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E-handelns miljöpåverkan ur ett 

logistik- och transportperspektiv 
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E-handelns total miljöpåverkan

1. Förpackningar

2. Godstransporter

3. Persontransporter

4. Byggnader

5. Produktreturer

6. Osålda produkter



Övergripande skillnad i miljöfaktorer

• Persontransporters miljöpåverkan är högre vid 

butikshandel om biltransport ersätts med samordnade 

godstransporter vid e-handel

• Förpackningar bidrar markant till skillnad i 

energiförbrukning för vissa produkter, t ex böcker, men 

mindre för andra

• Förpackningens volym- och vikteffektivitet behöver 

studeras ytterligare

• Godstransporter förbrukar mer eller motsvarande 

energimängd vid e-handel som vid butikshandel

• Ingår flygfrakt i en försörjningskedja blir 

godstransportens relativa andel av energiförbrukningen 

betydande

• Byggnader har endast en mindre effekt på skillnaden i 

energiförbrukning, till e-handelns fördel

• Miljöbelastning från produktsvinn är betydande – om 

ett distributionssystemen har mer svinn är påverkan 

betydande

• Produktreturers påverkan beror på produkttyp –

varierar från liten till hög effekt



Konsumenters möjligheter att 
påverka e-handelns miljöbelastning

• Planera inköp med flera 

beställningar samtidigt

• Välja längre leveranstider när så 

är möjligt

• Undvika produktreturer

• Undvika att köra bil till utlämnings-

ställen eller planera upphämtning i 

samband med andra ärenden

• Undvika inköp som genererar 

flygfrakt



Företags möjligheter att påverka 
e-handelns miljöbelastning

• Stödja konsumenter att välja 

rätt produkt

• Erbjuda olika ledtider

• E-handelsanpassade 

förpackningslösningar

• Sampacka orders i samma 

transportförpackning

• Obemannade leveranslösningar

• Undvika osålda och förstörda 

produkter



Slutsatser

• Att uppnå miljöeffektiv e-handel kräver att kombinationen av 

6 faktorer beaktas

• Försörjningskedjornas uppbyggnad och produkters 

egenskaper påverkar vad som är effektivt

• Många förbättringsmöjligheter finns inom varje faktor

• Beteende, organisering, teknisk utveckling och e-handelns 

volym påverkar framtida miljöeffektivitet




