittar också på tillgängliga uppgifter om volymer för små försändelser, via post- och 

budtjänster, i samband med beslag av varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor. Dessutom analyserar 

den sambandet mellan den observerade dynamiken på marknaderna för små paket och den tillgängliga 

informationen om missbruk av denna tjänst av de som handlar med varumärkesförfalskade och pirattillverkade 

varor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs denna publikation på nätet på https://doi.org/10.1787/9789264307858-en. 

Rapporten har publicerats på OECD:s iLibrary, som innehåller alla OECD:s böcker, tidskrifter och statistiska databaser. 

Besök www.oecd-ilibrary.org för mer information. 

 

 


