Snabbare införande
av hållbara lösningar
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Främja hållbarhet 2019
Jag är tacksam över att ha haft möjlighet att leda UPS
hållbarhetsinitiativ genom åren. Idag ökar förändringstakten allt
snabbare och UPS fortsätter att anpassa sig för att ligga steget
före. Under 2019 främjade vi hållbarheten på ett antal sätt,
inklusive genom att

Meddelande från VD:n

Världen förändras snabbt –
men UPS är snabbare.
David Abney
UPS ordförande och VD

När jag skriver detta brev för vår årliga hållbarhetsrapport är det
svårt att tänka på något annat än hur coronaviruspandemin
påverkar ekonomin, oss människor och alla samhällen runt
om i världen. Vissa menar att detta inte är rätt tid att prata om
miljö- och samhällsfrågor, vilka kanske känns mindre brådskande
för tillfället. Men jag tror att det är viktigare än någonsin att
prata om detta nu. Krisen har lett till innovation, samarbete
och motståndskraft som jag hoppas att vi använder oss av vid
framtida globala utmaningar.

och vi vidtar åtgärder för att skydda dem, t.ex. utökade
rengöringsprocedurer, tillhandahållande av skyddsutrustning och
införande av ett nödprogram med betald frånvaro för att hjälpa
UPS-medarbetare som påverkats av covid-19.

UPS anses vara en väsentlig verksamhet i många länder, så vi gör
vår del för att hjälpa till vid globala insatser mot coronaviruset.
Det kan vara allt från att hjälpa kunderna att anpassa sina
distributionskedjor och leverera viktiga leveranser till att
tillhandahålla kapital och transport in natura till våra partners
inom humanitärt bistånd.

Detta tänkesätt med motståndskraft och återhämtning
understödjer allt vi gör på UPS, från att hjälpa samhället att
återhämta sig från katastrofer till att skapa mer hållbara metoder
som gör vår verksamhet starkare i en föränderlig värld.

”

”

Vi kommer att fortsätta
samarbeta med kunder,
myndigheter och ideella
organisationer över hela världen
så att vi alla kommer tillbaka
starkare och friskare från
denna kris.

uppnå fyra av våra hållbarhetsmål för 2020 ett år tidigare
än beräknat, genom att ge 117 miljoner USD i bidrag till
välgörande ändamål, utföra volontärarbete i 20 miljoner
timmar, plantera 15 miljoner träd och minska frekvensen av
bilolyckor med 3 procent

•

göra den största investeringen i förnybar naturgas någonsin i
USA, vilket kommer att minska utsläppen med över 1 miljon
ton

•

lägga till fler än 6 000 fordon som drivs med komprimerad
naturgas i vår vagnpark

•

lansera UPS Flight Forward™, ett av de första
drönarflygbolagen som certifierats av amerikanska Federal
Aviation Administration

•

introducera det årliga Horizon-priset för mångfald och
integration för att ge erkännande till affärsenheter som
tillämpar mångfald och integration för att driva på innovation

•

investera över 1 miljard USD i utbildnings- och
utvecklingsprogram för att hjälpa medarbetarna att vidare
utveckla sina kunskaper och färdigheter.

Även om vi är på väg att nå vårt mål om att 25 procent av
alla fordon som köps under 2020 ska drivas med alternativa
bränslen eller avancerad teknik, krävs mer arbete för att uppnå
våra 2025-mål om att minska absoluta utsläpp och använda
mer förnybar energi inom hela vår verksamhet. Vi lägger in
en extra växel för att främja dessa mål, bland annat med en

Förbereda oss för framtiden
Jag är stolt över att Carol Tomé, ledamot i UPS styrelse sedan
2003, kommer att tillträda posten som UPS tolfte VD, och
jag blir verkställande ordförande. Jag avgår från UPS styrelse
den 30 september 2020. Jag kommer att fortsätta som
specialistkonsult fram till slutet av 2020, för att säkerställa en
smidig övergång och en framgångsrik högsäsong, och sedan
gå i pension efter 46 års tjänst. Den 30 september kommer
William Johnson, UPS ledande oberoende styrelseledamot,
att anta rollen som icke-verkställande ordförande. Med sin
erfarenhet, ledarskapsförmåga och djupa kunskap om UPS
är Carol väl lämpad för att ta detta fantastiska företag till nya
höjder.
Nu när vi står inför en allvarlig global pandemi och fortsätter
att ta itu med rådande utmaningar som klimatförändringar
förblir UPS en kraft som ger positiv effekt. Vid otaliga tillfällen
har UPS tagit sig an utmaningar genom innovation och
samarbete. Jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta
att leverera lösningar som världen behöver.

David Abney
Ordförande och VD

Reflektion över hållbarhet hos UPS

Det är fantastiskt hur mycket som har förändrats sedan jag
började i företaget som paketlastare på deltid för många
år sedan. Vi har expanderat till internationella marknader,
lanserat UPS Airlines och infört olika innovativa lösningar, från
ruttoptimeringsteknologi till drönarleveranser.
Vi har också utvecklat ett ”rullande laboratorium”, en vagnpark
med över 10 300 miljöfordon och investerat 1 miljard USD
i alternativa fordon, bränslen och infrastrukturer under de
senaste tio åren. Eftersom vi visste att våra kunder letade
efter sätt att skicka mer med mindre påverkan var vi det
första mindre paketföretag som erbjöd ett koldioxidneutralt
fraktalternativ 2009. UPS Business Resource Groups, som
introducerades 2006, har ökat mångfalden och integrationen
inom hela företaget, med närmare 200 avdelningar över hela
världen. 2016 fastställde vi nya mål för att ta itu med vår
miljöpåverkan, främja program för medarbetarsäkerhet och
stärka de samhällen där vi verkar.
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”
Carol Tomé
UPS tillträdande VD

Under min tid som UPS-styrelseledamot har
jag beundrat visionen och engagemanget som
banade väg för UPS att skapa ett mer hållbart
företag – och en mer hållbar värld. Jag tackar
David för att han varit en hängiven ledare för UPS
i många år, och även en orubblig förkämpe för
hållbarhet. Jag ser fram emot att bygga vidare på
den här grunden när vi skapar nästa generation av
hållbarhet på UPS.

”

Vi skulle inte kunna bidra till detta utan hårt arbete och
engagemang från närmare 495 000 UPS-medarbetare runt om
i världen. Våra medarbetares säkerhet är av högsta prioritet

I osäkra tider kan du alltid lita på att UPS medarbetare levererar.
Vi kommer att fortsätta samarbeta globalt med kunder,
myndigheter och ideella organisationer så att vi alla kommer
tillbaka starkare och friskare från denna kris.

•

nyligen genomförd investering i startupföretaget Arrival, baserat
i Storbritannien, som kommer att förstärka vår vagnpark med
ytterligare 10 000 helelektriska fordon.
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2016 fastställde vi tio hållbarhetsmål för att ta itu med vår miljöpåverkan, främja
branschledande säkerhetsprogram och stärka de samhällen där vi bor och arbetar.
Vi är stolta över att ha uppnått fyra mål ett år tidigare än beräknat och vi är på väg
att nå de återstående målen. Läs mer om våra framsteg under 2019.

117 MILJONER USD I BIDRAG TILL VÄLGÖRANDE
ÄNDAMÅL ÅRLIGEN FRAM TILL 2020
2019 uppgick det årliga bidraget till 123,8 miljoner USD, vilket återspeglar
ett långvarigt åtagande från UPS, UPS Foundation (vår division för
företagsmedborgarskap), UPS-medarbetare och -pensionärer.

15 MILJONER TRÄD PLANTERADE FRAM TILL 2020
(kumulativt sedan 2012)

Vi planterade 2,8 miljoner träd under 2019 och överträffade vårt mål ett år
tidigare än planerat, med 15,4 miljoner planterade träd totalt.

2 % FÖRBÄTTNING AV MEDARBETARENGAGEMANGET
FRAM TILL 2020
2016 fastställde vi ett mål om att förbättra indexet för
medarbetarengagemang med 2 procent fram till 2020. Indexet
härleddes från UPS årliga undersökning om medarbetarengagemang
(EES). Som en del av vår företagsomvandling ersatte vi EES med UPSkulturundersökningen 2019 och planerar att genomföra undersökningen
årligen.

12 % MINSKNING AV UTSLÄPP AV ABSOLUTA
VÄXTHUSGASER INOM GLOBAL MARKBUNDEN
VERKSAMHET FRAM TILL 2025

20 MILJONER VOLONTÄRTIMMAR FRAM TILL 2020
(kumulativt sedan 2011)

UPS-medarbetare, deras familjer och vänner bidrog med 3 miljoner
volontärtimmar under 2019 och överskred tidigt vårt mål med totalt
21,7 miljoner volontärtimmar.

3 % MINSKNING AV BILOLYCKOR FRAM TILL 2020
(per 100 000 förartimmar; baslinje för 2016)

Vi uppnådde vårt mål ett år tidigare än planerat, med en minskning av
bilolyckorna med 3,1 procent.

1 % MINSKNING AV FÖRLORAD TID TILL FÖLJD AV
SKADOR FRAM TILL 2020
(per 200 000 timmar; baslinje för 2016)

Vårt LTI-värde steg till 2,07, en ökning med 13,7 procent över baslinjen, främst
på grund av en fortsatt ökning av nya medarbetare som anställts för att
uppfylla kapacitetskraven för tillväxt av e-handel. För att ta itu med detta
förbättrade vi delningen av bästa praxis, utökade handledningsprogrammet
för säkerhet för nyanställda och utvecklade den interna revisionsprocessen
för att bättre utvärdera säkerheten i anläggningar.

25 % FÖRNYBAR ENERGI FRAM TILL 2025

(baslinje för 2015)

Under 2019 minskade absoluta utsläpp med 0,8 procent jämfört med 2018
års resultat; emellertid förblir de totala utsläppen 5,4 procent över baslinjen
för 2015. Vi har haft motvind på grund av tillväxten inom e-handeln och
tillväxten i det totala antalet leveranser vi utför. Vi fortsätter att arbeta för
detta mål och är övertygade om att investeringar i miljöfordon, förnybara
bränslen och solinstallationer kommer att påskynda våra framsteg.

40 % ALTERNATIVA BRÄNSLEN SOM PROCENT AV
TOTAL BRÄNSLEVOLYM FÖR MARKBUNDNA FORDON
FRAM TILL 2025
2019 fortsatte vi att investera i alternativa bränslen för våra markbundna
fordon genom att köpa 511 miljoner liter alternativa bränslen, vilket
motsvarar 24 procent av den totala bränslevolymen som används för
markbundna fordon. Vi har också åtagit oss att köpa 946 miljoner liter
förnybar naturgas under de kommande åren.

Under 2019 avslutade vi en 10 MW-installation av takmonterade
solcellspaneler i USA, och UPS-verksamheten i tio europeiska länder uppnår
nu utsläpp nära noll genom användning av förnybar el. Dessa investeringar i
förnybar energi genererar 3,9 procent av vårt totala elbehov.

25 % FORDON SOM DRIVS MED ALTERNATIVA
BRÄNSLEN OCH AVANCERAD TEKNIK SOM PROCENT AV
TOTALT ANTAL FORDON SOM KÖPTS UNDER 2020
Under 2019 fortsatte vi att förnya vår vagnpark med över 10 300 fordon
som drivs med alternativa bränslen och avancerad teknik, inklusive ett
åtagande att köpa 6 000 naturgasdrivna fordon. Under första kvartalet 2020
tillkännagav vi också en betydande investering i Arrival, och utökade vår
vagnpark med ytterligare 10 000 helelektriska fordon.

Meddelande från
hållbarhetsansvarig
Lyssna, lära, leda.
Nu när jag ser tillbaka på mitt första år hos UPS reflekterar jag över
vad som lockade mig att börja på det här företaget. Först och
främst har vi företagets goda integritetsanseende – när UPS åtar
sig att göra något, levererar vi det. Vare sig det handlar om att vi
kör miljoner kilometer i våra fordon som drivs med alternativa
bränslen och avancerad teknik, planterar 15 miljoner träd eller
skapar mer hållbara sätt att leverera paket på, gör våra åtaganden
skillnad och vi föregår med gott exempel för andra i vår bransch.
Jag blev också imponerad av företagets djärva ambitioner. 2016
tillkännagav UPS ett mål om att minska de absoluta utsläppen
med 12 procent inom hela den globala markverksamheten
fram till år 2025. Företaget fastställde detta mål trots att vi
förväntade oss en betydande tillväxt i paketvolym – såväl som
i energianvändning och utsläpp – till följd av den exploderande
e-handeln. Vi tar itu med dessa problem och förblir optimistiska,
eftersom vi redan ser att våra investeringar i fordon och bränsle
med lägre utsläpp börjar löna sig.
Vi gör framsteg, men det finns ännu mer som UPS kan och måste
göra. Våra kunder vänder sig till oss för att vi ska hjälpa dem att
minska deras leveranskedjors klimatpåverkan. UPS-medarbetare
vill arbeta för ett företag som gör en avvägning mellan att gå med
vinst och att ta ansvar för att skydda vår jord och ta hand om dess
befolkning. Dessutom höjer investerare och andra intressenter
ribban och förväntar sig mer från företag när det kommer till alla
hållbarhetsaspekter. Vi måste fortsätta att utmana oss själva att gå
längre – och snabbare.
När vi fortsätter vår företagsomfattande omvandling ser vi över
möjligheterna till mer hållbara anläggningar och vagnparker,
till exempel byggnader med mycket begränsade utsläpp som
drivs med mikronät och solenergi samt laddning via intelligenta
energinät och batterilagringslösningar för elfordon.

undantag, vilket syns tydligt i UPS-medarbetarnas arbete vid
frontlinjen under coronapandemin. I rådande tider stärks
behovet av att kontinuerligt framtidssäkra vår verksamhet så
att vi förblir motståndskraftiga.
Under det senaste året har jag tillbringat mycket tid med att
lyssna och lära i ett försök att förstå UPS verksamhets- och
hållbarhetsresa – vart vi har varit och vart vi är på väg. När vi drar
upp riktlinjerna för vad som kommer härnäst för hållbarheten
hos UPS, kommer vi att bygga vidare på årtionden av framsteg
och lyfta fram åtgärder som hjälper våra kunder, stödjer våra
medarbetare och samhällen och tar itu med vår miljöpåverkan.

Jag är stolt över att arbeta för ett företag som tar ansvar och har
ett tydligt syfte för att kunna leda. Vi har inte alla svar än, men vi
ställer rätt frågor och skapar innovativa, långsiktiga lösningar. UPS
har gång på gång visat att vi kan uppnå storverk när vi fokuserar
våra tankar och resurser på en uppgift. Dagens verklighet är inget

Hållbarhet i siffror

volontärtimmar
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Suzanne Lindsay-Walker
Hållbarhetsansvarig och vice VD, miljöfrågor

Vi hjälper till att kommersialisera och skala alternativa bränslen
och tekniker, inklusive att göra det största inköpet av förnybar
naturgas någonsin och investera i fordonsinriktade startupföretag
för att skala elleveranslastbilar. Och vi samarbetar med ickestatliga organisationer om miljömål för flygbolag och utforskar
alternativ för jetbränsle med lägre utsläpp.

21,7 MILJONER
Mer information om våra framsteg mot dessa mål finns på ups.com/sustainability.

”

Jag är stolt över att arbeta för ett företag
som tar ansvar och har ett tydligt syfte för
att kunna leda. Vi har inte alla svar än, men
vi ställer rätt frågor och skapar innovativa,
långsiktiga lösningar.

”

Framsteg mot
hållbarhetsmål

40 000

UPS Access Point®platser

Över 3 500

företag som ägs av
kvinnor stöds

ÖVER 1,6
MILJONER

renare kilometer
körs dagligen

Första

FFA--certifierade (Federal
Aviation Administration)
drönarflygbolaget,
UPS Flight Forward™

250 MILJONER

ton utsläpp undviks genom
RNG-åtaganden

125 000

1 MILJARD USD

har investerats i
alternativa bränslen
och fordon sedan
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UPS-förare

(fortsättning)

Humanitär logistik och gemenskapsstöd

UPS och UPS Foundation har omfattande erfarenhet av att hjälpa
samhällen att förbereda sig inför, svara på och återhämta sig
från naturkatastrofer och humanitära kriser – och vi tillämpar
vår kompetens för att hjälpa till att hantera denna pandemi.
Lokala UPS-team samarbetar dessutom direkt med lokala
samhällsorganisationer. Vi stöder insatserna mot covid-19
med vårt globala smarta logistiknätverk och finansierar lokala,
nationella och internationella samarbetspartners med mer än
21 miljoner USD i kapital, sändningar in natura och logistikstöd.
Detta stöd hjälper aktuella humanitära insatser och fortsätter
att hjälpa lokala samhällen under återhämtningsfasen. Vår
finansiering av lokala samhällen prioriterar livsmedelssäkerhet,
utbildning, sjukvård, ekonomisk hållbarhet och kontinuitet i
pågående program.
UPS tillhandahåller t.ex. utlånade verkställande logistikexperter
för att hjälpa till med offentliga-privata partnerskap, inklusive
vårt samarbete med FEMA för att hjälpa till att distribuera
PPE och nödvändigt material till sjukvårdspersonal över hela
USA. Vi lanserar också drönarleveranser tillsammans med CVS
till det största amerikanska pensionärssamhället, där över
135 000 personer bor.

Att leverera när det är som viktigast
Så här svarar UPS på coronaviruset

Ett oöverträffat team

UPS-medarbetare är vana att sluta upp vid behov, till exempel
under högsäsong för leveranser under högtider eller vid perioder
med extremt väder. Deras stöd för våra coronavirusinsatser är
inget undantag. UPS-förare, -piloter, -pakethanterare och andra
bakom kulisserna har lagt i en ny växel och är mer engagerade
än någonsin tidigare. Vi vidtar åtgärder för att skydda våra
medarbetare, till exempel att anpassa våra arbetsrutiner;
snabbt förbättra rengöringsprocesser för anläggningar, fordon
och flygplan; och snabbt distribuera och fylla på resurser som
handskar, handsprit och ansiktsmasker. Vid varje steg prioriterar vi
våra medarbetares säkerhet och att uppfylla deras behov.

Det nya coronaviruset (covid-19) har medfört oerhörda
påfrestningar på sjukvården, ekonomin och samhället. Folk
har blivit ombedda att stanna hemma för att förhindra
spridning av pandemin. Leveranskedjorna förändrades
dramatiskt. Ändå måste stora reserver av medicinsk
utrustning levereras till sjukhus, testanläggningar och kliniker
så snabbt som möjligt för att behandla de drabbade. Denna
unika kombination av krav och begränsningar har skapat en
betydande logistikutmaning.
Med vår 113-åriga globala logistikerfarenhet har vi en unik
position för att möta den utmaningen.

Hålla kursen

Du levererar medicin som
gör att jag slipper uppsöka
sjukhuset när jag kämpar
mot ett graviditetsrelaterat
tillstånd. Jag vet att det i
dessa tider inte är lätt att
fortsätta göra ditt jobb.
Jag är så tacksam för
din uppoffring. Din insats
uppskattas verkligen.

Tack!!!

Coronaviruset har förändrat livet för oss alla. Under denna osäkra
tid har många kunder berättat att livet känns lite mer normalt
igen när de ser att den välbekanta bruna leveransbilen kommer
körande längs deras gata. Oavsett vad framtiden har att erbjuda
kommer UPS att göra allt vad vi kan för att fortsätta att stödja våra
medarbetare, kunder och samhällen över hela världen.

Ett smart och globalt logistiknätverk

UPS började vidta åtgärder på grund av coronaviruset i början
av januari, när det först påverkade vår verksamhet i Kina
och andra delar av Asien. Vi levererade personlig
skyddsutrustning (PPE) till våra anställda, hjälpte kunderna
att anpassa sina leveranskedjor och transportsätt till följd av
arbetsstörningar på grund av att myndigheterna beslutade om
stängningar och använde våra flexibla nätverk för att anpassa
kapaciteten när volymen flyttades från Kina. Denna flexibilitet
förberedde oss för ytterligare förändringar när utbrottet har
spridit sig över hela världen.

Hej UPS-förare!

Myndigheterna förstår den viktiga roll som UPS spelar i den globala
handeln. Många har angett UPS som en viktig verksamhet, vilket
gör att vi kan fortsätta leverera nödvändiga vardagsprodukter och
livräddande mediciner till våra kunder.

(fortsätter på nästa sida)
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UPS-medarbetarnas engagemang runt om
i världen har inte gått obemärkt förbi. När
människor tvingas hålla sig hemma får
UPS-förarna massor av stöd och uppskattande
meddelanden för att de fortsätter att leverera
paket under denna svåra tid.
Titta på videon här.
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Alle man på däck inför Expo
2020 Dubai

25 miljoner
besökare

Körlösningar för hållbar frakt
Kunder vill ofta göra sändningarna mer miljömässigt hållbara, men är ofta osäkra på vad de ska göra. Vi erbjuder en rad lösningar som
kunderna kan välja för att säkerställa en resa med låga koldioxidhalter.

Som officiell logistikpartner för Expo 2020 Dubai spelar UPS en nyckelroll i
upptakten till evenemanget. Trots att vi har expertis från att hantera logistiken
för megaevenemang som de olympiska spelen 2008 och 2012, kommer den sex
månader långa Expo 2020 att vara en utmaning utöver alla andra.

Över 1 miljon

Expo har fastställt mål om att hållbara byggnadsmaterial ska användas och
80 procent av de permanenta konstruktionerna ska bevaras efter evenemangets slut.
UPS har många års erfarenhet av expertis inom hållbar logistik, inklusive nollutsläpp
och telematiklösningar, som vi tillämpar för att minska Expo-evenemangets
miljöpåverkan. Trots att Expo 2020 har skjutits upp till oktober 2021 på grund av
coronaviruspandemin har vårt åtagande att leverera ett hållbart Expo fortsatt högsta
prioritet.

I Dubai, Förenade
Arabemiraten, antar UPS
en av sina mest komplexa
logistikutmaningar någonsin.

Börja här: Välj UPS

UPS-leveranser före
öppningsceremonin

Vi använder initiativ för att minska koldioxidutsläppen från vårt globala logistiknätverk. Bara genom att välja UPS
får paketen en mer hållbar resa.
Initiativ
• Vagnpark med alternativa bränslen och avancerad teknik

• Ruttoptimering för att säkerställa effektivare leverans

• Globalt, integrerat och optimerat logistiknätverk

• Miljöcertifieringar och förnybar energi för anläggningar

• Användning av koleffektiva transportsätt såsom tåg, båt
och lastcyklar

Nästa steg: Välj hållbara lösningar

UPS och Expo 2020 Dubai tillkännagav sitt partnerskap 2017 och sedan dess har vi
ökat vår kapacitet samt tillgänglig teknik och personal i Dubai. Denna utökade närvaro
kommer att kvarstå efter att Expo avslutats, vilket gör att UPS kan stödja handeln i
denna snabbt växande region.

Vi tillhandahåller lösningar som kompenserar koldioxidutsläppen helt eller sänker dem genom effektivare
resor som optimerar rutter och/eller ökar paketdensiteten.
Lösningar
• Analys av koldioxidpåverkan

• UPS Access Point®-nätverk

• UPS Carbon Neutral-frakt

• UPS Smart Pickup®-tjänst1

• UPS My Choice® för privat bruk

• UPS Synchronized Delivery™-tjänst2

• UPS My Choice® för företag

Lärdomar från vår eBike-resa

Den extra milen: Välj att samarbeta
Vi arbetar med kunder för att mäta och hantera koldioxidutsläppen från deras frakt och för att utforma mer
hållbara förpackningar.
Initiativ

UPS utforskar en rad lösningar för att effektivisera leveranser inom städer och med
nollutsläpp, t.ex. med elcyklar, trehjulingar och till och med drönare. Vi lanserade
vårt första pilotprojekt med eBike-leveranser 2012 i Hamburg, Tyskland, och idag
arbetar vi med mer än 30 logistikprojekt i städer över hela världen. Efter nästan ett
decennium av samarbete med innovativa lösningar för stadsleverans har vi lärt oss
mycket om vilka alternativ som fungerar bäst inom olika områden.

• UPS Co-Innovation-workshops

• Ekologiskt ansvarsfullt förpackningsprogram

• Optimeringsanalys av leveranskedjan

• Förpackningsstorlek på förfrågan3

Cirkulära initiativ i praktiken
Nespresso är pionjären inom förstklassigt portionskaffe. Även om Nespresso-kapslarna
är tillverkade av aluminium, vilket kan återvinnas i oändlighet, kommer de inte alltid
till återvinningscentralerna. I samarbete med UPS har Nespresso etablerat ett särskilt
kapselåtervinningsprogram i USA.

Insikter från Trinity College i Dublin:
Många kunder ger effektivare leveranser
Jämfört med stora skåpbilar är cyklar bättre lämpade för att göra flera stopp inom
mycket tätbebyggda områden. Campusmiljöer – där tusentals potentiella kunder
bor och arbetar inom ett begränsat område – är idealiska för cykelleverans.

Nespresso erbjuder konsumenterna förbetalda återvinningspåsar för att skicka tillbaka använda
kapslar. Dessa kan lämnas på alla UPS-platser eller returneras till någon Nespresso Boutique eller
andra deltagande återförsäljare. Kapslarna skickas sedan till återvinningspartner som separerar
kaffesumpen från aluminiumet. Aluminiumet bearbetas och återanvänds medan kaffesumpen
komposteras till jord av hög kvalitet som används för anläggningsarbete.

På Trinity College i Dublin levererar UPS eBikes nu leveranser från ett miljövänligt
paketnav på campus, och studenter och personal kan hämta paket från
förvaringsskåp när som helst på dygnet.

1
2
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3

För närvarande tillgängligt i USA, Storbritannien och Tyskland
För närvarande tillgängligt i USA
För närvarande tillgängligt i USA och Europa
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UPS historia av
drönarleveranser 2016

Alternativa fordon på väg
• Med filantropiskt stöd från UPS Foundation och Gavi,
the Vaccine Alliance, lanserar Zipline världens första
tjänst för drönarleveranser på nationell nivå för att
överföra livräddande blod till sjukhus i Rwanda.
• UPS samarbetar med CyPhy Works för att testa
drönare för paketleveranser till avlägsna eller
svårtillgängliga platser.

• UPS Foundation står delvis
för byggandet av Ziplines
andra anläggning för
drönarleveranser i Rwanda,
vilket bidrar till att ytterligare
utöka tillgången till mediciner
för landets 11 miljoner
invånare.

2018

• UPS testar en paketleverans med en
drönare som startar från taket på en
lastbil.

2017

• UPS Foundation och amerikanska Röda
korset använder en CyPhy-bunden
drönare för att bedöma skador i
områden som drabbats av orkanen
Harvey.

2019

FRAMÖVER
• UPS Foundation och Gavi hjälper
till att finansiera byggandet av fyra
Zipline-distributionscenter i Ghana. Sedan
2016 har Zipline gjort över 35 000 kritiska
och livräddande leveranser i Ghana och
Rwanda, delvis tack vare filantropiskt stöd
från UPS Foundation.
• UPS lanserar sin egen leveransservice på
sjukhusområdet för WakeMed Health &
Hospital.

• Slutför den första intäktsgenererande
drönarleveransen av ett receptbelagt
läkemedel till en konsuments bostad.
• Planerar att bygga ett centraliserat
kontrollcenter.
• Samarbetar med drönartillverkare såsom
Wingcopter och Matternet för att bygga
nya drönare med större bärkraft och mer
avancerad teknik.

• UPS Flight Forward™ får en av Federal
Aviation Administrations (FAA) första
fullständiga Part 135-standardcertifieringar
för att driva ett drönarbolag, lett av en
flygbesättning med bara kvinnor.

Höjdpunkter inom Corporate Sustainability | 10

UPS kör mer än 1,6 miljoner kilometer globalt sett varje
arbetsdag via vårt ”rullande laboratorium”, vilket betyder att
det bästa sättet att testa nya innovationer för vagnparken är
ute på vägarna.

var det största inköpet någonsin av RNG av något företag i
USA. UPS RNG-köp ger en minst 70-procentig minskning av
livscykelutsläpp av växthusgaser jämfört med att använda
diesel eller bensin.

Skalning av vår alternativa vagnpark
Vi har över 10 300 miljöfordon, vilka fungerar som ett ”rullande
laboratorium” som samlar data om vilka alternativa bränslen
och avancerade tekniker som fungerar bäst för olika rutter och
arbetscykler. Flera initiativ som tillkännagavs under 2019 och
2020 tar oss närmare våra mål för bränsle och vagnpark.

Snabbare elektrifiering av vagnparken
Sedan 2016 har UPS och Arrival arbetat tillsammans för att
testa elfordonskoncept av olika storlekar. Vi tillkännagav
vår avsikt att tillsammans utveckla en testvagnpark med
35 elleveransfordon i London och Paris, och Arrival är den
första tillverkaren som tillhandahåller specialbyggda elfordon
enligt UPS specifikationer. År 2019 slutförde UPS Ventures,
vår riskkapitalavdelning, en minoritetsinvestering i Arrival
och tillkännagav ett åtagande att köpa 10 000 av deras
specialbyggda elfordon.

Globalt investerar vi i mer energieffektiva fordon och renare
bränsle för att driva dem. Mellan 2020 och 2022 kommer
vi att köpa över 6 000 tunga gaslastbilar, terminaltraktorer
och medelstora skåpbilar utrustade med bränslesystem för
komprimerad naturgas (CNG) som tillhandahålls av Agility
Fuel Solutions. Fram till 2026 kommer UPS också ha köpt
motsvarande 946 miljoner liter förnybar naturgas (RNG). Vårt
inköp av 644 miljoner liter RNG från Clean Energy Fuels Corp.

Investeringar i leveranser med lägre utsläpp
UPS kommer att driftsätta 10 000
helelektriska skåpbilar, specialbyggda av
elfordonstillverkaren Arrival, i Nordamerika och
Europa.

Bränslet till vagnparken kommer att
inkludera motsvarande 946 miljoner
liter förnybar naturgas, det största
inköpsåtagandet i USA:s historia.

Vi kommer att köpa över 6 000 CNGfordon (compressed natural gas) mellan
2020 och 2022 och därmed i det närmaste
fördubbla vår CNG-vagnpark.

Över 1 miljard har investerats i

alternativa bränslen och avancerade
teknikfordon, bränslen och infrastruktur
under det senaste decenniet.
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Hållbara anläggningar
UPS investerar i den senaste tekniken vid våra anläggningar som gör att vi kan hantera ökade paketvolymer mer effektivt än någonsin. Den uppgraderade
kapaciteten kommer att öka vår energianvändning, vilket är anledningen till att vi arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser i samband med vår
markverksamhet och skaffa mer energi från förnybara energikällor.

Once
a battery
När detonline,
är uppkopplat
kommer ettand
batterimikronät
microgrid
on-roof
och solenergi
att this
göra
solar
power på
willtaket
make
det
här till en anläggning
med
a
near-zero-carbon
facility.
nästan noll koldioxidutsläpp.
Electric
and RNG vehicles
El- och RNG-fordon kommer
will
operate
from this hub.
att köra från det här navet.

Camden,
Camden, U.K.
Storbritannien
Smart-grid technology enables

Att sprida en positiv känsla,
en leverans i taget

simultaneous charging
an entire
Smartnätsteknik
möjliggörof
samtidig
laddning av en hel vagnpark med elektriska
leveransbilar.
Vi testar
också möjligheten
are also testing
the potential
for used
att
förbrukade
batterier
återanvänds
för
batteries
to be
repurposed
for on-site
energilagring på plats.
energy storage.

Stärka kvinnor inom
tekniksektorn på UPS

frustrerade gör jag vad jag kan för att få dem på rätt köl igen. Några dagar i

Mer än 30 år senare reflekterar denna Circle of Honor-leveransförare över

veckan skickar jag antingen ut ett positivt citat eller en fråga – mitt sätt att

vad som har förändrats – och vad som gör att hon stannar kvar på UPS.

hjälpa förarna att vara mer medvetna om sina känslor och inleda sin dag på

och min avsikt var att gå tillbaka och avsluta mina studier. Sedan träffade
jag en vän som sa: ”Varför kommer du inte och börjar jobba hos UPS?” Jag
planerade att göra det i några månader, men snart insåg jag att skolan inte
var rätt väg för mig. Jag har aldrig ångrat det valet.
31 år senare är det fantastiskt hur många saker som har förändrats här.
Tekniken är en av de mest uppenbara sakerna – till exempel brukade
avsändarna kontakta oss via personsökare eller genom att lämna

”

meddelanden på vissa upphämtningsplatser. Nu har vi verktyg som DIAD
(Delivery Information Acquisition Device) som håller oss uppkopplade

Kvinnliga ledare för med sig en mångfald
av tankar, erfarenhet och kompetens
som är avgörande för att bedriva
verksamhet i en allt mer mångsidig och
global värld.
David Abney
UPS ordförande och VD

”

UPS ordförande och VD David Abney höll avslutningsanförandet och i
frågestunden. Han delade med sig av sina insikter om teknik och innovation
samt om vikten av mångfald och integration. ”Jag tror att vi måste utnyttja olika
perspektiv genom att se till att allas röst inte bara hörs, utan också lyssnas till”,
sa Abney.

säkert, utan också stärka deras självförtroende. När mina medarbetare är

anslagstavlor och modern servostyrning var fortfarande många år bort.

Jag började på UPS redan 1989. Jag hade tagit ledigt en termin från college

Att vara kvinna och göra karriär på ett teknikdrivet företag kan ofta innebära att
vara den enda kvinnan i rummet. 2019 lanserade UPS sitt ledarskapstoppmöte
med fokus på att öka kvinnors representation i tekniksektorn vid UPS.
På agendan ingick lyssningssessioner med nästa generation kvinnliga ledare och
workshops som utrustade allierade med verktyg för att bättre stödja kvinnor vid
UPS. Med mer än 100 ledare som deltog i UPS Innovation Center i New Jersey gav
evenemanget en möjlighet att knyta kontakter, samarbeta och öka mångfalden
och integrationen. Insikter som samlats in under toppmötet användes för att
utveckla en arbetsplan för kvinnor inom tekniksektorn för 2020 och framåt.

När Jenny Rosado inledde sin karriär hos UPS följdes leveranserna via

Titta på videon här.

rätt sätt.

”

Jag har kört de rutter jag har nu i
ungefär åtta år, och några av mina
kunder känns verkligen som vänner
och familjemedlemmar.

”

Visalia, Kalifornien,
Visalia,
USA CA

Många tror att det är ett ensamt jobb att köra ut paketleveranser. Men jag

hela tiden.

är en mycket social person, och att jag får ge mig ut på vägarna och träffa

Jag är också stolt över hur mycket UPS fokus på säkerhet har utvecklats. Varje

kört de rutter jag har nu i ungefär åtta år, och några av mina kunder känns

morgon håller handledare förberedande kommunikationsmöten (PCM)

verkligen som vänner och familjemedlemmar. En av mina favoritsaker är

med förare innan de ger sig ut på sina dagliga rutter. Tidigare var innehållet

när jag kan se att en kund är på dåligt humör, och jag vet att jag kan vända

i dessa möten det samma dag efter dag, och förarna lyssnade inte så noga.

hela deras tankesätt och förändra det till något positivt. Det är trevligt att

Jag hjälper till att skriva PCM:er nu och påminner alltid förarna om att deras

interagera med olika människor och se hur andra lever och tänker.

människor är en av anledningarna till att jag älskar det här jobbet. Jag har

sista stopp är hemmet. Jag ser också till att vi tar upp olika ämnen varje dag.
En dag kan handla om att svänga säkert runt hörn. En annan dag kan handla
om halkningar och fall. Efter denna förändring har jag lagt märke till att fler
deltar och lyssnar, eftersom det alltid finns något nytt att lära sig.
Förutom att skriva PCM:er hjälper jag till att handleda och uppmuntra andra
förare, särskilt nya förare. Det betyder inte bara att utbilda dem om hur de arbetar
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Logistiken vid katastrofinsatser

Efter att orkanen Dorian träffade Bahamas
2019 upprepades ett välbekant mönster.
Donationer kom in utan mottagare och
det fanns varken strategi eller resurser
för att sortera, inventera och skicka
ut varor. Eftersom vägar, hamnar och
kommunikationsnät hade skadats kraftigt
var distribution av leveranser till öarna i det
närmaste omöjligt. UPS Foundation vill,
tillsammans med Good360, hjälpa till att
bryta denna cykel. Good360 arbetar för att
se till att givarnas välmenande donationer

matchas till de ideella organisationer som
behöver dem, utveckla bästa praxis för stöd
in natura och driva på ett mer proaktivt
och effektfullt givande. Genom vårt arbete
med Good360 och dess partners på
plats deltar vi i återhämtningsinsatserna
i Bahamas och tillhandahåller monetära
bidrag och transport in natura. Vi hjälper
också Good360 att utveckla strategier
för att övervinna de begränsningar som
ofta finns vid katastrofer, till exempel
förstörelse av lager, flygplatsstängningar
och mobilitetsproblem som begränsar
överlevarnas förmåga att ta emot
donationer och leveranser.
Vi hoppas på en mer genomtänkt strategi
för donationer under hela katastrofens
livscykel, inte bara under de omedelbara
efterdyningarna. När UPS Foundation och

Good360 fortsätter vårt arbete tillsammans
hoppas vi påskynda återhämtningen på
Bahamas – och i alla eventuella framtida
katastrofzoner.

Som en global ledare inom logistik har vi ett brett utbud av lösningar för pakettransporter
och frakt. Vi främjar internationell handel och driftsätter avancerad teknik som syftar till
effektiv hantering av näringslivet. Vi lägger in tillgångar och kapital i form av vårt globala
logistiknätverk för att kunna tillhandahålla leveranser och tjänster som det nätverket möjliggör.
Våra tjänsteerbjudanden inkluderar globala små paket, försäkring och finansiering, logistik
och distribution samt spedition. Vi mäter påverkan genom den ekonomiska, sociala och
miljömässiga skillnad som våra globala logistiknätverk gör.

5,5 miljarder

125 000

Fler än 495 000

Över 10 300

paket varje år

”

 årt partnerskap med UPS
V
Foundation hjälper Good360 att få
rätt varor till rätt personer vid rätt
tidpunkt.

Matt Connelly
Good360 VD

”

När naturkatastrofer runt om i världen blir
allt vanligare och mer förödande är det
uppenbart att det är både en humanitär och
en logistisk utmaning att agera effektivt.
Upp till 60 procent av de varor som doneras
efter en katastrof går till spillo.

UPS globala
värdekedja

fordon

anställda globalt

fordon med
alternativa
bränslen och
avancerad teknik

40 miljarder USD
i ersättningar till
anställda samt
förmåner och
utbildning

572

Delade värden, delade framgångar
Att arbeta med leverantörer som återspeglar UPS olika marknader hjälper oss att bättre betjäna kunder och bidrar till den ekonomiska
utvecklingen i våra samhällen. Belle-Pak, ett minoritetsägt företag som grundades 1991, är en långvarig leverantör till UPS som
tillhandahåller förpackningsmaterial som polyetylenpåsar, fraktsedelfickor och medicinpåsar. VD:n och medstiftaren Yves Nahmias
delar med sig av hur hans företag främjar hållbar förpackningsinnovation för kunder som UPS.
F: UPS arbete med leverantörsmångfald inkluderar att se till att våra
leverantörer har mångfaldsinitiativ inom sina egna leveranskedjor. Vad gör
Belle-Pak på den här fronten?
Vi startade företaget 1991 i Ontario, Kanada. Vi har arbetat med UPS i mer än 20 år,
och har kommit långt under den här tiden. Idag har vi anläggningar i Ontario,
Massachusetts och Georgia som sysselsätter över 240 personer. Vi levererar till
postkontor och budfirmor i hela Nord- och Sydamerika samt Europa.

anläggningar globalt

4 267 000

kvadratmeter med
automatiserade
anläggningar globalt

2,66 miljoner

ton utsläpp av
växthusgaser undviks
genom intermodal
frakt – transport av
sändningar via flyg,
mark och järnväg för
att skapa den mest
bränsleeffektiva
leveransen

4,3 miljarder USD
ekonomisk inverkan
från att använda små
och olika leverantörer

3%

BNP flyttas av UPS Daily

Över 40 000

globala UPS Access Point®-platser

F: Vad har innovation för roll i Belle-Paks verksamhet?
Varje år investerar vi mellan 3 och 4 miljoner USD i ny utrustning. Vi strävar efter
att minimera vårt koldioxidavtryck och hjälpa våra kunder att minska sitt. Det är
därför som vi hela tiden samarbetar med kunder som UPS för att utveckla mer
hållbara förpackningsalternativ, till exempel att minska tjockleken på materialet
i våra polyetylenpåsar.
Vi håller även utkik efter möjligheter till logistisk innovation. Nu när vi har ett lager
i Atlanta kan vi lättare leverera små beställningar direkt till verksamhetscenter. Detta
sparar inte bara pengar, det hjälper oss också att betjäna kunder som UPS bättre.

Över 2 500

ägda och leasade
flygplan

74,1 miljarder dollar
i årsomsättning

Yves Nahmias
VD, Belle-Pak Packaging Inc.
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Läs hela hållbarhetsrapporten på
ups.com/sustainability
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