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Abstract
The environment has become an increasingly vital issue. In order to increase our comfort, it
has led to very negative effects on the environment. A large part is caused by our daily
negligent activities. Many discussions have been raised on this issue. One thing that has great
importance in these discussions is about the negative impact of millions of transports that take
place daily. The clothing industry is one of the industries that contributes to a large part of all
transports. One reason for this increased transport is the increased demand for online
shopping of fast fashion and a mature global market. Therefore, the study aims to investigate
how different clothing companies report their in and out deliveries and how this affects the
environment. Furthermore, the study will analyze what information the selected companies
report in their published reports.
The chosen research strategy is a qualitative research. The study consists of a content analysis
of thirteen selected companies' annual reports and / or sustainability reports. The data
collected from the reports are different delivery methods, emissions, delivery optimization
and future strategies / goals. Secondary data has been used as primary data in the study and
with the use of grounded theory it has been analyzed and led to the conclusion.
Through analysis of the reports, we have discovered that, for example, several of the selected
companies highlight their goals with large numbers, but the information that was not as
positive was written indistinct. Therefore, we have concluded that they have more or less
greenwashed their published report, we have come to the conclusion that many companies
have the ability to influence their suppliers and transporters, but rarely have they made or
reported it. Another conclusion we have drawn is that many companies have not reported the
environmental impact caused by transport enough and some do not have future solutions
either.
Further research would make a comparison between e-commerce companies and physical
companies by examining how large a proportion of the sustainability report companies choose
to write about the environmental impact. Another proposal may be to compare a company's
reports over time to see if they have changed the way of reporting when it comes to the
environmental impact caused by transport over the years.
Keywords: Supply chain, sustainability, transport, environmental impact, footprint,
incoming/outgoing delivery
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Sammanfattning
Miljön har blivit en allt mer vital fråga. För att öka vår bekvämhet har det lett att vi har
orsakat mycket negativa effekter på miljön. En stor del orsakas av våra dagliga oaktsamma
aktiviteter. Många diskussioner har tagits upp kring detta problem. En punk som har stor vikt
inom dessa diskussioner handlar om negativa påverkan av miljoner transporter som sker
dagligen. Klädbranschen är en av de branscherna som bidrar till en stor del av alla transporter.
En grund av denna ökade transport är en ökad efterfrågan på onlinehandel av fast fashion och
en mogen global marknad. Därför syftar studie att undersöka hur olika klädföretag rapporterar
transporter av deras in- och utleveranser och hur detta påverkar miljön. Ytterligare kommer
studien att analysera vilken information de utvalda företagen redovisar i sina publicerade
rapporter.
Den valda forskningsstrategin är en kvalitativ forskning. Studien består av en innehållsanalys
av tretton utvalda företags årsrapporter och/eller hållbarhetsrapporter. Datan som samlats in
från rapporterna är olika leveranssätt samt utsläpp, leveransoptimering och framtida
strategier/mål. Sekundära data har använts som primära data i studien för att sedan med hjälp
av grundad teori har analyserats och lett till slutsatsen.
Genom analys av rapporterna har vi upptäckt att exempelvis flera av de utvalda företagen lyft
fram deras mål med stora siffror, men den information som inte var lika positiv skrevs med en
finare stil. Därför har vi dragit en slutsats att de mer eller mindre har grönmålat deras
verksamhet inom hållbarhetsområdet. Vi har kommit fram till att många företag har förmågan
att påverka sina leverantörer och transportörer, men sällan har de gjort eller rapporterat det.
En annan slutsats vi har dragit är att många företag inte har rapporterat miljöpåverkan som
orsakas av transporter tillräckligt och vissa inte heller har framtida lösningar.
Vidare forskning skulle en jämförelse mellan e-handelsföretag och fysiska företag göras
genom att undersöka hur stor andel av hållbarhetsrapporten företagen väljer att skriva om
miljöpåverkan. Ett annat förslag kan vara att jämföra ett företags rapporter över tid för att
kunna se om de har förändrat det sättet att rapportera när det gäller miljöpåverkan som
orsakas av transporter över åren.

Nyckelord: Leveranskedja, hållbarhet, transport, miljöpåverkan, fotavtryck, ingående
leverans, utgående leverans
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1 Inledning
Detta avsnitt inleds med bakgrunden till studien för att sedan övergå till problemformulering.
Avsnittet avslutas med att syftet till studien presenteras.

1.1 Bakgrund
Hållbarhet är ett begrepp som har kommit att bli allt mer vitalt i samhället. Vi lever i en värld
där vi ständigt utsätter vår omgivning för påfrestningar på grund av människornas behov.
Företag och organisationer har börjat använda sig av begreppet ”hållbarhet” i en större
utsträckning, särskilt där de väljer att hållbarhetsredovisa. Begreppet hållbar utveckling kan
definieras som en “utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers förmåga att tillgodose sina behov” (Brundtlandrapporten 1987). En definition
som förklarar vikten av att det vi gör idag, kommer att påverka oss inte bara idag utan även i
framtiden. Under 2010 inrättade FN:s Global Compact en rådgivande grupp av FN Global
Compact-deltagare och intressenter, som fick till uppgift att styra dess arbete mot hållbart
företagande. Den rådgivande gruppens roll är att skapa underlag för den övergripande
strategin och det arbete som utförs av FN: s Global Compact avseende leveranskedjans
hållbarhet, för att säkerställa att det utvecklade styrmaterialet kan användas och att det är
förenligt med företagens behov. Utöver denna guide för att hjälpa företagsstyrningen har den
rådgivande gruppen påbörjat utveckling av olika verktyg och resurser, som ska hjälpa
företagen att integrera FN:s Global Compacts tio principer i leveranskedjans förhållanden
(UN Global Compact 2015).
Innan vi börjar beröra leveranskedjans hållbarhet, behöver vi ha en förståelse för vad
hantering av leveranskedjan innebär. Hanteringen av leveranskedjan innebär på vilket sätt
styrning av hela leveranskedjan sker och fokuserar mest på integrationen av leverantörer och
kunder, detta för att det ska vara så effektivt som möjligt. Produkten eller tjänsten ska
produceras/levereras i rätt kvantiteten, med önskad kvalitet, på rätt plats i rätt tid till rimligt
pris. Avsikten är att genom detta minimera driftskostnaderna samtidigt som företaget
bibehåller samma servicenivå (Panayiotou m fl. 2011).
Leveranskedjan är en av de viktigaste processerna för att företagen ska kunna skapa en
förbättring i världen. Det beräknas att cirka 80 procent av all handel sker genom
leveranskedjor. För att skapa en bättre värld krävs det att köparna och leverantörerna arbetar
både tillsammans och närmare ihop, för att främja rättigheterna, och skydda klimatet med
etiska affärsmetoder (UN Global Compact 2015). Företags användning av en hållbar
leveranskedja har visat sig ha en märkbar effekt på företagens samhällsansvar. FN:s Global
Compact rekommenderar företagens ledning att använda sig av en hållbar leveranskedja som
en del av effektiviseringen av företagets arbete mot hållbarhet. De kan ställa krav i olika delar
av kedjan och beslut som fattas kan påverka hela kedjan. Företagen måste se till kedjan i sin
helhet, och ta i övervägande alla beslut med hänsyn tagen till deras påverkan i senare likväl
som tidigare steg (UN Global Compact 2015). Leveranskedjan är ett system som består av
alla parter som är inblandade för att skapa och leverera en produkt eller en tjänst, med andra
ord från råvara via leverantör till konsument. Detta kan exempelvis omfatta de som utvinner
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råmaterial, leverantörer, tillverkare, transportörer, lagerpersonal, återförsäljare och kunder.
Här är det viktigaste att notera att alla steg finns där för att slutkundens önskemål ska kunna
tillfredsställas. Olika strategier eller funktioner kan användas för att nå målen, med hjälp av
marknadsföring, produktutveckling eller hållbarhetsutveckling av hela organisationen
(Chopra & Meindl 2007).
Leveranskedjan är ett komplext nätverk där delar skickas längs med kedjan i flera steg, till
olika länder och världsdelar innan produkten når slutkunden (Chopra & Meindl 2007). Peter
Senge, som är grundare av Society for Organizational Learning Organisationer och som
undervisar i MIT Sloan School of Management, säger att företag måste förstå att de är en del
av ett större system, detta för att kunna skapa framgång inom hållbarhetsarbetet. Det finns
flera utmaningar för att kunna hantera detta. Ett komplicerat system som rör sig över många
gränser, både internt och externt. Att lära sig att arbeta med nya personer för att inte skapa sig
grupptänkande (Prokesch 2010). Dagens organisationer har komplexa leveranskedjor, och de
använder sig av många olika aktörer och industrier för att skapa sig en konkurrenskraftig
slutprodukt. Företagets kunskaper om de olika aktörerna i kedjan minskar när det fysiska och
det kulturella avståndet ökar. Detta är särskilt relevant för företagsledningen, som har ansvar
för hållbarhetsfrågorna (Sauer & Seuring 2018).
Affärs- och hållbarhetsstrategier har flyttats från att tidigare endast vara lokala, det vill säga
inom företaget, till att nuförtiden innebära ett tätt samarbete mellan företaget och dess
leverantörer. Idag har ansvaret ökat till att medverka och påverka för återvinning och
återanvändning, relationshantering och kostnadsminimering. Att använda sig av hållbarhet i
leveranskedjan hjälper företagen att minska sina kostnader på ett positivt och hållbart sätt och
detta kan vara avgörande för företagen på lång sikt (Giannakis & Papadopoulos 2016).
1.1.1 Okänd information och ändring av beslutfattande
För att organisationerna ska kunna bemöta hållbarhetsproblem så krävs det innovation. De
ska ha kunskapen om att kunna omforma produkter, processer och företagsmodeller. För att
detta ska kunna fungera krävs det att tankesättet ändras hos de anställda i företaget. De kan
inte längre ha ett kortsiktigt tankesätt där företaget ska maximera vinsterna till aktieägarna om
detta inte fungerar långsiktigt (Prokesch 2010). När beslutfattandet genomförs för
organisationer avseende miljöpåverkan på leveranskedjan, står dessa organisationer för osäkra
resultat. Organisationerna måste kunna hitta sin väg i en dynamisk miljö där vägen är oklar.
Företagen måste fatta beslut mellan att göra en kortsiktig vinst och en långsiktig
miljöhållbarhet som också medför osäkerhet och risker (Wu & Pagell 2011).
Uppfattning av hållbarhet är också en utmaning i sig. Många företag anser att hållbarhet är att
vara “mindre dålig”. Samtidigt blir företagen anklagade för att vara dåliga för samhället, men
det behövs företag för att skapa nya värden för samhället. Företagen är innovativa och skapar
saker för att underlätta vardagen, men deras kunskaper är begränsade. Expertis kan dock
hämtas hos NGO:ernas fokusområden. NGO:er skapar trovärdighet och tillför samtidigt
kunskaper. Samarbete mellan olika organisationer är nyckeln till att sprida kunskap och
innovation. För att skapa hållbarhet fullt ut, krävs det samarbete runt om i världen och att
organisationerna engagerar sig. Att minska miljöpåverkan på planeten är en självklarhet. Men
detta är inte tillräckligt. Det krävs mer, det krävs en mer uppåtsträvande vision, säger Senge
(Prokesch 2010). Miljö och sociala frågor samspelar med varandra. Intressenter som olika
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NGO:er, kan också indirekt påverka företagets beslut om leveranskedjan. Dessa har nu
plötsligt blivit identifierade som intressenter i en organisation som vilken intressent som helst,
som kan påverka eller bli påverkad av organisationens möjlighet att uppnå mål.
Organisationer prioriterar olika intressenter beroende på hur intressenterna värderas. Därför
krävs det ofta att avvägningar görs, där ägare och chefer oftast fokuserar på lönsamhet medan
medborgarna vill värna om samhället och miljöpåverkan från produktion (Sauer & Seuring
2018).
För att industrin ska kunna ha en effektiv hantering av hållbarhetsfrågor krävs det att företag
som köper och samarbetar med dem ställer krav. Kraven bör ställas på ett gemensamt sätt,
eftersom de olika branschernas beroende skiljer sig åt (Sauer & Seuring 2018).
Företagen måste hitta det bästa sättet för att kunna dra nytta av en användbar leveranskedja
och goda resurser för att snabbare, och till lägsta möjliga kostnad, få ut produkter och tjänster
på marknaden med bästa övergripande värde för att kunna konkurrera i denna globala
marknadskonkurrerande miljö. Fler och fler företag har insett att det inte är tillräckligt att bara
kunna utvecklas internt, utan att deras förbättringsprocesser måste kunna nå externt för att
kunna klara sig bra i den globaliserade marknaden. Det är viktigt för organisationerna att
kunna använda ett hållbart tänkande för att kunna hantera de snabba, dagliga förändringarna
på den globala marknaden. Antalet företag eller organisationer som integrerar hållbarhet i
leveranskedjan har ökat kraftigt på senare tid, då de avser att förbättra sina
marknadspositioner gentemot sina konkurrenter, och samtidigt vill öka lönsamheten. Det har
blivit oumbärligt att inkludera följande frågeställningar i det befintliga leveranskedjesystemet:
●
●
●
●
●

Hur skyddas miljön?
Hur begränsas användning av naturresurser?
Hur sker anpassning till regeringens politik?
Hur hanteras produkten när den har nått slutet av sin livslängd?
Hur levereras en produkt eller tjänst på ett effektivt sätt?

Allt detta förekommer som en del eller i sin helhet i de problem som företag eller
organisationer behöver överkomma, när de försöker integrera hållbarhet i leveranskedjan
(Gunasekaran, Patel & Tirtiroglu 2001).
1.1.2 Hållbar styrning av leveranskedjan har fått en ökad uppmärksamhet
Forskning har nu påbörjats avseende de stora strategiska problem som uppstår vid
systeminförandet, tillverkningsstrategin samt konstruktion av leveranskedjesystemet. Kraven
på företagens hållbarhetsansvar har under senare tiden ökat. Detta har lett till att flertalet av
företagen blir tvungna att ompröva sina affärsmodeller och omstrukturera sin leveranskedjeverksamhet. Ett flertal företag har med hjälp av forskarna skapat mer hållbara leveranskedjor.
Organisationerna granskar och förändrar sina egna leveranskedjor för att kunna svara på
konsumenters och andra organisationers (företag/lagar/ngo) krav. Kostnaderna är viktiga för
företag och åtgärder som är bra för miljön leder ofta till minskade kostnader. Utöver detta
finns det också vissa åtgärder som företagen behöver genomföra, som ökar deras kostnader
men som förbättrar miljön och omgivningen. Utmaningen som många företag står inför är hur
de ska driva en lönsam verksamhet idag, utan att äventyra miljön idag och i framtiden (Wu &
Pagell 2011).
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Konsumenterna har blivit mycket medvetna om hur viktigt det är för företagen att införa
hållbarhetsstrategier som påverkar företagets tre resultatområden, ”triple bottom line”,
(ekonomiskt, socialt och miljömässigt). De förväntar sig också att företagen ska kunna mäta
och rapportera kostnader och risker inom hållbarhet genom en hållbarhetsrapportering. Större
delen av företagens fotavtryck och det sociala ansvaret hamnar ofta utanför deras direkta
kontroll när det gäller tillverkning, förpackning och transport eftersom fler och fler företag
anlitar andra företag och låter dem tillhandahålla de här ovan nämnda tjänsterna åt dem.
Dessa hållbarhetsrelaterade risker påverkar både leverantörer och kunder (Giannakis &
Papadopoulos 2016).

1.2 Problemdiskussion
En viktig fråga för samhället och företagen under 2000-talet, har varit hållbarhetsfrågor.
Hållbarhet handlar för företagen om att kunna säkerhetsställa företagens långsiktiga
lönsamhet och bidra till att ge samhällets framtida välfärd samma möjligheter som vi har idag.
Klimatförändringarna har skapat en oro för framtiden, uppmärksamheten riktar sig mer mot
hur negativ påverkan sker i samhället och miljön baserat på ekonomiska respektive mänskliga
aktiviteter. Leveranskedjan baseras på att skapa en väl fungerande och effektiv drift av
verksamheten och med detta i beaktning går det därför att bygga upp ett ramverk genom att
finna möjligheterna för att åstadkomma förbättrad hållbarhet. Detta bygger sig starkare om
antagandet att leveranskedjans begynnelse finns på planeringsstadiet. Det betyder att de beslut
som tas kommer att påverka efterföljande steg och därför är det klokt att se på hållbarhet
genom hela produktens livscykel. Vi måste förstå konsekvenserna av beslutfattandet, från
produktdesign hela vägen till slutet av livscykeln (Christopher 2011).
Fler företag har börjat att mer fokusera på sin kärnverksamhet och istället låta andra delar av
företaget hanteras av andra underleverantörer. De använder sig av företag som kan erbjuda
bästa pris, vilket leder till en ökad globalisering av leveranskedjan. Strukturen för
organisationerna förändras och fler oberoende företag arbetar tillsammans (Piplani, Pujawan,
& Ray 2008). Leveranskedjan är ett viktigt verktyg och även en användbar nyckel till olika
lösningar för företag som har sina tillverkningsfabriker utomlands. Problemet kan uppkomma
när företagen investerar och bygger upp sina fabriker i andra länder, eftersom distansen blir
längre från kärnverksamheten. Det viktigaste är att kunna säkerställa och behålla samma
produktkvalitet när företaget importerar från utlandet. För detta behövs det en stabil
leveransmetod, rätt val av underleverantörer och material som passar bäst. Ledtider och
lagervärden kvarstår som större eller mindre problem för de här företagen. De flesta
multinationella företagen har blivit mer anpassade till att lösa de här problemen, genom att
deras huvudkontor tar över kontrollen av de lokala leverantörerna i de länderna där de har
fabriker och även de värdesättande processerna (Erfurth & Bendul 2018).
Ett hållbarhetsproblem som vanligtvis uppmärksammas är hur mycket koldioxidutsläpp som
sker genom leveranskedjan och att det är något som bör minimeras. Dock har besluten som
fattas om leveranskedjans uppbyggnad en större påverkan på resurserna. Istället för att
begränsa fokus till att minimera koldioxidutsläppen bör fokus breddas för att se hur beslut kan
tas för aktiviteter över hela leveranskedjan. Vägs hållbarhetssynen in i de beslut som tas i
varje steg av kedjan, kan det ge en stor effekt på resurser och miljön (Christopher 2011).
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Det är en trend som fortsätter och på grund av det har transportintensiteten ökat. Den
uppskattning som finns är att totalt cirka 15 miljoner fat olja per dag behövs för att
transportera råmaterial till färdig vara. Det här är hela 20 % av världens totala produktion. Det
finns en klar korrelation mellan transportintensitet och koldioxidutsläpp (Christopher 2011).
Därför har valet av det sätt produkterna ska levereras på en väldigt viktig roll i hela processen.
Att skicka produkterna med båt, tåg, lastbil eller flyg har olika inverkan på miljön. Av den
anledningen blir det viktigt för företagen att förstå hur de bör välja det bästa sättet för att
minimera den negativa miljöpåverkan. Nuförtiden fokuserar företagen mer på miljöpåverkan
som uppkommer vid transport när de ska välja logistiksätt. Genom globaliseringen
transporteras material och produkter genom flera länder. Nu börjar länder och företag ta mer
hänsyn till miljön, framför allt växthusgasutsläpp. En stor del länder och företag har valt att
ratificera eller godkänna Kyotoprotokollet, vilket är en internationell överenskommelse. Målet
med denna var att minska utsläppen av växthusgaser med åtminstone 5,2 % mellan 1992 och
2008–2012 (Álvarez & Villardón 2012). Många logistikaktiviteter har negativa effekter på
miljön, eftersom de använder icke förnybara resurser såsom fossila bränslen vars utsläpp kan
påverka miljön på många olika sätt. Därför är det viktigt för företagen att komma på det bästa
transportsättet för att minska den negativa miljöpåverkan och utan att till större grad påverka
företagets ekonomiska och sociala vinster (Abbasi & Nilsson 2016).

År 2015 har EU-medborgarna köpt totalt 6,4 miljoner ton nya kläder, ungefär 12,66 kg per
person. Inköpta nya kläder per person i EU har ökat med 40 % i antal mellan 1996 och 2012.
Medan det är mer än 30 % av alla dessa nya kläder inte har blivit använts längre än ett år. En
stor anledning till detta är att fast fashion har blivit mer och mer populärt i de senaste tiderna.
Det kan representera utvecklingstrender av multinationella detaljhandelskedjorna i
klädbranschen. Detta mode är beroende av massproduktion, låga priser och stora
försäljningsvolymer. H&M och Zara släpper ut många olika kollektioner med billiga priser
varje år och det lockar människor köper kläder vardagligt. Detta orsakar till i större mängd
transporter som sker mellan länderna eftersom tillverkning av kläder brukar ligga i u-länder.
Kläder står för mellan 2 % och 10 % av miljöpåverkan av EU: s konsumtion.
Under 2015 har EU-medborgarna köpt 6,4 miljoner ton nya kläder. Detta motsvarar ungefär
12,66 kg per person. Från 1996 till 2012 har inköp av nya kläder ökat med 40 % per person.
Det beräknas att 30 % av alla nya kläder används kortare än ett år. Orsaken till detta är
trenden för fast fashion har ökat. Denna trend representerar multinationella
detaljhandelskedjor i klädbranschen, mode har blivit beroende av massproduktion, låga priser
och stora försäljningsvolymer. H&M och Zara är två kedjor i branschen som släpper flera
olika kollektioner årligen, med låga priser och flera olika försök att öka
omsättningshastigheten på kläderna. Pågrund av detta sker det fler transporter och genom
globaliseringen har sträckorna blivit längre, från fabrik till konsument (Šajn 2019).
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1.3 Syfte
Syftet med studien är att undersöka vad olika klädföretag rapporterar transporter av deras inoch ut-leveranser och hur detta påverkar miljön. Studien kommer beröra vilken information
företagen publicerar i sina publicerade rapporter. Genom att studera årsrapporter och/eller
hållbarhetsrapporter kommer vi att beröra skillnader och likheter mellan företag som
huvudsakligen säljer via e-handel jämfört med traditionella företag som huvudsakligen säljer
via fysiska butiker. Då det är en stark trend på marknaden att ha en närvaro på internet har de
flesta företag med fysiska butiker även e-handel. Utvecklingen har gått olika fort, men det
finns anledning att studera huruvida de resultat som fås för företag som huvudsakligen sysslar
med e-handel respektive fysiska butiker även kan ses hos företag som befinner sig någonstans
i mitt i denna typ av handel. Dessa kallas i rapporten för hybridföretag. Vidare är det
intressant att studera om och eventuellt hur företagen redovisar de olika transportstegen och
om de har försökt hitta bättre lösningar för att minska miljöpåverkan.
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2 Metod
I följande kapitel presenteras studiens forskningsmetod det vill säga vilka tillvägagångssätt
och vilka företag som valts för studien. Därefter presenteras studiens innehållsanalys.
Kapitlet avslutas med kritisk reflektion av den valda metoden.

2.1 Ämnesval
Företagens utmaningar är att de ska vara vinstdrivande och samtidigt kunna involvera
miljöfrågor i den dynamiska, komplexa och osäkra miljö som företagen kommer stå inför.
Genom en ökad förståelse kring detta kommer det att göra det enklare för dem att hantera
utmaningen, och att kunna hitta en balans mellan affärsmål och att kunna värna om samt
jobba mot miljömål (Wu & Pagell 2011).

2.2 Avgränsningar
Avgränsning har gjorts genom att inte ta upp hela området för leveranskedjan eller hela
området gällande hållbarhet. Specifikt har fokus lagts på transporten i leveranskedjan och
miljöpåverkan i hållbarheten. Transport är en stor del och som går genom hela leveranskedjan
samtidigt en del som orsakar mycket utsläpp och miljöförstöring. Miljön är en del inom
hållbarhet, men som har den mesta påverkan för jordens framtida existens. Andra element
inom de två kategorierna, leveranskedjan och hållbarhet, har bortsetts. Avsikten till att
begränsa innehållet är för att öka kvaliteten samt djupet i forskningen. Fokus har lagts på
företagens hållbarhetsrapporter och/eller årsrapport och innehållsanalys har gjorts på
respektive företags rapport.

2.3 Val av metod
Syftet med uppsatsen handlar huvudsakligen om att studera olika klädföretags
hållbarhetsrapporter. Vår avsikt är att skaffa en djupare förståelse och därmed kunna redovisa
åtgärder och resultat som företagen genomför av hållbarhetshänsyn. Den valda
forskningsstrategin är en kvalitativ forskning. Anledningen är att det vi valt att studera i
nuläget saknar en konkret teoretisk utgångspunkt att utgå från. Vi har istället valt att utgå från
de observationer vi gjort. (Bryman & Bell 2017). Detta är ett induktivt förhållningssätt till
teorin, vilket innebär att teorin skapas ur empiri. Vi får lära oss mer från insamlade data eller
erfarenheter som redan finns i de hållbarhetsrapporter som vi har studerat. Målsättningen är
att genom vår studie öka förståelsen för vad företagen har gjort för att minska
miljöförstöringen som uppkommer från transporten i leveranskedjan. Detta samstämmer väl
med vad Bryman & Bell har skrivit om teori och begrepp vid en kvalitativ metod:
Målsättningen är inte att vi ska bekräfta eller förneka tidigare teorier eller begrepp utan att vi
bidrar till att berika dem (Bryman & Bell 2017).
Det är viktigt att förstå vad leveranskedja, leveranskedjehantering och hållbarhet i
leveranskedjan innebär, varför första delen innehåller en introduktion till dessa begrepp.
Därefter har vi ställt frågor avseende hur de olika företagen arbetar i sina verksamheter för att
nå en förminskad miljöpåverkan när det gäller just transportdelarna. Data samlas in från de
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olika företagens hållbarhetsrapporter. Studiens data består av sekundär data, vilket är tidigare
publicerad information, det vill säga att vi har valt att använda olika utvalda
företagspublicerade hållbarhetsredovisningar. Den insamlade datan omvandlas från sekundära
data till egna primära data för arbetet. Hållbarhetsrapporterna skiljer sig åt mellan företagen är
det användbart att veta vilka observationer som det grundar sig på. Det är också intressant för
oss att ta reda på hur de utvalda företagen utformar sina hållbarhetsrapporter och om det finns
bakomliggande orsaker till detta (Bryman & Bell 2017).
Vidare har vi använt vetenskapliga artiklar för att samla in data till studiens referensram. Vi
ska kunna analysera texten med hjälp av de referensramarna så att vi kan besvara alla frågor i
problemdiskussionen. Vi har kunnat dra slutsatser av studien och vi har fått svar på syftet.
Hela den process som har genomgåtts i texten, med början från datainsamlingen till
slutsatserna, är det som av Bryman och Bell (2017) beskrivs som den kvalitativa metoden.

2.4 Tillvägagångssätt
Urvalet har gjorts på ett sådan sätt att få en bred samt noggrann beskrivning på det som ska
belysas. Samtidigt har urvalets gjorts genom att titta på storleken av företagen och sedan
djupare på rapporterna för att de ska innehålla mycket information om området som
undersöks. Rapporterna har undersökts detaljerat och syftar inte till statistisk
generaliserbarhet, där har (tids)begränsning gjorts till tretton företag. Därav skapar det
svårigheter att generalisera på ett vanligt sätt (McCracken 1988).
Populariteten för att handla på nätet ökar årligen och det har påverkat butiker som säljer
offline samt det påverkar även människors beteende när de handlar kläder (Maat & Konings
2018). Klassiska företag i klädindustrin har börjat satsa mer på sina online-försäljning och
online-försäljning har ökat mycket genom senaste åren, vissa klassiska klädföretag har nästan
30 % online-försäljning av hela försäljningen nu.
Ett målstyrt urval har gjorts av totalt tretton företag och dessa företag verkar inom
klädbranschen. Företagen har klassificerats i tre kategorier; e-handel, fysiska samt hybrid. Det
finns dem företag i kategorierna e-handel respektive fysiska. Därefter har vi tagit fram tre
företag som har en mix mellan e-handelsförsäljning och försäljning via fysiska butiker. Dessa
företag har vi lagt in i kategorin hybrid. Anledningen till att vi har valt en kategori för mixföretag är för att det är en naturlig utveckling inom branschen att företag satsar och utökar sin
e-handelsverksamhet. Därefter har vi tagit fram och presenterat data som respektive företag
har publicerat i sina separata hållbarhetsrapporter. I det fall ett företag inte skulle ha en
separat hållbarhetsrapport har vi extraherat data från årsredovisningen. Relevant data och
information har tagits fram för att därefter bli analyserad med avseende på specifika företag
samt företagen inom de specifika kategorierna. Genom att samla in data från rapporterna har
vi hittat svar på frågeställningar och syfte. Avslutningsvis har vi diskuterat resultatet i studien
och dragit slutsatser.

2.5 Kvalitativ forskning
Data som vi har samlat in är från olika företags hållbarhetsrapporter och årsrapporter, det
betyder att detta oftast är ostrukturerat textmaterial. För att kunna hjälpa oss med att samla in
8

David Sezkir
Zhihao Li

och tolka insamlade data har vi valt kvalitativ dataanalys som analysmetod (Bryman & Bell
2017).
Vi kommer använda en metod som kallas kvalitativ innehållsanalys genom grundad teori
inom området för att den data som framkommit ska kunna revideras utifrån våra observerade
dokument. Grundad teori är den vanligaste metoden vid analys av kvalitativa data. Grundad
teori handlar mycket om samband mellan datainsamling, analys och sedan den resulterande
teorin. Därför ställs det stora krav på att data som har samlat in ska tolkas på rätt sätt för att
sedan kunna jämföras. Kodning är också en viktig process i grundad teorin. Kodning behöver
börja samtidigt som datainsamlingen börjar. I kvalitativ analys gäller kodning att åtskilja,
sammanställa och organisera data för grundad teori. Det är också det första steget i
teorigenereringen. När jämförelse sker mellan resultat från olika rapporter används kvalitativ
dataanalys för att hitta vilka begrepp som passar bäst in. Följaktligen behöver kodningen i
kvalitativ dataanalys också ändras och omvärderas kontinuerligt (Bryman & Bell 2017).
Vi har valt data som vi behöver använda i vår studie från olika företagsrapporter, analyserat
och tolkat dem. Vi har också jämfört innehåll i dessa rapporter under tillvägagångssättet. I
slutändan har vi kommit fram till hur de olika företagen som har observerats och undersökts
har ställt frågor om sitt hållbarhetsansvar i deras egna hållbarhetsrapporter. I denna studie har
vi satt fokus på just miljödelen inom transporten. Därför har vi försökt få fram hur de olika
företagen rapporterar miljöpåverkan under transporten och hur de håller på eller har tänkt att
förbättra detta.

2.6 Metodreflektion
Bryman och Bell (2017) påpekar att det har riktats kritik mot kvalitativ forskning. Ett av
problemen anses vara att den är subjektiv i den meningen att forskarna tolkar och bildar sig
egna uppfattning av undersökningen och således inte är objektiva i sitt förhållningssätt. Det
leder till att relevant information kan missas på grund av att man har en infallsvinkel som inte
är objektiv. Vidare är det svårt att uppnå en hög tillförlitlighet då replikering inte alltid är
möjligt. Då vi inte kommer att använda oss av intervjuer anser vi att en replikering av vår
studie är möjlig. Vi kommer under arbetet att redovisa de källor som har använts i vår
innehållsanalys, vilket leder till att läsarna själva kan kontrollera det material vi har använt
oss av. Vi har även lagt en stor vikt vid att vara transparenta i vår metod, där vi på ett tydligt
och tillförlitligt sätt vill visa för läsarna hur metoden är uppbyggd. Det krävs att vi är
objektiva och kritiska under arbetets gång och inte blir förblindade av tidigare erfarenheter
från de företag vi kommer att undersöka. Objektiviteten kommer bland annat att bestå av att
filtrera bort nyhetsflöden som vi tidigare har läst om, beträffande de berörda företagen där
dessa inte alltid varit positiva.
Valet av att utgå från en innehållsanalys grundar sig på att det är väldigt effektivt och inte
resurskrävande. Vi kommer således inte kunna använda oss av intervjuer även om det hade
varit att föredra på grund av att detta är för tidskrävande och omfattande för vår studie. Vårt
geografiska läge bidrar också till att vi inte kan använda oss av intervjuer då vi inte har
möjligheten eller resurser att utföra intervjuerna. Vi anser att uteslutandet av intervjuer inte
negativt kommer att påverka vårt arbete då vi funnit textmaterial som tillräckligt.
Etiska principer är något som är viktigt att beakta i uppsatsen. Etiken är viktig i den mån att
deltagarna inte tar någon skada, att det finns ett samtycke, beaktandet av privatlivet och för att
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undvika falska förpliktelser. Dessa etiska principer kännetecknas oftast av undersökningar
och observationer som intervjuer. Trots att vi inte kommer använda oss av undersökningar
eller observationer av människor så är det viktigt att vi tar ett etiskt ansvar. Genom att
använda oss av vetenskapliga källor som är förhandsgranskade av andra ökar vi förtroendet i
vår studie och undviker därmed artiklar som kan vara förvrängda och därmed kan skada
berörda företag Bryman och Bell (2017).
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3 Referensram
I detta kapitel kommer teorier som är kopplade till leveranskedjan och hållbarhet att
presenteras. Kapitlet har tillkommit då teorierna som presenteras är i enlighet med studiens
syfte. Inledningsvis av kapitlet presenteras leveranskedjan och teori om hållbar
leveranskedja. Därefter följer en presentation av företagens samhällsansvar och mot slutet av
kapitlet kommer en förklaring av grönmålning. Kapitlet avslutas med förklaring till varför
företag väljer att hållbarhetsrapportera.

3.1 Inledning
I denna del kommer vi att presentera de övergripande teorier som vi har använt oss av för att
bättre kunna förstå grunden till syftet i vår studie och även få en tydligare struktur.
För studien kommer vi att samla in data huvudsakligen från hållbarhetsrapporter, årsrapporter
och därefter andra officiella dokument från företag, som vi sedan ska använda för studien.
Innebörden av texten grundar sig mycket på tankar baserat på tre sammanhängande teorier:
leveranskedjehantering, hållbarhet i leveranskedjan och företagens samhällsansvar (Corporate
Social Responsibility förkortat CSR på engelska). För att bättre kunna förstå innebörden är
det viktigt att först förklara teorierna.

3.2 Leveranskedja Hantering
Council of Supply Chain Management Professionals definierar leveranskedja hantering som
”planeringen och hanteringen av all verksamhet som är inblandad i inköp och upphandling,
konvertering och all logistikhantering. Det är viktigt att notera att det också omfattar
samordning och samarbete med kanalpartners, vilka kan vara leverantörer, mellanhänder,
tredje-partsleverantörer och kunder. Kort sagt integrerar leveranskedjehantering utbud och
efterfrågan inom och mellan företag.” (Drake 2012)
Före 1920-talet var det vanligt att företagen ägde alla de olika underleverantörer för delarna
som behövdes för att framställa den färdiga produkten. Detta medgav en större kontroll över
de olika delarna och leveranskedjeverksamheten, och medförde samtidigt att företagen kunde
minimera sitt lager. Efter 1920-talet ändrades dock detta, då företagen istället valde att
fokusera på det de var bäst på, sin kärnverksamhet (Drake 2012).
Leveranskedjan kan ses som en samverkan mellan leverantörer och kunder för att se till att
slutkundens krav uppfylls. I slutändan sker alla verksamheter och samarbeten för att uppfylla
kundens krav, att kunden ska bli nöjd (Drake 2012).
3.2.1 Referens för driften av leveranskedjan
“Supply Chain Council”, som är en ideell organisation, har utvecklat modellen “Supply Chain
Operations Reference” eller ”Referens för driften av leveranskedjan” för att hjälpa
11

David Sezkir
Zhihao Li

organisationer med att förbättra sin leveranskedja för att de lättare kan nå sina strategiska mål.
I deras modell förklaras de olika stegen som bör tas för att få en effektiv leveranskedja (Drake
2012).
Basen till allt är en ordentlig planering, eftersom mycket av verksamheten hos företagen sker
på olika platser och i olika anläggningar. Planeringen är extremt viktigt för att kunna
synkronisera allt i verksamheten. Nästa steg är att företaget ska införskaffa resurser från
leverantörer. Det är allt från olika delar, maskiner och tjänster som behövs för att driva
verksamheten. Efter resursanskaffning följer förädling, för att skapa ett mervärde.
Förädlingen möter även behoven från nästa steg i kedjan, vilket kan vara kund eller slutkund.
Om, efter förädling, produkten ska förflyttas kommer nästa del av modellen in i form av
leveransval (Drake 2012).
En ny del i modellen, som kom in senare, är hantering av returer, vilket är viktigt men lätt att
glömma bort. Den handlar om hur företaget ska hantera kundreturer. Vid retur sker detta i
omvänd riktning av leveranskedjan, och skulle företaget sakna lämpliga processer för
hanteringen kan detta bli kostsamt eller skapa konkurrensnackdelar (Drake 2012).

3.2.2 Leveranskedjehanteringens fördelar
Leveranskedjehantering är relativt nytt koncept, även om själva funktionen har funnits i
årtionden tidigare utan att därför ha blivit definierad som ett koncept. Genom att fokusera på
leveranskedjehanteringen kan bolagen bättre svara på kundernas behov i form av kortare
leveranstider, bättre anpassade produkter och ökad tillgänglighet på produkter. Samtidigt
minskar företagets kostnader och kundnöjdheten ökar. Chefer och ledning behöver fokusera
på leveranskedjehantering för att därigenom bättre kunna utnyttja de konkurrensfördelar som
uppstår. Det är svårt för konkurrenterna att snabbt kopiera en effektiv och väl fungerande
leveranskedja, inte minst då det krävs teknikintegration och ett väl fungerande samarbete
mellan olika partners (Drake 2012).

3.3 Hållbarhet i leveranskedjan
Leveranskedjeteorin genomgick en förändring på 80-talet, då forskarna började att inkludera
sociala frågor vid identifiering och utvärdering av leveranskedjehanteringen. Det blev något
som var nödvändigt för att kunna förbättra företagets sociala renumé. Mot slutet av 90-talet
expanderades detta till att inkludera företagets tre resultatområden, företagens samhällsansvar
och hållbar utveckling. Under det senaste decenniet har förändringen av leveranskedjan blivit
mer global. Den administrativa enheten utökade sitt ansvar genom att inkludera företagens
samhällsansvar i leveranskedjehanteringen. Innefattandet av företagens samhällsansvar i
leveranskedjehanteringen har medfört att antalet studier om både detta och delområden inom
detsamma har ökat (Feng, Zhu & Lai 2017). Att använda sig av hållbara strategier i sin
leveranskedja ger organisationer fördelar. Främjandet av miljö och hållbarhet gör att
organisationen får en förstärkt legitimitet från samhället (Wolf 2014).
Förändringen de senaste åren har gått från att ledningens fokus har varit att optimera sin
verksamhet till att idag försöka optimera hela kedjan. Leveranskedjeoptimering sträcker sig
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utanför organisationens verksamhet och den inkluderar också andra organisationer.
Optimeringsförändringen har till syfte att skapa största möjliga värde för produkten till lägsta
möjliga kostnad. Det medför att företagen blir involverade i produktionen hos leverantören
och hantering av produkten för att nå företaget (Linton, Klassen & Jayaraman 2007).
Ur leveranskedjehanteringen har det uppkommit en förlängd teori med inkludering av
hållbarhet i leveranskedjan. Med utvidgningen ska den förlängda teorin få ledningen att ta
med miljömässiga och sociala beslut vid beslutfattandet. Frågor om hållbarhet och hur detta
påverkas genom hela kedjan ska noga övervägas (Seuring & Müller 2008). Detta kräver i sin
tur att organisationerna anstränger sig och tar ansvar hela vägen från råvara till
produkthantering efter livslängdens slut. Det ska finnas ett ansvarstagande för att minimera
miljöskador och för att ta ett socialt ansvar genom hela kedjan. Finns det förståelse av
hållbarhet i leveranskedjan hos ledningen, gör detta att förvaltningen av företagets
verksamhet blir mer framgångsrik. De bör integrera hållbarhet i leveranskedjan i den
strategiska planen för att förstärka resultatet (Tseng, Lim & Wong 2015).
Flera undersökningar har visat att det är möjligt att nå affärsmålen och samtidigt minska
påverkan på miljön. Att ta steg mot en mer hållbar leveranskedja leder inte alltid samtidigt till
kortsiktiga kostnadsbesparingar, utan det kan ta flera årtionden innan det ger en synlig effekt.
Utmaningen är att kunna driva företagen på ett lönsamt sätt utan att skada miljön både idag
och i framtiden. Det är nödvändigt för företagen att se över och integrera företagens tre
resultatområden (Wu & Pagell 2011).
För att det ska vara en fungerande hållbar leveranskedja krävs det att ledningen gör mer än att
endast åtgärda problemen. Det krävs att ledningen kontinuerligt arbetar med att ändra,
förbättra och skapa nya metoder samt system. Cheferna behöver se över och jobba mot mer
hållbara och långsiktiga mål. Produkter måste bedömas över hela livscykeln och inte bara ur
kostnadssynpunkt. Optimering av produkten krävs och hanteringen genom hela kedjan för
produktens skapande. Krav ska ställas på en hållbar hantering av produkten hela vägen genom
leveranskedjan, från råvara till slutkund. En fokusering på att ta ansvar över hela kedjan
skulle göra att det blev en större positiv effekt. Detta skulle innebära att förutom de direkta
leverantörerna och kunderna, skulle även underleverantörer och transportörer som används av
leverantörerna vara med i processen som bidrar till företagets hållbarhetsansvar. Detta
deltagande kan vara frivilligt (positiv effekt) eller tvingande (negativ effekt) (Linton, Klassen
& Jayaraman 2007).
3.3.1 Hållbar transport i leveranskedjan
En ökad globalisering har lett till en ökad internationell handel som innebär att
transportavstånden har ökat. Globaliseringen har också lett till att delar skickas längsmed
leveranskedjan och i flera fall att delarna skickas tillbaka efter en förädling på ett annat
område. Det finns också många företagsbeslut där produktionen flyttas till lågkostnadsland
vilket därmed också flyttar transportavståndet längre bort (Christopher 2011).
Att arbeta för en minskning av detta ger företaget en ekonomisk vinning, samtidigt som det
ger en stor effekt på miljön. I boken “Logistics & supply chain management” beskriver
Christopher olika förslag till företagsledare om hur de kan minska transportintensiteten
(Christopher 2011).
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Det krävs att hänsyn tas till koldioxidutsläppen när inköpsbeslut fattas. Produktdesignen kan
påverka transporten. Andra saker som påverkar transporten är produktens densitet och dess
förpackning, dess fysiska egenskaper och val av material till produkten. Ett annat förslag är
att valet av transportsätt också spelar stor roll och har olika effekt på miljön. De kan använda
sig av bulktransport, det vill säga öka storleken på transporten, exempelvis med container.
Nackdelen är att detta brukar ta mycket längre tid. Å andra sidan leder det till lägre
transportintensitet (Christopher 2011).
Förbättrad användning av transport resulterar i lägre transportintensitet. Detta kan göras
genom att på bästa möjliga sätt helt fylla transporterna, vilket kan ske genom gemensam
distribution, bättre planering och/eller bättre lastning. Finns det möjlighet att skicka delar i
bulk från sitt ursprung för att dessa sedan monteras, anpassas eller modifieras närmare
slutkunden leder detta till minskad transportintensitet (Christopher 2011).

3.4 Företagens samhällsansvar – CSR
Teorin om företagens samhällsansvar eller corporate sociala responsability (CSR) som det
kallas på engelska, har blivit en affärspraxis i hela världen. Idén är att företaget tar ett ansvar
som sträcker sig längre än vad lagen och andra regelverk säger (Ghoul, Guedhami, Nash &
Patel 2019). CSR använts mer och mindre som ett svenskt ord och därför används också ordet
CSR i texten.
3.4.1 Samhällsansvar
Företagens samhällsansvar har blivit en stor och viktig utmaning för alla företag. Allt fler
företag jobbar för samhällsansvar genom program, föreningar och rapporter som är specifika
för företagens samhällsansvar. Dessa rapporter utvärderar deras ansvarstagande gentemot hela
samhället, människorna som bor där och miljöpåverkan. Resultatet blir en rapport som
åskådliggör vad företagen har bidragit till för miljön och ekonomin i samhället (CuervoCazurra 2018).
Olika intressegrupper brukar lägga press på företagens ledning för att ledningen ska uppfylla
kraven och använda sina resurser för att aktivt förbättra CSR-resultatet. Intressegrupperna
omfattar inte bara kunder, anställda och leverantörer, utan även aktieägare och regeringar
(Cuervo-Cazurra 2018).
Tillvägagångssätten har debatterats baserat på hur företagen har hanterat åtgärder inom CSRområdet, särskilt vad gäller utvecklingsekonomier. Ett motsatsförhållande har uppstått, där
vissa forskare hävdar att ledningen använder CSR-program och utvärdering av
samhällsansvaret för att maximera värdet för aktieägarna och andra intressenter genom
sociala aktiviteter i samhället som ökar deras legitimitet. Mot detta hävdar andra forskare att
CSR har blivit ett verktyg för att försköna företagets legitimitet, så kallad grönmålning
(”green-washing” på engelska), genom att på bästa möjliga positiva sätt framställa företagets
påverkan inom social verksamhet, miljö och ekonomi i sin CSR-rapport. Detta leder till att
samhällets påtryckningar minskar mot dem, även om det skulle visa sig att en del
rapporterade påståenden är direkt felaktiga (Cuervo-Cazurra 2018).
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Många finanschefer och aktieägare anser att CSR är en bra drivkraft för värdeskapande och är
en pluspoäng för aktieägarvärdet. Medierna spelar en betydande roll som kontrollant, när det
gäller att upptäcka och peka ut oansvariga företag. Därigenom minskar deras legitimitet och
då kan deras aktievärde minska (Ghoul et al. 2019). Att aktivt arbeta med CSR innebär att
mer görs än vad lagen säger, och de som arbetar med CSR kan sägas förhålla sig mer etiskt
gentemot samhället. Det går inte att påstå att arbete med CSR görs om det som görs endast
följer vad som är lagstadgat, exempelvis diskriminering av kvinnor eller minoriteter, vilket är
något som lagar i de flesta länder förbjuder (McWilliams & Siegel, 2001).
Allt fler storföretag rapporterar CSR. Enligt en rapport från KPMG (2013) så har andelen av
Fortune Global 250-företag som CSR-rapporterar ökat från 52 % år 2005 till 93 % år 2013.
Konsultföretaget EPG (2015) visar att dessa företag mellan 2011 och 2013 i genomsnitt har
satsat mer än 20 miljarder USD per år för arbeta med CSR (Ghoul et al. 2019).

3.4.2 CSR-processer
Enligt Edward Freeman (Freeman & Moutchnik 2013) har konceptet att driva företag
förändrats de senaste 30 åren. Förut handlade affärsverksamheten bara om pengar, vinster och
aktieägare, men det fungerar inte längre, speciellt efter den finanskrisen 2008. Anledningen är
att tekniken har drivit globaliseringen och att den är avgörande för att företag ska kunna passa
in i den nya situationen.
Freeman anser också att det mest nödvändiga, för ett potentiellt företag, är att skapa värde
genom att samarbeta med samhället då människorna är komplexa varelser och har andra
intressen än bara sig själv (Freeman & Moutchnik 2013).
CSR skapas inte bara till följd av ett passivt tillvägagångssätt, avsett för externa intressenters
krav, utan det är en intern organisationsprocess med interagerande mellan både externa
intressenter och interna anställda. Företaget skapar därigenom strategiska och taktiska planer
för att nå ett bättre CSR-resultat (Bolton, Kim & O’Gorman 2011).
Företagens CSR-processer är ofta mycket svårtolkade av de anställda och bygger inte alltid på
de anställdas samverkan. Det blir bättre när de anställda har samma vision som företaget och
jobbar åt samma håll vad gäller CSR-frågor. Forskningen har visat att företagen kan företräda
de lokala politiska, ekonomiska och sociala miljöfrågorna bättre om de anställda är
involverade i skapandet av företagets CSR-identitet (Bolton, Kim & O’Gorman 2011).
Transparens är en kvalitet hos CSR-kommunikationen som kan förstärka relationen mellan
investerare och företag. Vissa grupper av intressenterna (till exempel, kunder och anställda)
kan pressa företag internt och externt för att företagen kan förbättra transparensen i sina
rapporter (Fernandez-Feijoo, Romero & Ruiz 2014).
De flesta företagen anser att CSR-aktiviteter har någonting med omvärldsrelationer att göra,
men ibland kan de fortfarande misslyckas med att se potentiella kopplingar mellan aktiviteter
och omvärldsrelationer och tappar då konkurrensfördelar på grund av detta. Även om CSR
handlar om mycket mer än bara omvärldsrelationer, har företagen emellanåt svårigheter att
förstår hur CSR kan hjälpa dem att undvika förlust av eventuella affärsmöjligheter och det
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leder till slöseri av resurser med vilka samhället skulle kunna byggas upp. Företagen och
samhället kan bara dra nytta av vinster eller fördelar när CSR och affärsstrategi utvecklas
tillsammans (Anon 2008).
Det finns dock en risk när företagen försöker nå kommersiell framgång genom CSRaktiviteter, eftersom det är sällan som företagen beaktar konsumenternas åsikter, även om
CSR-rapporter i stor utsträckning baseras på intressentteorin. Företagens marknadsförare
brukar inte ta hänsyn till potentiella konsumenter vilka också är företagens viktiga
intressenter. Konsumenternas reaktion på företagens etiska marknadsföring och
kommunikation avseende CSR har dock en stor betydelse. Detta har visat sig vid grönmålning
där starka rörelser fördömt och protesterat mot detta. Grönmålning är en strategi som
vilseleder konsumenterna genom ett företags försköning avseende miljöpraxis för dess
produkter eller tjänster (Parguel, Benoît-Moreau & Larceneux 2011). Marknadsföringsetik
och CSR är nära kopplade, och blandas ideligen ihop när analys av sociala aspekter inom
marknadsföringen sker. Den ursprungliga läran om företagens samhällsansvar var aldrig
avsedd att vara en drivande strategi för att förbättra ett enskilt företags konkurrensfördelar
(Acquier et al. 2011). Howard Bowen påstod 1953 att då de flesta organisationer har någon
form av monopolställning, kan de offra en del av vinsten för sociala ändamål och ändå
överleva (Acquier et al. 2011).
3.4.3 Grönmålning
Etisk marknadsföring fokuserar på ärlighet, ansvar och rättvisa. Vad som är rätt eller fel är en
subjektiv bedömning, men det är möjligt att ställa upp några allmänna riktlinjer för vad som
skulle innefattas i etisk marknadsföring för ett företag. En oetisk marknadsföring skulle bland
annat innefatta exploatering, missvisande annonser och information och filantropiska åtgärder
endast för PR (Cleverism 2015).
Det är lätt att se att CSR-processen kan utnyttjas på ett sätt som strider mot marknadsföringsetiken. Detta är också något som fler och fler kritiker hävdar att så också sker. Det här är inte
något nytt, eftersom vissa företag redan sedan 80-talet arbetat med att bygga upp påståenden i
sin marknadsföring avseende hållbarheten, för att de kan försöka möta konsumenternas
efterfrågan på grönare produkter eller tjänster. Men det finns risk att dessa företag utnyttjar
marknadsföringen bara för att kunna vinna marknadsandelar. Enligt reklamkonsulten
“Terrachoice” finns det också forskning som visar att det finns många företag som har
“grönmålat” sina produkter eller tjänster (Dahl 2010).
När företagen förskönar sina produkter och tjänster kan det ändå leda till att de jobbar med
miljöfrågor men inte i den utsträckning som de påstår. Är kostnaderna för att genomföra CSRaktiviteter för höga kan det också leda till att företaget grönmålar. För att konsumenterna ska
undvika att bli lurade av företagens produkter/tjänster krävs det att konsumenterna har
kunskap om hur företagen använder sig av grönmålning (Lee, Cruz & Shankar 2018).
Många länder har redan stiftat nya lagar, regler och principer för att kunna kontrollera
hållbarhetsläget. Till exempel har USA stiftat lagar avseende klimatförändringar, där
amerikaner blir oroliga för sitt beroende av utländsk olja och lagar om obligatorisk
återvinning för råvarorna. Allt detta leder till att de smarta marknadsförarna hos olika företag
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ser potentiella fördelar samt nytta och försöker främja ‘grönsamhet’ i sina produkter/tjänster i
reklamen (Dahl 2010).
Ta till exempel två företag som konkurrerar inom samma bransch. Det ena jobbar hårt med att
göra sina produkter grönare, och det andra grönmålar bara sina produkter. När konsumenterna
kan urskilja vilka företag som grönmålar sina produkter och vilka företag som verkligen har
gröna produkter, kommer kosnumenterna att välja de gröna produkterna, även om de får
betala ett högre pris. På så sätt kan företaget med den grönare produkten konkurrera ut det
andra (Lee, Cruz & Shankar 2018 ).
Det bästa och mest direkta sättet att kontrollera situationen är att införa en strikt reglering mot
grönmålning. Det finns dock svårigheter med detta, eftersom det inte finns en klar definition
på vad ett företag gör som kan definieras som grönmålning. Vissa ord företag använder i sina
produktbeskrivningar, såsom biologiskt nedbrytbart eller helt naturligt, kan förvirra dess
konsumenter, eftersom det är svårt att kontrollera eller testa om det som företaget säger
stämmer. Av denna anledning tror de flesta att utmaningarna som finns är sådana att de inte är
lätta att förändra vad som är en realitet på kort sikt. Dock finns det fortfarande många sätt att
jobba med för att försöka minska grönmålningen. De krävs att försöka lära sig och förstå
bättre vad grönmålning innebär, varefter de kan öka öppenhet och transparens när det gäller
hållbarhet och miljöfrågor för produkter eller tjänster. Det kan till och med vara nödvändigt
för ledningen att ändra strukturen på företag och komma på nya processer som passar till
förändringen. Därför spelar företag och icke-statliga organisationer en stor roll i hela
processen för att minska grönmålningen (Delmas et al. 2011).

3.4.4 Hållbarhetsrapporter
CSR är en trend som lockar till att ändra affärsinriktning från korta till långsiktiga mål och
från maximal till optimal vinst. Hållbarhetsrapporter respektive rapporter avseende företagens
tre resultatområden är de bästa verktygen för CSR-kommunikationen. Det är en rapport som
inte bara omfattar den ekonomiska situationen, utan även miljön och det sociala området.
Dessa rapporter berättar om hur företagen arbetar med hållbarhet och om de uppfyller CSRåtaganden. Genom att Hållbarhetsrapporter ökar företagens konkurrenskraft, samt tydliggör
och införandet och hanteringen av socialt ansvar, och identifierar risker såväl som
möjligheter. Detta är något som krävs för att driva företag långsiktigt. Informationen är inte
bara till för företag, utan kan också vara hjälpmedel till att delvis skapa beslutsprocesser hos
olika typer av intressenter (Moravcikova, Stefanikova & Rypakova 2015).

3.5 Sammanfattning
I detta kapitel har alla ideer samlat för att ska kunna analysera senare delar. Grunden till detta
kapitel är att den ska hjälpa till med att samla in viktiga data och tolka datan.

17

David Sezkir
Zhihao Li

4 Presentation av empiriskt material
I detta kapitel presenteras karaktäristika för varje företag. Vi ger en kort presentation för de
olika företagen som vi har valt, om deras verksamhet för året 2017. Data hämtas från
respektive företags hållbarhetsrapporter. Data från rapporterna har kodats ner och placerats
under följande rubriker: var deras leverantörer finns och vilka olika leveranssätt som de har
för både ingående och utgående leveranser, leveransoptimering och framtid. Betoning har
gjorts för att förstå hur företagen har valt att presentera bakgrund och framtidsutsikter för
direkta och indirekta transportutsläpp genom leveranskedjan, där åtanken att utseendet på
deras paketeringar också kan påverka transporterna. Utöver detta presenteras även de olika
företagens framtidsplaner för hållbarhetsutveckling i detta kapitel.

4.1 E-handel
Under denna rubrik presenteras fem e-handelsföretag. Dessa företag säljer huvudsakligen sina
produkter via e-handel och de påstår själva i sina rapporter att de är e-handelsföretag. En del
av dessa företag kan även ha enstaka fysiska butiker, exempelvis outletbutiker, men största
delen av försäljningen sker i form av e-handel.
I en typisk leveranskedjeprocess för e-handel sker stora transporter minst två gånger. Den
första gången avser inkommande logistik, det vill säga att när producenter eller tredje parter
skickar stora sändningar till olika distributionscenter. Den andra gången sker när respektive
distributionscenter skickar ut färdigpackade paket till slutkunderna, vilket kallas för utgående
logistik. Inkommande logistik är mestadels sjöfrakt eftersom sändningarna som skickas från
producenterna kan innehålla en stor mängd kläder som kan fylla många containrar. Utgående
logistik handlar mer om mindre sändningar till privatpersoner eller företag i olika länder.

4.1.1 Asos
Asos grundades i Storbritannien år 2000. De har sitt huvudkontor med 3 500 anställda i
London och de har totalt tre lagerlokaler runt om i världen. I sin årsredovisning från 2017
påstår sig Asos själva vara ett e-handelsföretag. Asos har 15,4 miljoner aktiva kunder från
över 230 marknader (Asos PLC 2017a).
Asos använder sig av 594 fabriker i över 28 länder, där 80 % av tillverkningen finns i
regionerna Kina, Östeuropa, Indien, Turkiet samt Storbritannien. Totalt är det 107 312
personer som jobbar i ASOS leveranskedja (Asos PLC 2017b).
4.1.1.1 Leveranssätt, leverantörer och utsläpp
Som en e-handelsverksamhet levererar de direkt till kunder, utan behov av fysiska butiker. De
skickar till kunder i över 230 länder/territorier från deras distributionscenter i Tyskland,
Storbritannien och USA. Alltså är den största miljöpåverkan från verksamheten avfall från
förpackningar och koldioxidutsläpp från kundleveranser samt driften av deras byggnader. De
fokuserar i stor utsträckning på insatser för att förbättra operativ effektivitet och
resurseffektivitet (Asos PLC 2017b).
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Det totala koldioxidutsläppet under rapportåret 2017 var för Asos 207 650 ton koldioxid. Det
är en ökning med 329 % jämfört med föregående år. Ökningen beror på förbättrad
datakvalitet och utvidgning av deras rapporteringsområde. Deras koldioxidintensitet har ökat
till 5,27 kg CO2 per kundorder. Detta kan hänföras till en ökad omfattning av rapportering för
koldioxidutsläpp, där denna nu omfattar utsläpp från inkommande och interna transport av
varor samt även inkluderar kundreturer (Asos PLC 2017b).
Transport för inkommande lagerprodukter från leverantörer, lagerleveranser inom företaget
och utgående leveranser samt retur till och från kunder utgör största delen av fotavtrycket för
Asos. Detta står för totalt 92,3 % av utsläppen. Därför är det en prioritering för Asos att
minska leveransemissionerna. Asos har granskat sin metod för att beräkna transportutsläppen
och kunnat identifiera några viktiga sätt att minska storleken på fotavtrycket (Asos PLC
2017b).
Asos är medvetet om vilka leverans-/returrutter samt -alternativ, det vill säga standardfrakt
eller snabbleverans, som är mest koldioxidintensiva. Genom att arbeta närmare med
transportören som täcker dessa vägar försöker de att minimera koldioxidutsläppen. Vidare
kan de också fatta bättre beslut om var de kan lokalisera framtida regionala knutpunkter. De
fortsätter att öka mängden lager som de har i sitt tyska distributionscenter, varifrån 85 % av
de europeiska beställningarna, som inte härrör från Storbritannien, skickas för närvarande.
Det gör att lager och fordonsrörelser minskar över hela Europa, och därmed också utsläppen
(Asos PLC 2017b).
4.1.1.2 Leveransoptimering
Asos har optimerat leveransen genom att optimera utrymmet i lastbilssläpen. Det gör att ett
större antal kundorder kan transporteras vid en enskild transport. De förändrade
transportsättet i juli 2016, och det gör att de sparar 14 meter plast och papper per pall. Den här
lastningsmetoden gör att varje lastbil kan ta ytterligare 8 000 paket i genomsnitt, och det gör
att det krävs 20 färre lastbilar per vecka. De fortsätter stödja denna lösning (Asos PLC
2017b).
4.1.1.3 Framtid
Ingen tillgänglig information.
4.1.2 Zalando
Zalando grundades i Tyskland 2008 och har blivit ledaren för att koppla ihop mode, märke
och konsumenter. Det finns mer än 23 miljoner kunder på 15 olika marknader. Zalando påstår
enligt sin rapport från 2017 att de är ett e-handelsföretag. De samarbetar med mer än 2l 000
varumärken och de säljer även produkter under sitt eget varumärke (Zalando 2017).
Zalando har en global leverantörskedja som är utspridd över hela världen precis som andra
företag i branschen. Men Zalando äger ingen egen fabrik, som producerar deras egna kläder
och accessoarer, utan de samarbetar med totala 272 leverantörer. Dessa leverantörer är
producenter som har totalt mer än 450 fabriker. Nästan 50 % av dessa producenter är baserade
i Kina och andra finns i andra lågkostnadsländer, såsom Turkiet, Indien och Bangladesh.
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Färdigproducerade produkter skickas till minst tio stora distributionscenter över hela Europa.
Därefter hanteras respektive order för vidare transport till deras slutkunder (Zalando 2017).
4.1.2.1 Leveranssätt, leverantörer och utsläpp
Inkommande logistik är i första hand sjöfrakt, från producenter eller tredje part till Zalandos
distributionscenter. Respektive distributionscenter skickar sedan ut färdigpackade paket till
slutkunderna. Slutkunder är privatpersoner eller företag i olika länder. Zalando samarbetar
med olika transportörer i de länder där kunderna finns, och de hjälper till med att leverera till
slutkunder (Zalando 2017).
År 2017 genomförde de ett pilotprojekt, med ett nytt logistiksystem som de börjar använda
för att optimera de tjänster transportörerna tillhandahåller, för att på så sätt minska den
negativa miljöpåverkan och samtidigt minska leveranskostnaderna. De har också börjat
använda elbilar, som inte har några koldioxidutsläpp, när de levererar till sina kunder. I
Tyskland har Zalando samarbetat med en transportör som levererar produkter till lokala
kunder med cyklar (Zalando 2017).
Det område som har störst växthusgasutsläpp (Kyotoprotokollet standard) enligt Zalandos
rapport 2017 är utleveranser från deras distributionscenter till deras kunder. I denna mätning
ingår returer, och det hela motsvarade 55 % av deras växthusgasutsläpp för hela året.
Inkommande leveranser från leverantörer motsvarar bara 6 % av hela utsläppet året 2017.
Produktionen av förpackningsmaterial står för 12 % av hela årets CO2 utsläpp (Zalando
2017).
4.1.2.2 Leveransoptimering
Zalando kommer antingen att producera sitt förpackningsmaterial själv eller ha full kontroll
över leverantörers produktion av förpackningsmaterial om de inte kan producera 100 % av
detta själva. De har också försökt minska tjockleken på kartongerna för att spara
pappersmaterial. Detta leder också till att fler paket kan levereras per leverans (Zalando
2017).
4.1.2.3 Framtid
Zalando har två mål för att kunna bidra till klimatförbättring fram till 2020. De arbetar med
att försöka minska koldioxidutsläppen från alla processer längs hela leveranskedjan. Det
första målet är att under 2020 ska koldioxidutsläppet ha minskats med 10 % per order jämfört
med 2017. Det andra målet är att kunna få korrekt information från förpackningsleverantören
och transportören om deras data avseende koldioxidutsläpp. Detta för att Zalando ska kunna
inkludera dessa data i sin rapport avseende koldioxidutsläpp. De följer den globala
Greenhouse
Protocol
och
samarbetar
med
‘koldioxidutsläppsmätningsoch
kontrollspecialisten Climate Partner’ för att uppfylla sitt ansvar för hållbarhet (Zalando 2017).
4.1.3 Ellos group
Ellos group är en koncern som äger tre olika kläd- och heminredningsföretag vilken
grundades 1947 i Borås, Sverige. Med mer än 700 anställda, säljer de produkter från sina
egna varumärken och mer än 500 andra externa varumärken till sina 1,6 miljoner kunder i
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hela Norden. Enligt deras hållbarhetsrapport anser de sig vara ett e-handelsföretag (Ellos
Group 2017).
Ellos produktion utförs av externa leverantörer, främst i Sydostasien. Deras leverantörer är i
huvudsak spridda enligt det följande: 52,7 % leverantörer från Kina, 17,6 % från Indien, 13,7
% från Bangladesh, 3,7 % från Pakistan och 9,9 % från Europa (Ellos Group 2017).
4.1.3.1 Leveranssätt, leverantörer och utsläpp
Ellos försöker samarbeta med sina transportörer för att kunna optimera flödet och minska
utsläppen från hela transporten. På så sätt vill de tillsammans försöka minska den negativa
miljöpåverkan från deras transporter. Ellos har flyttat en stor del av produktionen till Europa i
slutet av 2017. Detta är för att optimera leveranskedjan, genom bland annat minskade
ledtider, ökad flexibilitet vid inköp och förbättrad lageranvändningseffektivitet (Ellos Group
2017).
I rapporten förklaras att de totala CO2-utsläppen för in- och utleverans ökade med 14 %
jämfört med 2016. Inkommande leverans ökade med 23 %, men utsläppen för utgående
leverans minskade dock med 6 % (Ellos Group 2017).
I inkommande transport ingår 93 % sjötransport, 4 % vägtransport och 3 % flygtransport. Den
inkommande transporten står för 69 % av det totala växthusgasutsläppet. 23 % av hela årets
CO2-utsläpp är baserat på leverans från Ellos lager i Borås till deras kunder. Sjöfrakten stod
för 40 % av Ellos koldioxidutsläpp från frakt. Flygfrakten stod för 40 % av utsläppen.
Vägtransport stod för resterande 20 % av fraktutsläppen (Ellos Group 2017).
Ellos hade 4,6 miljoner utgående transporter, där 3,7 miljoner var till kunder och 0,9 miljoner
var returer. Antalet paket som skickades till kunder minskade med 9 % från 2016, men vikten
på leveranserna ökade dock, då Ellos har en ökad produktmix, exempelvis försäljning av fler
möbler. Av deras utgående leveranser sker 60 % till Sverige, 19 % till Finland, 14 % till
Norge och 7 % till Danmark. Totalt står transporten till kund för 92 % av Ellos totala CO2utsläpp (Ellos Group 2017).
4.1.3.2 Leveransoptimering
Ellos packar sina varor för att de ska ta så lite plats som möjligt vid leverans. De använder
huvudsakligen plastförpackningar när de levererar produkter till sina kunder. Detta gör att de
kan spara mycket plats i fordon när de levererar, jämfört med exempelvis papperskartonger
(Ellos Group 2017).
4.1.3.3 Framtid
I hållbarhetsrapport 2017 skrev Ellos att de kommer att fokusera på två viktiga områden inför
nästa årsrapport. Det första området är transport den sista milen och returer. Det andra
området är förpackningen. Miljön påverkas mycket av det första området enligt deras
affärsmodell. Miljön kan också påverkas negativt av det andra området, med både
förpackningar som leverantörer använder när de levererar till Ellos och förpackningar som
Ellos använder när de skickar produkter till sina kunder (Ellos Group 2017).
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4.1.4 Consortio Fashion Group
Consortio Fashion Group är ett moderbolag i en koncern som har sin försäljning i
dotterföretagen Cellbes AB och New Bubbleroom Sweden AB. De säljer framför allt kläder,
skor, accessoarer men också en del heminredning. De äger inga fabriker utan produktion har
de hos olika leverantörer, där 54,3 % ligger i Kina, 21,4 % ligger i Indien, 12,1 % ligger i
Pakistan, 8,4 % ligger i Bangladesh och 2,3 % ligger i andra delar av Europa. Enligt deras
hållbarhetsrapport 2017 anser de sig vara ett e-handelsföretag (Consortio Fashion Group AB
2017).
4.1.4.1 Leveranssätt, leverantörer och utsläpp
Enligt hållbarhetrapporten har Consortio Fashion Group de flesta inkommande leveranserna
med båt men ibland flyger de hem en del produkter om det uppkommer akuta behov. År 2017
har deras flygleveranser ökat med 4 % och vägleveranser har ökat med 0,1 % jämfört med
2016, och de står för 13,6 % respektive 0,1 % år 2017. Leveranser med båt har minskat med
4,1 % och står för 86,3 % år 2017. För utleveranser till sina kunder kör de mestadels med
lastbilar, men det sker också i få fall med båt. Under 2017 genererade inkommande leveranser
ett koldioxidutsläpp på ungefär 1 400 ton. För utgående leveranser till kunderna var utsläppet
ungefär 1 900 ton. Vissa av dessa data är insamlade från deras speditörer och vissa har de fått
från sina leverantörer, vilket ibland kan vara svårt att ta fram (Consortio Fashion Group AB
2017).
4.1.4.2 Leveransoptimering
Ingen tillgänglig information hittades.
4.1.4.3 Framtid
Deras mål på kort sikt är att kunna ställa tydligare krav på en bättre rapportering från deras
leverantörer för hur koldioxidutsläppen ser ut (Consortio Fashion Group AB 2017).
4.1.5 Sportamore
Sportamore är enligt sin hållbarhetsrapport ett e-handelsföretag. Sportamore säljer
huvudsakligen sportkläder samt sportutrustning. De har produkter som riktar sig till mer än 30
olika sporter. Sportamore har sin kundgrupp i de nordiska länderna. Bolaget grundades år
2009 och har idag sitt huvudkontor i Bromma (Sportamore AB 2017).
4.1.5.1 Leveranssätt, leverantörer och utsläpp
Johan Ryding, som är VD för Sportamore, förklarar att Sportamore som e-handlare är ett
företag som skickar många paket och därför är de medvetna att de har en påverkan för ökade
utsläpp. Vidare förklarar han att för att de ska kunna påverka detta positivt har de investerat i
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framtidens logistiklösning med en ny och modern logistikanläggning. Detta för att
effektivisera samt förkorta transportsträckan till en stor del av deras kunder. Huvudsakligen
sker deras inköp från externa leverantörer men Sportamore har också egna varumärken.
Sportamore anser att de själva har den bästa möjligheten att påverka leveranskedjan av sina
egna produkter. I detta avslutas produkterna med transport till Sportamores lager. Deras egna
varumärken står för cirka sju procent av koncernens totala försäljning (Sportamore AB 2017).
I rapporten beskriver Sportamore att företagens tre resultatområden krävs för koncernens
utveckling. Deras lager ligger i Eskilstuna, som de förklarar ligger geografiskt bra i
tillväxtområdet där de har en stor del av sin kundbas och att detta skapar en effektiv logistik
med en kortare transportsträcka. Logistikområdet ligger nära till järnväg, motorväg och flyg
(Sportamore AB 2017).
Sportamore uppger i rapporten att koncernens utveckling ska 74,3 % av Sportamores
produktinköp ske från lokala leverantörer inom Sverige. Resterande är fördelat mellan att
25,4 % från leverantörer i övriga Europa och 0,2 % från övriga världen (Sportamore AB
2017).
Det totala CO2-utsläppet från lastbilarna till och från kunder under 2017 uppgick till 64,6 ton.
Sportamore försöker att arbeta med stora fraktförare för ett kontinuerligt miljöarbete och för
att minska deras miljöpåverkan (Sportamore AB 2017).
4.1.5.2 Leveransoptimering

Ingen tillgänglig information hittades.
4.1.5.3 Framtid

Ingen tillgänglig information hittades.

4.2 Fysiska
Här presenteras fem fysiska företag. Dessa företag säljer huvudsakligen sina produkter via
fysiska butiker. Alla företag förutom Primark säljer också sina produkter via nätet.
Begränsning har gjorts genom att de maximalt får ha en e-handelsandel på 20 % av
försäljningen.
4.2.1 KappAhl
KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är nu en av Nordens ledande modekedjor. De har
nästan 360 KappAhl och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen och Shop
Online är tillgänglig på alla deras försäljningsmarknader (KappAhl 2017).
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KappAhl äger inga fabriker, utan de jobbar med 176 olika leverantörer runt om världen som
producerar deras produkter. De tio största leverantörerna står för 30 % av produktionen, vilket
gör det lättare att kommunicera och samarbeta med varandra. 92 % av alla deras inköp sker i
Asien och resten sker i Europa. De har produktionskontor i Bangladesh, Indien, Kina, Turkiet
och Myanmar som hanterar de dagliga kontakterna med deras leverantörer (KappAhl 2017).
4.2.1.1 Leveranssätt, leverantörer och utsläpp

År 2017 beställde de mer än 44 miljoner produkter och dessa skickades från fabrikerna till
deras distributionscenter. Produkterna levererades till deras lokala butiker eller direkt till
slutkunderna. Större delen av de ingående leveranserna från Asien sker via sjöfrakt. Enligt
KappAhl använder de flygfrakt endast i undantagsfall. Pilotprojekt har gjorts för att
transportera via järnväg från Asien till distributionscentret. KappAhl ställer miljökrav på alla
transportörer oavsett transportsätt, och de tillhör organisationen Clean Shipping Network som
är en organisation som främjar mer hållbar sjötransport. 86 % av de rederier som KappAhl
använder sig av, jobbar för att förbättra och minska miljöpåverkan av sjöfarten (KappAhl
2017).
År 2017 har de förbättrat transportsätt genom en bättre planering, gentemot föregående år.
Sjöfrakten ökade med 4,2 %, till 88,8 % och därmed har de minskat resterande fraktmetoder.
Vägtransport minskade med 1,8 % till totalt 10,5 %, tågfrakt minskade med 0,6 % till endast
0,2 %. Slutligen minskade de det mest miljönegativa, flygfrakt, med 1,5 % till totalt 0,5 %
(KappAhl 2017).
4.2.1.2 Leveransoptimering

KappAhl jobbar ständigt för att optimera leveranskedjan från produktion till
butiker/slutkunder. Under senaste fem åren har de förbättrat fyllningsgraden när de skickade
sina produkter, och därför har de lyckats med att minska transportvolymerna till butiker med
25 % (KappAhl 2017).
4.2.1.3 Framtid

KappAhl har projekt för att utveckla ett gemensamt lager för att leverera varor, oavsett om de
köps i butik eller online. Arbetet är till för att öka effektiviteten men också i linje med
KappAhls hållbarhetsarbete, då denna effektivisering också leder till minskade utsläpp per
plagg (KappAhl 2017).
KappAhl har lanserat nya hållbarhetsstrategier för att möta utmaningar som de ser i sin
leverantörskedja, som är utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling. Strategin genomförs
2017 och 2017/2018 kommer mål och åtgärder att fastställas. Detta för att arbeta mot en
hållbar försörjningskedja och därmed skapa en hållbar uppsättning för logistiken (KappAhl
2017).
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4.2.2 Mango
Mango bildades i Paseo de Gracia, Barcelona 1984. De fokuserar på design, tillverkning,
distribution och marknadsföring av kläder och accessoarer (Mango 2017).
År 2017 har Mango totalt 2 190 butiker i över 110 länder i hela världen och de har också mer
än 15 900 anställda. Mango har också jobbat med externa leverantörer, som har över 1 200
fabriker i hela världen men där ungefär 40 % ligger nära Spanien, mestadels i Turkiet och
Marocko. De flesta övriga ligger nästan enbart i Asien. 76 % av dessa leverantörer sköter
produktion själva, medan 24 % av dem använder material som Mango har köpt in (Mango
2017).
Mango har ökat sin internetbaserade försäljning med 15,4 % år 2017 jämfört med 2016, och
detta motsvarar 15,5 % av hela bolagets försäljning. Deras nättjänst finns tillgänglig i 83 av
de totala 110 länder som de har försäljning i (Mango 2017).
4.2.2.1 Leveranssätt, leverantörer och utsläpp

Mango främjar skapande av strategiska allianser med organisationer som har effektiv och
ansvarig förvaltning av leverantörskedjan. Genom dessa samarbeten har de för avsikt att
förändra företagets framtid samtidigt som det hjälper till med anpassning så att de hållbara
utvecklingsmålen kan nås (Mango 2017).
Optimering av transport är en åtgärd som Mango genomfört och detta har säkerställt att
effekter och risker har identifierats och kontrollerats (Mango 2017).
Mango har definierat tre områden där de påverkar miljön. Område 1 är utsläpp av
växthusgaser som sker direkt av företaget, exempelvis utsläpp från deras egen fordonsflotta.
Detta står för 1 856 ton CO2-ekv. Område 2 är energiproduktion. Område 3 är indirekta
utsläpp, som Mango påstår sig inte ha någon kontroll över. Det här kan vara utsläpp i
leveranskedjan, det vill säga ingående leverans, eller anställdas väg till arbetet. Område 3 står
för 274 740 ton CO2-ekv (Mango 2017).
Totalt utsläpp för Mango år 2017 var 376 789 ton CO2-ekv. Av detta avsåg 1,24 % transport
av material och 50,24 % godstransport (Mango 2017).
4.2.2.2 Leveransoptimering

Ingen tillgänglig information hittades.
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4.2.2.3 Framtid

Deras hållbarhetsmål är att bättre samarbeta med andra organisationer, ha effektivare och mer
kontrollerbar förvaltning av leveranskedjan. Deras planer är att genomföra en del processer
för bättre förvaltning av leveranskedjan år 2017–2020 (Mango 2017).
4.2.3 Primark
Primark grundades 1969 i Irland och driver 345 butiker i Storbritannien, nio länder inom EU
samt i USA där de har 73 000 anställda. Primark fokuserar på kläder, accessoarer samt
hushållsprodukter. Primark har ingen internetbaserad försäljning utan säljer endast via sina
fysiska butiker. Primark använder sig av mer än tusen fabriker i 27 länder, från Afrika, Asien
och Europa, och där cirka 50 % av deras fabriker ligger i Kina (Primark 2017a).

4.2.3.1 Leveranssätt, leverantörer och utsläpp

Uppbyggnad av resurser och aktiviteter hjälper Primarks globala team att stödja
leverantörskedjans partner för att kunna förbättra sin prestanda (Primark 2017b).
Primark har processer för att samla återvinningsbara varor från butikerna till centrala
distributionscenter, detta görs med hjälp av lastbilar. Primark är mer engagerad i
återvinningsprocessen, genom att säkerhetsställa att avfallet hanteras på ett lämpligt
sätt. Denna metod har gjort att koldioxidutsläppen har minskat avsevärt när det gäller
avfallshanteringen (Primark 2017b).
Primark försöker minska växthusgaser i butikerna, men de jobbar också hårt med att reducera
utsläppen i deras leveranskedja. De har börjat med att använda sig av gasbilar i Madrid och
Barcelona. Under senaste 12 månaderna har Primark minskat koldioxidutsläppen med 36 ton
och 2,6 ton kväveoxidutsläpp i Madrid och Barcelona. De sparade 60 000 euro genom att
köpa gas istället för diesel. De satsar också på att expandera dessa initiativ till andra regioner
där de verkar (Primark 2017b).
4.2.3.2 Leveransoptimering

För att minimera miljöpåverkan under transporten har de förbättrat sin produktförpackning.
De maximerar förpackningstyperna som ser till att produkterna är packade effektivt. Det
medför att totala volymen av förpackningar fortsätter att minska och transportrelaterade
utsläpp av växthusgaser minskar väsentligt (Primark 2017b).
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4.2.3.3 Framtid

Ingen tillgänglig information.

4.2.4 H&M GROUP
H&M grundades år 1947 och öppnade sin första butik i Västerås. De har åtta olika
varumärken som säljer olika sortiment av kläder och accessoarer i olika stilar och trender.
Utöver detta säljer de också heminredning. År 2017 har de mer än 171 000 personer som
jobbar hos dem och totalt har de 4 739 butiker runt om i världen. De jobbar med 1 668 olika
tillverkare (H&M GROUP 2017).
4.2.4.1 Leveranssätt, leverantörer och utsläpp

För logistikdelen samarbetar H&M med Global Logistics Emissions Council (GLEC) och de
är också medlemmar i Clean Shipping Network, Clean Cargo Working Group och Network
for Transport Measure, och med hjälp med dessa kan de få stöd att hitta internationella
standarder som kan mäta koldioxidutsläpp. Enligt rapporten förklarar H&M att ökningen av
CO2-utsläpp för leveranstransport berodde på att den data de samlar in är mer korrekt jämfört
med tidigare. De skriver också att det beror på en liten ökning av flyg (H&M GROUP 2017).
H&M anser sig ha en mellanhög (av tre nivåer; låg/mellanhög/hög påverkan) påverkan på
transportdelen från leverantör. Denna avsåg 2 % av H&M:s totala miljöpåverkan (H&M
GROUP 2017).
4.2.4.2 Leveransoptimering

Ingen tillgänglig information hittades.
4.2.4.3 Framtid

De ska vara klimatpositiva år 2040 för transport som de själva har kontroll över (H&M
GROUP 2017).
4.2.5 Inditex
Inditex är en av världens största ledande koncern inom mode. De har mer än 171 000
anställda, som jobbar på 96 marknader både på internet och i fysisk verksamhet. Genom
varumärkena Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka och många fler, försöker de
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tillfredsställa på kundernas behov och erbjuda de senaste trenderna som efterfrågas. År 2017
har de öppnat 524 nya butiker och de har totalt nu mer än 7 400 butiker över världen (Inditex
2017).
4.2.5.1 Leveranssätt, leverantörer och utsläpp

Inditex fokuserar på att hitta bättre transportrutter för att minska energiförbrukningen och
utsläppen av växthusgaser. Av denna anledning försöker de använda förnybar energi och öka
effektiviteten på transporterna. Under året har de minskat antalet transporter för lastbilar som
rör från deras distributionscenter till olika destinationer i Europa med 1 280. De har
exempelvis optimerat vägarna för dessa lastbilar, genom att de på tillbakavägen samtidigt kan
köra tillbaka returvaror till Spanien, och därmed undvika att lastbilarna åker tomma. På detta
sätt har de optimerat totalt 4 700 resor. Under samma år har de också börjat med att använda
större lastbilar. Dessa lastbilar har ökat den vanliga kapaciteten med 50 %, svarande mot en
maximalt godkänd vikt på 60 ton. Detta har både förbättrat logistiken från olika europeiska
leverantörer till olika distributionscenter och även därefter leveranser från deras
distributionscenter till olika kunder eller logistikplattformar (Inditex 2017).
Utsläppen som orsakas av ingående transport under 2017 har ökat till 639 039 ton jämför med
549 913 under 2016 och utsläppen som orsakas av utgående transport (från distributionscenter
till deras butiker) har ökat från 825 294 år 2016 till 921 405 år 2017 (Inditex 2017).
4.2.5.2 Leveransoptimering

Inditex förstår att ju bättre transportlösning och förpackningshantering de har, desto
effektivare resursanvändning kommer det att bli, och därigenom minskas utsläppen.
De har kört ett program som heter Green To Pack, vilket baseras på ett koncept kring den
cirkulära ekonomin. Här har de satt standarder för kvaliteten på sina förpackningar, för att de
ska ha en längre nyttjandeperiod. Kartonger kan användas upp till fem gånger, och ska kunna
återvinnas efter detta. Under 2017 har de främjat användningen av återvunnet material i sina
förpackningar, och samtidigt har de minskat tjockleken på förpackningarna och på så sätt
minskar de resursförbrukningen och optimerar transporten. Sedan 2016 har nästan 600 av
deras leverantörer gått med i programmet Green To Pack och förbättrat kvaliteten på sina
kartonger (Inditex 2017).
4.2.5.3 Framtid

Ingen tillgänglig information hittades.

4.3 Hybrid
Hybrid benämner vi de företag som säljer både via fysiska butiker och genom e-handel. I
dagens samhälle är det svårt att hitta företag som renodlat säljer via fysiska butiker och har
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ingen försäljning via e-handel. Hybridföretagen skiljer sig åt för att de har en mix där vi har
begränsat företag genom att de minst ska ha 29 % försäljning antingen via fysiska butiker
eller genom e-handel. Nedan har tre hybridföretag undersökts.
4.3.1 Next PLC
Next grundades 1864 i England och var på den tiden en skräddare för herrkläder. Idag har
Next utvecklats till att vara en brittisk multinationell detaljhandel för kläd-, sko- och
hushållsprodukter (Next PLC 2017).
Next säljer huvudsakligen genom tre kanaler. De har sin kedja där de själva säljer sina
produkter, och där de har cirka 540 butiker i Storbritannien och Irland. Den andra kanalen
som de säljer genom är via franchise, där de har cirka 186 franchisebutiker i 33 olika länder.
Den tredje kanalen som de säljer är över internet, där de har 4,7 miljoner aktiva kunder från
72 länder. Internetförsäljningen och övrig försäljning är jämt fördelat med cirka 50 % för
respektive (Next PLC 2017).
4.3.1.1 Leveranssätt, leverantörer och utsläpp

Next försöker att vara så effektiva som möjligt vid transport och distribution av produkter till
butiker, franchise och kunders bostäder. De har som mål att deras fordon ska vara så effektiva
som möjligt och de ska hjälpa till att hantera sina transportrelaterade utsläpp. Transport och
distribution till butiker, franchise och kunder står för cirka 26 % av deras totala CO2-utsläpp.
Next har sina varulager i Storbritannien och Irland och de äger sina fabriker i Sri Lanka. I
rapporten har de inte angivit ursprunget för några övriga fabriker som de använder sig av utan
de har angivit att övriga fabriker ligger i 38 länder (Next PLC 2017).
I sin rapport skriver Next att de behöver minska utsläppen då det är det rätta att göra för en
ansvarig verksamhet. De arbetar för att skapa mer hållbara sätt och de fortsätter att jobba för
att minska sitt operativa koldioxidavtryck. En av deras prioriteringar för att verka bättre för
miljön är att försöka öka effektiviteten för leverans hos deras egen fordonsflotta. De har
åtagande för att minska användning av naturresurser och detta genom att hitta det mest
effektiva sättet att distribuera deras produkter. De har en global leveranskedja och de arbetar
med sina leverantörer för att minska miljöpåverkan hos sina produkter (Next PLC 2017).
Deras egna distributionsfordon stod för 38 698 ton CO2e-utsläpp och det var en minskning
med 2 % jämfört med föregående år. Tredje parts distributionsfordon, det vill säga ingående
leveranser från leverantör, stod för 8 161 ton och det var en minskning med 4 % från
föregående år. Totalt utsläpp var 181 596 ton. Deras egna distributionsfordon stod för 21,31
% av de totala utsläppen och tredje parts distributionsfordon stod för 4,49 % av de totala
utsläppen (Next PLC 2017).
4.3.1.2 Leveransoptimering

Ingen tillgänglig information hittades.
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4.3.1.3 Framtid

Ingen tillgänglig information hittades.
4.3.2 GAP Inc.
Gap Inc. grundades i San Francisco år 1969, de har blivit en ledande leverantör av kläder
samt personliga vårdprodukter för män, kvinnor och barn under sina varumärken GAP,
Banana Republic, Old Navy och flera andra. De har över 135 000 anställda som jobbar i 90
olika länder både på e-handelsplatser och i deras 3 165 egna butiker eller 429
franchisebutiker. De köper sina varor från mer än 800 leverantörer och dessa har sina fabriker
i fler än 50 länder. Internetförsäljningen står cirka 40 % av hela försäljningen (Gap, Inc. blogs
2019)
4.3.2.1 Leveranssätt, leverantörer och utsläpp

Gaps leverantörer skickar färdiga produkter med båt, flyg, lastbil eller tåg till Gaps
distributionscenter och sedan skickas dessa till deras butiker eller direkt till slutkunderna med
båt, flyg, lastbil och tåg. De försöker arbeta för att skapa den mest optimala kombinationen av
olika fraktalternativ baserat på hastighet, kostnad och hållbarhet (Gap, Inc. 2017).
4.3.2.2 Leveransoptimering

De har undersökt åtgärder som de kan vidta för att förbättra förpackningssätt och
återvinningssystem, baserat på deras mål för utsläppsminskning 2020. På kort sikt kommer de
att hitta nya och bättre förpackningslösningar tillsammans med sina leverantörer för att
minska avfall och förbättra återvinningen av material. De jobbar också tätt med sina
leverantörer och återförsäljare för att hitta de bästa förpackningslösningar (Gap, Inc. 2017).

4.3.2.3 Framtid

År 2020 har de satt mål för att minska utsläpp för växthusgaser med hjälp av en vetenskaplig
metod. De har också planerat att minska utsläpp för både ingående transport från leverantörer
och utgående transport till sina butiker och slutkunder. Deras mål är att minska 50 % av
växthusgasutsläppen i deras globalt ägda och drivna anläggningar 2020, jämför med data från
år 2015 (Gap, Inc. 2017).
4.3.3 Nordstrom
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1901 grundades Nordstrom som detaljhandel i USA. I dag har de växt till en
detaljhandelskoncern och blivit ledande modehandlare som har försäljning både på internet
och i sina butiker. 2018 har de totalt 363 butiker i 40 amerikanska stater samt sex Nordstrom
butiker i Kanada. De har 72 000 anställda världen över. Deras fokus är att ständigt överträffa
kundernas förväntningar och erbjuda det bästa sortimentet av kläder, skor samt accessoarer
(Nordstrom, 2017a). De har leverantörer i hela världen, men framför allt har de 318 fabriker i
Kina, 57 fabriker i Indien, 24 i Vietnam och 32 i USA (Nordstrom, 2017b). Nordstrom har en
internetförsäljning som är ungefär 30 % (Staff and Bloomberg report 2017) och de tror att
internetförsäljningen kan öka till 50 % av den totala försäljningen inom 5 år (Wahba 2017).
4.3.3.1 Leveranssätt, leverantörer och utsläpp

Nordstroms effektivitet för utleveranser har försämrats under året jämfört med föregående års
mätta koldioxidutsläpp. Därav har detta också lett till att koldioxidutsläppen för utleveranser
har ökat. Orsaken är att det har skett förändring i deras verksamhet. De har fokuserat mer på
att skicka tillbaka de returnerade produkterna till distributionscenter från sina butiker för att
hjälpa kunder att få rätt produkt vid rätt tidpunkt. Men det har varit en stor teknisk utmaning
för deras system att spåra alla dessa produkter. Därför har de en påverkan på de data som
visar hur full varje lastbil är, vilket gör att skillnaderna mellan deras "leverans per gallon"
resultat. De har fortsatt med en flotta bestående av 122 egenägda lastbilar och de har också
uppgraderat 28 av dessa lastbilar till mer bränsleeffektiva modeller (Nordstrom 2017b).
Nordstrom har arbetat tillsammans med University of Washington och Environmental
Protection Agency för att identifiera möjligheter att förbättra effektiviteten inom
transportbranschen. De har kontinuerligt pågående forskning för att hitta bättre teknik för att
öka effektiviteten på transportsätten (Nordstrom 2017b).
4.3.3.2 Leveransoptimering

Nordstrom försöker att hitta nya förpackningsalternativ och investera i teknik kontinuerligt.
År 2017 har de använt mer data som de samlat in, och på så sätt har de ökat sitt lager hos
distributionscentren och adderat fler distributionslokaler för att minska transportkostnaderna
och använda mindre packningsmaterial när de skickar produkterna från olika ställe för samma
order. Nordstrom har minskat pappersanvändningen vid leverans genom att skära ner
fyllmedel för leverans. De jobbar nära tillsammans med fabriksleverantörerna för att minska
förpackningsmaterialet. Flera tester har gjorts under 2016 för att få fram ett bra resultat vid
förpackning av produkter. Detta resulterade i att de minskade användningen av papper och
plast (Nordstrom 2017b).
4.3.3.3 Framtid

Målet med transporteringen är att uppnå ett genomsnitt av 13 leveranser transporterade per
gallon förbrukat bränsle. Med ytterligare investeringar i teknik hos olika distributionscenter i
framtiden kommer Nordstrom att minska transportkostnaderna ännu mer. De kommer att mäta
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produkterna i varje försändelse för att välja rätt låda med rätt storlek för varje order. I
framtiden kommer de att standardisera några av de nya förpackningssätten och fortsätta med
att hitta nya möjligheter att reducera förpackningarna (Nordstrom 2017b).

4.4 Sammanfattning
Sammanfattningsvis i detta kapitel har vi samlat in data från de utvalda företagens
årsrapporter eller/och hållbarhetsrapporter. Sedan har vi kodat ner dem till tre olika kodningar
vilka är leveranssätt, leverantörer och utsläpp, leveransoptimering och framtid. Material som
vi har samlat in i detta kapitel har vi användning till för att kunna analysera och sedan jämföra
de intressanta punkterna i de olika utvalda företagen. Kapitlet är en förutsättning som har
bidragit till analysdelen i följande kapitel.
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5 Analys
Materialet som samlats in till studien är från respektive företags årsrapporter /
hållbarhetsrapporter. Dessa har granskats noggrant varvid likheter och olikheter har
observerats. Detta kapitel innehåller en jämförelse mellan e-handelsföretag, fysiska företag
och hybridföretag, utifrån tidigare teorier.

5.1 Produktionskartan
I det här avsnittet avser vi att analysera hur de olika företagen hanterar sin produktion, och
fokus har lagts på om de äger egna fabriker eller om de utnyttjar underleverantörer för sin
produktion, samt var produktionen sker. Produktionsställe kan i hög grad påverka företagens
leveranskedja, då avståndet mellan produktionsställe och distributionscenter ofta styr det sätt
transporten sker på.
Bland de 13 undersökta företagen är Next det enda företaget som äger en del egna fabriker.
Dessa fabriker ligger i Sri Lanka. Övriga fabriker ägs av respektive underleverantör, och är
lokaliserade i andra länder. Resterande företag köper från olika leverantörer. H&M, Inditex
och Gap är tre företag som skiljer sig åt, då var och en har mer än 800 leverantörer och de har
inte angivit var leverantörerna finns i sina respektive rapporter. Sportamore har nästan alla
sina leverantörer i Europa. Mango har cirka 40 % av sina leverantörer baserade i Europa.
Zalando, Ellos, Consortio Fashion Group, Primark och Nordstrom har en stor andel av sin
produktion placerad i Asien, där mer än 50 % av produktionen är baserad i Kina. Asos och
KappAhl har mer än 70 % av sin produktion i Asien, men inget av bolagen har dock
specificerat i vilka länder produktionen sker.
Erfurth och Bendul (2018) förklarar problemet som uppstår för företag som har fabriker i
andra länder då distansen också blir längre från kärnverksamhet. Företagen använder sig av
många olika leverantörer i flera olika delar av världen. Sauer och Seuring (2018) visar att
detta är till för att skapa en konkurrenskraftig produkt, men att det samtidigt leder till att
kunskapen om leverantörerna minskar, vilket därmed skapar svårigheter relevanta för
ledningen avseende hållbarhetsfrågor. Eftersom transporten har negativa effekter på miljön är
det ytterst viktigt att bästa transportsätt väljs, så att påverkan minimeras (Abbasi & Nilsson
2016).

5.2 Ingående/utgående transportsätt
I det här avsnittet har vi jämfört hur de utvalda företagen rapporter sina transportsätt i
leveranskedjan och fördjupat oss i hur deras utsläpp orsakade av dessa transporter ser ut.
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i Tabell 5.2. Inkommande transportsätt

Tabell 5.2. Inkommande transportsätt

E-handel
Asos
Zalando
Ellos

Sjötransport

Sportamore

86.30%

13.60%

0.10%

0.00%

N/A

N/A

N/A

N/A

Sjötransport

KappAhl
Mango
Primark
H&M Group
Inditex
Hybrid
Next

Vägtransport
Tågtransport
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3.00%
4.00%
0.00%

N/A
N/A
93.00%

Consortio
Fashion
Group

Fysisk

Flygtransport

Flygtransport

Vägtransport

Tågtransport

88.80%
N/A
N/A

0.50%
N/A
N/A

10.50%
N/A
N/A

0.20%
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

Sjötransport

Flygtransport
N/A

Vägtransport
Tågtransport
N/A
N/A
N/A

Gap, inc.

N/A

N/A

N/A

N/A

Nordstrom

N/A

N/A

N/A

N/A

Tabell 5.2. visar hur mycket i procent de olika företagen använder olika transportsätt gällande inkommande transport.

Inget av de undersökta företagen har presenterat hur stor procentandel de olika transportsätten
avser när det gäller utgående transport.
Det transportsätt företagen väljer att använda har olika effekt på miljön enligt Christopher
(2011). Båttransport har den lägsta påverkan, medan flygtransport är den största miljöboven.
Genom en bättre planering från ledningen kan man förbättra valet av transport, vilket i sig
leder till lägre transportintensitet (Christopher 2011; Drake 2012).

5.3 Utsläpp
De olika företagens transportfördelning skiljer sig, och så gör även den andel av det totala
koldioxidutsläppet som detta avser. Tabellen nedan visar skillnaden på hur de olika företagen
rapporterar koldioxidutsläppen orsakade av olika logistikaktiviteter. Vissa företag har valt att
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ange siffrorna i totalvikt, istället för en procentsats, Consortio Fashion Group har skrivit i sin
rapport att ingående transporter har orsakat 1 400 ton koldioxidutsläpp och utgående
transporter har orsakat 1 900 ton. Sportamore har skrivit att de har 64,6 ton koldioxidutsläpp
som orsakas av utgående transport, men de har inte specificerat företagets totala utsläpp och
därmed är det inte känt hur stor andel som avser transportutsläpp.

ii Tabell 5.3. Utsläpp orsakas av transport

E-handel
Asos
Zalando
Ellos
Consortio
Fashion Group
Sportamore
Fysisk
KappAhl
Mango
Primark
H&M Group
Inditex
Hybrid
Next

Utsläpp av ingående
Utsläpp av utgående
Utsläpp av
transport
transport
transport totalt
92,30 %
N/A
N/A
6,00 %
55,00 %
61,00 %
69,00 %
23,00 %
92,00 %

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
Utsläpp av ingående
Utsläpp av utgående
Utsläpp av
transport
transport
transport totalt
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
51,50 %
N/A

2,00 %
N/A
N/A
29,40 %
42,40 %
71,80 %
Utsläpp av ingående
Utsläpp av utgående
Utsläpp av
transport
transport
transport totalt
4,50 %
26,00 %
30,50 %

Gap, inc.

N/A

N/A

N/A

Nordstrom

N/A

N/A

N/A

Tabell 5.3. visar hur har de olika företags ingående, utgående transporter och totalt orsakat företags totala koldioxidutsläppen i
procent år 2017.

Zalando, Ellos, Inditex och Next är de fyra företag som har angivit hur många procent
koldioxidutsläpp som har orsakats av både ingående och utgående transporter. Asos och
Mango har angivit hela transportpåverkan för koldioxidutsläpp i procent. H&M har bara
angivit hur stor procentandel av de totala koldioxidutsläppen som orsakats av den ingående
transporten. KappAhl, Primark, Gap och Nordstrom har inte angivit hur mycket dessa
transporter har påverkat koldioxidutsläppen.
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5.4 Förbättring av transport
I hållbarhetsrapporterna har de olika företagen angivit vad de har gjort eller planerat att göra
för att förbättra sina transporter så att koldioxidutsläppen minskar. Från rapporterna bedöms
vilket ansvar företaget har mot samhället. Företagen måste ansvara för samhället och utföra
hållbarhetsaktiviteter för att kunna minska den negativa påverkan inom leveranskedjan.
Resultatet från rapporten bör belysa de sätt företaget har bidragit med (Cuervo-Cazurra 2018).
Vi har analyserat de olika handlingarna nedan: Förbättrad användning av transport resulterar i
lägre transportintensitet.

1. Asos, Ellos, Sportamore, Mango, Inditex, Next, Gap och Nordstrom har angivit i rapporten att
de ska försöka hitta bättre lösningar för transportsätt eller alternativt hitta bättre
distributionslokal för att minska koldioxidutsläppen och öka effektiviteten på leveranserna.
Christopher (2011) beskrev att dessa metoder resulterar i lägre transportintensitet och därmed
en lägre miljöpåverkan.
2. Asos, Ellos och KappAhl har ökat eller effektiviserat sitt lager i Europa för att öka
logistiskeffektiviteten. Att lagret ökar närmare slutkunden leder till en minskad
transportintensitet enligt Christopher (2011).
3. Zalando, Primark, Inditex och Nordstrom har ändrat en del av sin transportflotta till mer
miljövänliga lösningar när de levererar varor till sina kunder. Genom integration av mer
hållbara transporter i leveranskedjan tar förvaltningen av företagen ett samhällsansvar för
minimera miljöskador (Tseng, Lim, & Wong 2015).
4. Zalando, Consortio Fashion Group och KappAhl har angivit i sin rapport att de kommer att
kräva tydligare koldioxidutsläppdata från leverantörer för att kunna göra sina rapporter bättre
eller har krävt att deras leverantörer ska använda mer miljövänliga transportsätt. Linton,
Klassen och Jayaraman (2007) framhäver att detta är ett ansvarstagande som sträcker sig
längre än det egna företaget, ett ansvar över leveranskedjan. Leverantörerna hamnar inom
bidragande av hållbarhetsansvarig.
5. Primark och Inditex har fokuserat på återvinningsprocessen medan de transporterar varor till
sina kunder, för att på så sätt minska koldioxidutsläppen. Transporten sker i omvänd riktning,
det vill säga från kunden, och eftersom företagen har integrerat lämpliga processer för
hanteringen leder detta till minskade kostnader eller konkurrensfördel enligt Drake (2012)
6. Zalando, Mango, H&M och Nordstrom jobbar tillsammans med eller är medlemmar i olika
organisationer för att kunna skapa förbättringar. Freeman redogjorde att det är nödvändigt för
företag att samarbeta med samhället för att skapa sig ett ökat värde i samhället (Freeman &
Moutchnik 2013).
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5.5 Leveransoptimering
Hur produkten är designad, dess densitet och förpackning avgör miljöpåverkan från
transporten (Christopher 2011).
iii Tabell 5.5. Tillgänglig information om företaget arbetar med att förbättra fyllningsgraden

Tabell 5.5. Tillgänglig information om företaget arbetar med att förbättra fyllningsgraden

E-Handel

Tillgänglig information

Asos

Ja

Zalando

Ja

Ellos

Ja

Consortio Fashion Group

Nej

Sportamore

Nej

Fysisk

Tillgänglig information

KappAhl

Ja

Mango

Ja

Primark

Ja

H&M Group

Nej

Inditex

Ja

Hybrid

Tillgänglig information

Next

Nej

Gap, inc.

Ja

Tabell 5.5 visar om det finns någon tillgänglig information i rapporten om företaget arbetar på något sätt för att förbättra
fyllningsgraden för leverans.

Utifrån rapporterna jobbade majoriteten av företagen med att öka fyllningsgraden per
leverans. Man utnyttjar två olika sätt at göra detta på. Ellos, Primark, Nordstrom, Inditex och
Zalando jobbar med att försöka minska storleken på förpackningarna för att skapa största
möjliga plats i fordonen när de levererar. Asos och KappAhl optimerar utrymmen i
lastbilssläpen så att fler produkter ska kunna transporteras på en resa. För Mango och Gap
fanns ingen tillgänglig information avseende vad de gör för öka fyllningsgraden.
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5.6 Mål
Linton, Klassen och Jayaraman (2007) visar att det är avgörande för företagen att arbeta med
hållbara mål som i sig är långsiktiga. Därav krävs det att företagen har framtidsplaner eller
framtidsmål.
Zalando har som ett mål att år 2020 ha minskat koldioxidutsläppen med 10 % per order
jämfört med 2017. H&M har skrivit i rapporten att de vill vara klimatpositiva för transporter
som de själva har kontroll över år 2040. Gaps mål för 2020 är att minska 50 % av
växthusgasutsläppen i deras globalt ägda och drivna anläggningar jämfört med data från år
2015. Nordstroms mål med transport är att uppnå genomsnittet av 13 leveranser
transporterade per gallon förbrukat bränsle.

5.7 Sammanfattning
Sammanfattningsvis, i detta kapitel, har vi analyserat det material som har samlats in och
sammanställts i det föregående kapitlet. Vi har brutit ner materialet i sex olika områden. Vi
har lagt in data som vi samlade in från kapitel fyra under respektive utvalt område och sedan
har vi också jämfört och tolkat insamlade data. De områden som vi har valt att belysa
inrymmer information som vi behöver för att kunna dra slutsatser och föranleda en diskussion
från vilken vår problemdiskussion kan besvaras.
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6 Diskussion och slutsats
Detta avsnitt redogör resultat som studien har bidragit till relaterat till syftet. Slutligen
diskuteras vad som skulle kunna föreslås som vidare forskning baserat på den här studien.

6.1 Diskussion
Studien har givit oss bättre uppfattning och djupare förståelse för hur de utvalda företagen
rapporterar den miljöpåverkan som är orsakad av inkommande och utgående transporter.
Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt som olika klädföretag rapporterar sina
transporter av in- och utleveranser och hur detta påverkar miljön. Vidare har studien
undersökt vilken information de utvalda företagen redovisar i sina publicerade rapporter. Alla
företag som vi har undersökt har rapporterat sin miljöpåverkan från transporter och vi har
också fått den information som vi behöver, varför vi kan påstå att vi har uppnått syftet.
Det som överraskade oss var att företagen hade valt ett antal olika sätt att rapportera detta på.
Det fanns en del svårigheter att direkt kunna jämföra rapporterna mot varandra och detta fick
oss att fundera på om företagen bör ha tydligare krav ställda på vad de ska publicera i sina
rapporter och på vilket sätt detta ska ske.
Grönmålning av rapporter bidrar också till att rapporterna kan vara snedvridna och skilja sig
åt. Detta är ett problem eftersom det är oklart om företaget har grönmålat sina
hållbarhetsaktiviteter, produkter eller tjänster. Det krävs att myndigheterna sätter upp nya
regler för att kunna undvika detta problem.
En del av företagen har redovisat att de är medvetna om miljöproblemet och redogjort att de
jobbar för förbättring, medan andra inte har tagit någon stor hänsyn till problemet i sin
rapport. Vi tolkar det som att antingen tycker de inte att området är lika viktigt för mottagaren
(läsaren) som andra hållbarhetsdiskussioner eller så har de inte en bra lösning på problemet
och av den anledningen har de medvetet valt att inte publicera informationen. Vi har också
upptäckt att de mer eller mindre aktivt arbetar för att lösa problemet, vare sig det rör sig om
att försöka förbättra fyllningsgraden eller minska transportutsläppen. Trenden med e-handel
av kläder på internet pekar mot att det kommer att bli allt mer populärt och detta kommer att
leda till att utgående transporter ökar i framtiden, eftersom det krävs fler leveranser till
kunden. Företagen inom klädbranschen behöver i större omfattning beakta detta och försöka
hitta bättre lösningar.

6.2 Slutsats
I referensramen beskrev vi grönmålning, detta applicerades ej i analysdelen. Grönmålning är
något som företag gör och det är väldigt svårt att bevisa om företag grönmålar för att kunna se
bättre ut gentemot marknaden. Vi använder oss av kunskapen från grönmålning som
“glasögon” när vi läste hållbarhetsrapporterna och försökte tolka dem. Grönmålning är en
tolkningsfråga, men utifrån vår kunskap försökte vi tyda vad som var “verkliga” fakta och vad
som företaget försökte grönmåla. Genom att läsa ett mindre antal rapporter är det svårt att
kunna kritiskt tolka dessa, men genom att läsa ett flertal rapporter kan man tydligare förstå
vad som bör läsas med extra noggrannhet och vara medveten om att det kan vara ett försök
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från företaget att framstå bättre än verkligheten. Ett tydligt exempel som vi kunde märka i
rapporterna var att flera lyfte fram deras mål med stora siffror, medan den information som
inte var lika positiv skrevs med en finare stil.
Några av dessa företag som vi har valt och undersökt är mycket stora företag som har mycket
makt i samhället, vilket innebär att de har förmåga att påverka organisationer och individer.
De skulle kunna positivt påverka sina leverantörer eller speditörer till att välja mer
miljövänliga sätt att transportera deras produkter eller försöka hitta bättre lösning för
existerande transportsätt. Exempel kan vara att de bara samarbetar med företag som har viss
miljöstandard eller de kan använda påtryckningsmedel mot sina speditörer att hitta de
sjöfraktsföretag som erbjuder bättre och mer miljövänliga båtar.
Studien har visat att de olika företagen som valts har gjort en del förbättringar på olika sätt för
att kunna försöka minska miljöpåverkan inom transporten. Vissa har rapporterat att de har
förbättrat logistikeffektiviteten och en del har valt att förbättra sitt transportsätt. En del
använder sig av mer miljövänliga fordon, vissa effektiviserar transportrutterna och några
samarbetar med andra organisationer som har bättre kunskap om miljöfrågor. Några kräver
mer och tydligare information och rapporter gällande miljöpåverkan från sina leverantörer.
Företagen kommer att ställas till ansvar då problemen kommer till allmänhetens kännedom
och betydelsen för miljöpåverkan i högre grad kommer att belysas.

6.3 Förslag till vidare forskning
Studien indikerar att e-handelsföretag har en stor miljöpåverkan vad gäller transport.
Utsläppen tycks vara större för e-handelsföretag, men i underlaget saknas information från
flera företag, och av den anledningen krävs det att vidare undersökning görs för att fastställa
om detta stämmer eller ej. Större delen av koldioxidutsläppen från dessa e-handelsföretag
hade sitt ursprung i transporten och endast en liten del var från den övriga verksamheten.
Vidare forskning bör göras för att jämföra e-handelsföretag och fysiska företag där man
undersöker omfattningen av miljöpåverkan i företagens hållbarhetsrapport. Detta kan vara
viktigt eftersom allt fler fysiska företag väljer att utöka sin verksamhet till att övergå till eller
utöka sin internetverksamhet. Vi tycker också att det kan vara intressant att jämföra ett
företags rapporter under en viss tidsperiod för att kunna se om och hur de har förändrat sättet
att rapportera när det gäller miljöpåverkan som orsakas av transporter genom åren.
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