REPORTAGE HUR RESER OUTDOORFÖRETAGEN?

Lever
outdoorbranschen
som den lär?
Det svåra brukar inte vara att säga, det svåra brukar vara att
göra. Vi har pratat med en handfull svenska outdooraktörer
om deras egna miljöval. Är det till exempel försvarbart för
ett miljödedikerat företag att flyga till en mässa?

O

utdoorbranschen värnar om
miljön.
Det säger sig självt. Det vore
ju inte klokt att såga av den
gren man sitter på.
Vi misstror verkligen inte det ärliga
uppsåtet och företagens högt uppställda
ambitioner och mål. Men fungerar de i
verkligheten?
Att ha visioner och målsättningar i
interna och externa policydokument är
en sak, men trots allt är det så att ett före
tag har aktieägare och de förväntar sig en
vinst vid årets slut.
Även ett outdoorföretag har en affärs
idé som oftast går ut på att vara ekono
miskt framgångsrik – det främsta målet
med produktionen är sällan att hänfalla
till miljöaktivism. En av de svenska gigan
terna på området har en lika imponerande
som omfattande sektion på sin hemsida
där de i detalj beskriver hur de arbetar på
olika områden för att minimera sin inver
kan på människor och miljö. De får tjäna
som exempel. De skriver:
”Vår hållbarhetspolicy förespråkar att
resor ska ske med så låg miljöpåverkan
som möjligt. Vi ställer strikta och stän
digt högre koldioxidutsläppskrav på våra
företagsbilar varje år. Från 2016 är utsläp
pen från företagsbilar lägre än någonsin.
Genom att ersätta fysiska möten med digi
tala samt att medvetet resa med tåg när
det är möjligt, medan vi fortsätter minska
antalet flygresor, gör att vi minskar kol
dioxidavtrycket från våra affärsresor
ytterligare.”
Och de är inte unika. Så gott som alla
företag inom outdoorsektorn säger sig
värna om miljön och anstränger sig för att
minska sitt avtryck på miljön.

Frågan är om det har genomslag i prak
tiken? Vi frågade några företag om hur
de tagit sig till sommarens Outdoor by
Ispo (som för övrigt hade miljötema) i
München. Att segla dit är av förklarliga
skäl svårt – men tåg skulle fungera. Om
man nu vågar utmana SJ-ödet? En full
packad bil kan vara mer miljömässigt lön
sam än flyg och om man flyger går det att i
alla fall klimatkompensera för resan.
Frågan är också om det är miljömäs
sigt försvarbart att arrangera och åka på
mässor över huvud taget? Dels innebär de
en ekonomisk kostnad (eller investering,
beroende på hur man ser på saken), dels
påverkar de ofelbart miljön. Men kanske
påverkar mässornas existens ändå miljön
mindre än om varje företag för sig besöker
sina kunder en efter en?
Svaren vi fick på vår minienkät indike
rar att de nordiska outdoorföretag är mil
jömedvetna på allvar. Här redovisar vi ett
urval av representativa synpunkter.
Kyrre Jonassen, på norska DryTech,
berättar att företaget hade två personer på
mässan. Båda åkte med flyg.
– Eftersom vi bor i Tromsø respektive
Bodø i Nordnorge så är flyg det enda alter
nativet vi har. Så vi använde oss av flyget.
Men eftersom de flög med SAS så kli
matkompenserades resan. Kyrre tror att
mässor kommer att fortsätta vara ett nöd
vändigt alternativ.
– I det korta perspektivet kommer det
nog att fungera efter nuvarande mall, men
en förändring kommer nog att bli nödvän
dig på sikt.
Har ni avstått eller övervägt att avstå
från att medverka på en mässa, antingen
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på grund av kostnaden eller på grund av
dess miljöpåverkan?

– Ja, det har vi gjort vid flera tillfällen.
Svenska Icebug är ett av de företag som
har väldigt högt ställda ambitioner när
det gäller hållbarhet. I mars blev man som
första skoföretag i outdoorbranschen kli
matpositivt.
– Vi mäter klimatpåverkan för hela
företagets verksamhet. Vi reducerar vår
påverkan så långt vi kan och kompenserar
för alla utsläpp i värdekedjan via FNs god
kända projekt, säger Maria Munther, Sus
tainability Manager på Icebug.
– Vi har gjort en första uppskattning

”

Alla beslut
är baserade
på en värdering
vad gäller kostnad- och nytta.
Där är miljöpåverkan en del
av kostnadsbiten.”
MARIA MUNTHER ICEBUG

och jobbar vidare med att förfina mätme
toderna.
Företagethade sju personer på plats i
München. De åkte från Icebugs huvud

kontor i Göteborg till München. Utöver
det närvarade tre personer från Tyskland,
varav två bor i Munchen.
Sex personer flög från Göteborg och
en person åkte bil med familjen på väg till
semester.
– Icebug klimatkompenserar för alla
personalens resor. Vi gör kompensationen
årsvis när vi har översikt över alla resor,
i samband med bokslut 28 februari. Vår
årliga sustainability report kommer ut i
maj/juni.
Maria Munther tror att mässans roll i
framtiden kommer att se annorlunda ut.
– Vi tror att många mässor har spelat
ut sin roll. För att mässor i framtiden ska

vara relevanta bör de i högre grad kretsa
kring gemensamma samarbeten, exem
pelvis hållbarhet. Vi upplevde att Ispo i
München i hög grad fokuserade på håll
barhet och på arenor för samarbeten mel
lan outdoorföretagen.
Har ni avstått eller övervägt att avstå
från att medverka på en mässa, antingen
på grund av kostnaden eller på grund av
dess miljöpåverkan?

– Alla beslut från vår sida är baserade
på en värdering vad gäller kostnadsbiten
och nyttan. Där är miljöpåverkan en del av
kostnaderna. Det är dock svårt att plocka
fram en historik på detta.

IceBug har uppmärksammats av FN för
sitt arbete med hållbarhet och är medlem
i flera nätverk för att samarbeta kring och
sprida arbetet med att reducera klimatpå
verkan.
– Vi har arbetat med att reducera vår
påverkan på miljön sedan 2016, och har
bytt ut material i de flesta delarna av skon
till mer miljövänliga alternativ.
Ett annat svenskt företag med lång,
anrik historia är Trangia och även för
dem är miljötänkande en självklarhet.
Bland annat renas det processvatten som
används vid ytbehandlingen innan det
lämnar fabriken. Emballaget tillverkas av
miljögodkänd kartong och är till hundra
procent återvinningsbart.
Maria Laurin på Trangia resonerar på
samma sätt som flera andra företag i enkä
ten. Hon menar att mässorna är effektiva
och kan därigenom vara både miljövänliga
och ekonomiskt försvarbara.
– Vi deltar endast på denna mässa, Out
door by Ispo, en gång om året. Där har vi
tillfälle att möta alla våra kunder i hela
världen, vilket är både effektivt och avse
värt mer miljövänligt än att vi ska resa till
dem var och en. Detsamma gäller för våra
kunder som även de passar på att träffa
flera leverantörer och kunder under mäs�
san. Så vi väljer även att inte resa till våra
kunder under resterande del av året.
Trangia hade fyra representanter från
mässan och de flög mellan Östersund och
München.
– Och, ja, tidsaspekten är en avgörande
faktor. Därför blir det inte tåg för våran
del, säger Maria Laurin som tycker det är
svårt att sia om framtiden.
– Kanske kommer människor i framti
den inte att ha samma behov av att mötas.
Men mässorna kommer nog behövas ett
tag till.
Skhoop i Åre skickade en person till
München och transportmedlet blev inte
helt oväntat flyg, klimatkompenserat med
SAS.
– Många tycker att det är en väldigt
viktig mötesplats både för att visa upp
varumärket och nya kollektioner men en
viktig del är även den sociala delen, att
träffas,berättar Sissi Kewenter på Åreföre
taget.
– Det var ändå tveksamt om vi skulle
åka på sommar-Ispo från Sverige. Vi vän
tade in i det sista innan det bestämdes att
jag skulle åka. Däremot har vi undvikit att
åka på längre produktionsresor i år för att
undvika flygresor.
Sportfack hade hoppats på ännu fler
svar i enkäten som skickades ut i två
omgångar, men ska man dra någon slut
sats av denna begränsade avstämning så
kan man nog konstatera att de nordiska
outdoorföretagen vi har varit i kontakt
med inte bara snackar om miljö. Miljötän
kandet verkar vara ständigt närvarande
och som en viktig aspekt i de beslut som
fattas, från produktion via marknadsfö
ring till försäljning. a
Sportfack hade en person på plats på
Outdoor by Ispo som flög tur och retur
Arlanda–München. Flygresan klimat
kompenserades.
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