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HELSMART!

• Hållbar distribution i e-handeln: Hur 
kan klimatsmarta leveransalternativ 
underlättas?

• Projektet har till syfte att ta fram 
kunskap om hur e-handlare kan 
utforma och presentera klimatsmarta 
leveransalternativ till konsumenter för 
att minimera klimatpåverkan från e-
handelsdistributionen, och på så sätt 
bidra till ett fossilfritt samhälle.
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Vad är logistik? 

Logistik handlar om att planera hur produkter kommer från råvaruleverantör 
till kund på ett kostnadseffektivt sätt och till en hög service.  

Lager Butik



Komplext!

(Huge-Brodin and Sweeney, 2021)

Hört från logistikföretag: ”Så är ju 
logistik – drar man i snöret så händer 

det något där borta.”



Varför miljömässigt hållbar logistik?

• Senast år 2045 ska Sverige inte ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser till 

atmosfären, för att därefter uppnå negativa 
utsläpp. (Regeringskansliet, 2022)

• Transportsektorn står för ca 30% av 
utsläppen i Sverige; 27 % i EU. 
(Naturvårdsverket, 2022; Statista.com, 2022)

• Nödvändigt med minskad 
miljöpåverkan från transporter och 
logistik

Forskningsområdet miljölogistik vill
bidra till en minskad

miljöpåverkan från transporter 
och logistik

Social 
hållbarhet

Ekonomisk 
hållbarhet

Ekologisk 
hållbarhet

(https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatfakta/klimatet-i-framtiden/effekter-i-sverige/)



Vad kan man göra? Möjliga åtgärder.

Olika typer av 
bränsle

Effektivare utnyttjande 
av transportslag

Förbättrad teknik

Miljöanpassade 
förpackningar

Byte av transportslag

Miljöanpassade lager

Sparsam körning



E-handelns utveckling – några siffror
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• E-handeln ökade med 20% i Sverige 
2021

– Störst ökning: Dagligvaror (35%), 
möbler/heminredning (27%), hemelektronik 
(23%), apoteksvaror resp. sport (19%)

• Står för 16% av total detaljhandel i 
Sverige

• Prognoser pekar på 17-25% av total 
detaljhandel år 2025 

• Två av tre svenskar handlar på nätet 
varje månad

”E-handeln växer brutalt just 
nu” (Peter Bergestål, Clas 
Ohlson, höst 2020)

(Källor: PostNords e-handelsbarometer, 
Svensk Handel, Dagens logistik)



Olika typer av försäljningskanaler
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Leverantör

Leverantör

Traditionellt handel

E-handel (pure 
player)

Multikanal (t.ex) Leverantör



Påverkan på transporter
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Leverantör

Leverantör

Traditionell 
butikshandel

E-handel (pure 
player)

Multikanal (t.ex) Leverantör



E-handelsdistributionens miljöpåverkan

• Potential att minska miljöpåverkan 
från transporter

• ”Last mile” den mest ineffektiva delen 
av transportkedjan

• Komplext!

• En avgörande faktor: konsumenters 
beteenden
• Val av färdmedel för att hämta ut varor.
• Val av leveranstid.
• Val av leveransplats
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Leverantör



(lyko.se)

Faktiska distributionsalternativ – exempel 
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Ledtid

Förvalda 
alternativ

LeveransplatsFri frakt

Pris

(apotea.se)



Distributörer i Sverige (urval idag…)
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…och imorgon kan det se annorlunda ut. Nya 
lösningar hela tiden.



Så hur påverkar konsumenten 
miljömässig hållbarhet i logistiken? 

Ger förutsättningar för 
miljömässigt bra och 

effektivt utnyttjande av 
transportslag

Till ombud, alltså 
måste beställningen 

hämtas.

Ledtiden – tiden från 
beställning till leverans

Mer tid oftast bra Bil, cykel, buss?

Påverkar mycket!

Höga fyllnadsgrader är ett måste för miljömässigt hållbar e-handel
Privata transporter bör undvikas eller minimeras (Halldórsson and 

Wehner, 2020)
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Hur väljer konsumenter?
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Konsumenterna favoriserar
inte leveransalternativ med 

grön märkning framför ett
“vanligt” alternativ…

…men “the green label is not enough to 
convince people to actively select a 

delivery method but it is enough to 

convince people not to select 
something else.” 



Faktiska distributionsalternativ – Antal i 
Sverige 

• ”Shopping” hos Sveriges 50 största e-
handlare och apoteksbranschen 

• Högst antal alternativ: 8
• T.ex. Apoteket, Lyko, Apotea (7)

• Lägst antal alternativ: 1
• T.ex. Jotex, Bygghemma, Skånska byggvaror

• Medel: 4

• 10 av 55 företag hade

miljömärkning på någon 

eller några alternativ

(skanskabyggvaror.se) (lyko.se)
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100% klimatkompenserad (4)

Budbee Box fossilfri 
(1)

Fossilfri leverans (1)

Gratis klimatkompenserade 
leveranser & Returer

(står innan fraktväljaren)

Instabox fossilfri (1)

Instabox klimatsmart 
leverans(1)

Klimatkompenserad (5)

Klimatsmart (2)

Miljöeffektiv (1)

Miljövänlig (1)

BudBee Box - Helt 
fossilfri leverans (2)

Klimatval (2)

Instabox miljö - helt 
fossilfri (1)

Typer av miljömärkning checkouter
(antal fraktalternativ inom parentes)
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Varför så svårt? 
- Ett e-handlarperspektiv 
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• Stor vilja hos proaktiva e-
handlare…

• …men finns många 
barriärer

• Organisatoriska

• Tekniska

• Marknadsmässiga

• Finansiella

• Myndigheters styrmedel



Teknisk barriär: Beräkning av CO2-
utsläpp komplext

• Det e-handlarna vill ha, på paketnivå

• Komplext att uppnå, men varför?
• Många antaganden ligger bakom 

beräkningar
• Olika logistikföretag beräknar på olika 

sätt
• E-handlare använder ofta flera 

logistikföretag, jämförbarhet viktig.
• Konsumenter unika – stora skillnader 

beroende på val, lokalisering mm.
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Marknadsbarriär: Kommunikation kring 
hållbarhet är svårt

• Vad ska 
kommuniceras?

• Hur? 

• När? 
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”Svårigheten ligger i att vara säker på 

att ge tillräckligt med information, som 

även är trovärdig, men samtidigt har vi 

ungefär två sekunder på oss att hjälpa 

kunderna att göra ett val.”

- E-handelsföretag i klädbranschen

(E-barometern Årsrapport 2021)



Marknadsbarriär: Måste det gå så snabbt? 

• Vem driver på den snabba utvecklingen?
• Ökade konsumentkrav? 
• Ledtid som en konkurrensfaktor? “Snabbheten borde 

vara mycket, mycket, 
mycket dyrare. För pengar 
förstår de flesta. Men det 

har ju inte blivit så. 
Snabbheten är 
grundläget.” 

(Områdesansvarig på 
logistikföretag höst 2020)

Potentiell lösning: Fortsätt 
erbjuda korta ledtider, men ha en 
långsammare variant som förval.



Samverkan mellan aktörer behövs

Logistikföretag

E-handlare

Konsumenter

Fraktväljarsystem

Erbjuder produkter och 
fraktalternativ till konsument

Utbud av fraktsätt till e-handlare.

Den applikation som används av e-
handlarna vid utcheckning

Beställer produkter och väljer 
fraktsätt

Konsultföretag

Beräknar miljöpåverkan på olika 
alternativ



Hur ska vi som konsumenter kunna välja 
smartare? 

• CO2-utsläpp för min 
specifika beställning

• Grönt märke/stjärna/blad i 
olika antal för indikation

• Ingen info i checkouten, 
men förinställt på det mest 
klimatsmarta
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Hur ser framtiden ut? 

• Välja att INTE vara klimatsmart 
istället för tvärtom? 

• Det måste vara enkelt att välja 
rätt…

• …och trovärdigt.

• En bit kvar för e-handlare och 
logistikföretag

• Viktigt för företagen att våga prova

• HELSMART siktar på att stötta 
företagen, samla kunskap och 
sprida vidare. 
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Det sämsta vi kan göra?

”Du tar bilen till flera olika butiker och letar efter den där jackan 
som du så gärna vill ha. Sen vet du vilken du vill ha, åker hem, 
tittar på nätet, kollar ’var är den billigast?’, hittar den på andra 
sidan jordbollen, du klickar hem den och du väljer en snabb 
leverans med ett smalt leveranstidsfönster. Så får du hem den, 
och så satt den ändå inte riktigt bra, så du skickar tillbaks den. 
Det är det sämsta skulle jag säga.” (Pia Sundberg, Trafikanalys)
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(uttalande från Plånboken i P1: https://sverigesradio.se/artikel/7560053)
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