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Förord
Konsultföretag, hotell, restauranger, livsmedelsbutiker och andra tjänstebranscher använder en
liten del av energin i Sverige jämfört med råvarubaserade och tillverkande industrier. Varför ska
man då ägna energianvändning och energieffektivisering i tjänstebranscherna uppmärksamhet
i ett IVA-projekt?
Det finns några viktiga skäl:
• En dominerande del av alla som har ett jobb i Sverige arbetar i tjänstebranscher. Det betyder
att ett ökat fokus på energieffektivisering inom tjänstebranscherna berör många människor,
vilket ger omfattande kunskap när det gäller att sprida medvetenhet och kunskap om
energianvändning.
• Många tjänstebranscher arbetar direkt mot konsumenterna. Det betyder att det är i detta
kundmöte som näringslivet möter konsumtionen och därmed kundernas efterfrågan,
uppfattningar och krav på serviceföretaget och i förlängningen alla andra leverantörer
tidigare i kedjan. Genom att ställa krav på sina leverantörer kan tjänsteföretagen ”dra fram”
energieffektivisering i verksamheter längre bak i värdekedjan.
• Energieffektivisering i tjänstebranscherna har inte prioriterats på samma sätt som inom andra
sektorer. Även om energianvändningen i absoluta tal inte är lika stor som i industrin, finns en
stor outnyttjad effektiviseringspotential om energifrågorna lyfts i tjänstesektorn. Det kan ge
stora resultat ur ett nationellt perspektiv.
Inom ramen för detta delprojekt har vi gjort besök hos ett antal företag med olika verksamheter
inom tjänsteområdet. Vi har fått tillfälle att fördjupa oss kring hur de arbetar med
energieffektivisering och klimatfrågan i ett vidare perspektiv. Vi har också gjort observationer
kring större och mindre frågor som har stor betydelse för att de olika tjänstebranscherna
ska komma vidare i energieffektiviseringsarbetet. Företagen vars representanter medverkar
i projektet får därmed representera en hel bransch, och inte bara sitt eget företag.
Gemensamt för de utvalda företagen är att de har tydlig kedjekaraktär. Det tidigare genom
förda IVA-projektet ”Effektiva tjänsteföretag” identifierade kedjor och kedjeorganiserade
tjänsteföretag som en väg till ökad produktivitet och framgång. Genom att ”klona” olika idéer,
processer och former för verksamheten, från en enhet till andra, kan kedjeföretagen snabbt
sprida och ta hem vinsterna av ett utvecklingsarbete.
Följande företag och personer har medverkat i delprojektet:
Fredrik Lagergren, KTH Executive School och ledamot IVA avd. VI, ordförande
Pär Larshans, MAX Hamburgare
Inger Mattsson, Scandic Hotels
Åsa Domeij, Axfood
Karin Byman, ÅF
Sara Jernelius, ÅF, projektledare
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Sammanfattning
Näringslivet har genomgått stora strukturförändringar under 1900-talet. I början av seklet
arbetade de flesta människor med råvarufångst,
medan industrin hade sin storhetstid på 1950-talet. Idag sysselsätter tjänstesektorn i särklass
flest människor i Sverige. Totalt arbetar 75 procent av landets sysselsatta befolkning med att
producera tjänster av något slag.
Enligt statistik från SCB står tjänstesektorn,
inklusive offentlig verksamhet, för cirka 12 procent av Sveriges totala energianvändning. Energianvändningen har legat på en relativt konstant
nivå, knappt 50 TWh/år, under perioden 1983–
2011. Det finns emellertid forskning som pekar
på att den absoluta energianvändningen i tjänstesektorn har ökat under 2000-talet, även om
energieffektiviteten sett till produktionsvärdet
har förbättrats. De varierande resultaten är ett
resultat av att det saknas etablerade metoder för
hur energianvändningen vid tjänsteproduktion
ska definieras och mätas. Bristen på detaljerad
statistik gör det svårt att få en korrekt bild över
hur energianvändningen i tjänstesektorn, och
specifika branscher, ser ut och utvecklas.
Energieffektivisering i tjänstesektorn har historiskt inte varit något prioriterat område i energipolitiken. Det kan bero på att den direkta
energianvändningen i själva serviceledet är liten
jämfört med energianvändningen som uppstår
i tidigare leverantörsled och/eller efterföljande
konsumentled. Tjänsteföretagen har emellertid,
med sin placering långt fram i värdekedjan, god
möjlighet att påverka energianvändningen hos såväl leverantörer och kunder genom att ställa krav
och utveckla nya affärskoncept. Att uppmuntra
energieffektivisering i tjänstesektorn kan därför
ge positiva följdeffekter på mer energiintensiva
områden, såsom transportsektor och industri.
Denna studie har gjort nedslag i konsultbransch, restauranger, hotell och livsmedels-

butiker för att undersöka hur energianvändningen i verksamheterna ser ut idag, samt vad
företagen ser för möjligheter och hinder för att
energieffektivisera fram till år 2050. Trots att
verksamheterna på många sätt skiljer sig åt
har vi genom möten och diskussioner gjort ett
antal gemensamma observationer som flera,
eller alla branscher, känner igen sig i. Dessa
observationer har lett fram till följande rekommendationer:

Uppmärksamma tjänstesektorns
energianvändning

Tjänstesektorns dominans i näringslivet tydliggörs inte när det handlar om energianvändning. I den offentliga statistiken presenteras ofta
sektorns energianvändning tillsammans med
bostadssektorn och diverse ”övrigt”-poster i
samhället. Det ger en bristfällig bild över hur
tjänstesektorn påverkar den totala energianvändningen i landet.

Öka incitamenten till samarbeten
mellan aktörer i tjänsteverksamheternas
värdekedjor

För att kunna uppnå de största energieffektiviseringsvinsterna i tjänstesektorn är det ofta
nödvändigt att involvera underleverantörer och
kunder i energiarbetet. Tjänsteföretagen kan i
positionen som betydelsefulla kunder ofta ställa
rena krav på underleverantörer, men det finns
även mjukare samarbetslösningar som bygger
på att ge och ta.

Utbilda personalen i energieffektivisering

Branscherna inom tjänstesektorn är vanligtvis personalintensiva, och medarbetarnas
handlingar och beteenden styr i hög utsträckning verksamhetens energianvändning. Genom att systematiskt arbeta med utbildning,
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informationsinsatser och rutiner kan ofta betydande energibesparingar uppstå.

Skapa program för energieffektivisering
i tjänstesektorn

I och med att energieffektivisering i tjänstesektorn omfattar flera olika aktörer finns det en
risk att frågan hamnar mellan stolarna. Det kan
därför finnas ett behov av politiskt engagemang
för att få en högre medvetenhet bland tjänsteföretagen, exempelvis i form av ett energieffektiviseringsprogram.

Uppmärksamma effektiviseringsvinster

Även om energikostnaderna, i allmänhet, står
för en liten andel av de totala kostnaderna i
tjänsteverksamheterna innebär det inte att besparingspotentialen är obefintlig. Genom att effektivisera sin energianvändning kan företagen
uppnå vinster som slår direkt mot sista raden i
resultaträkningen.
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Ställ krav på energiredovisning

Ett sätt att väcka intresse för energieffektiviserande åtgärder hos beslutsfattande personer är
att från politiskt håll ställa krav på redovisning
av energianvändningen. Genom att synliggöra
företagens energianvändning skapas förutsättningar för att ytterligare göra energiarbetet till
en konkurrensfördel.

Ta fram utbildningar som kombinerar
energi med IT

Det råder en stor brist på yrkeskunniga energitekniker som dessutom har en stor förståelse
för IT-baserade mät- och uppföljningssystem. Vi
föreslår därför att det tas fram utbildningar där
fokus ligger på att kombinera teoretisk energioch IT-kunskap med praktisk yrkeslivserfarenhet från tjänstesektorns olika branscher.

Summary
The economy has undergone significant structural changes in the 20th century. At the beginning of the century most people worked
with gathering raw materials while industry
had its heyday in the 1950s. Today the service
sector is the top employer in Sweden. All of 75
percent of the country’s working population
are producing services of some kind.
According to statistics from Statistics Sweden (SCB), the service sector, including public
sector activity, accounts for about 12 percent
of the total energy consumption in Sweden.
Energy consumption has remained at a relatively constant level, at just under 50 TWh/
year, from 1983–2011. However, some research indicates that, although energy efficiency has improved production value, the
absolute energy consumption in the service
sector has increased in the 21st century. The
varying results are due to the fact that there
are no established methods to determine how
energy consumption in service production
should be defined and measured. The lack of
detailed statistics makes it difficult to get an
accurate picture of energy consumption in the
service sector and specific industries, and how
it is developing.
Historically, improving energy efficiency in
the service sector has not been a priority in
energy policy. This may be because the direct
energy consumption for the actual services
is small compared to the energy used earlier
in the chain by suppliers and/or subsequently by the consumers. However, due to their
advanced position in the value chain, service
companies are in a good position to influence
the energy consumption of suppliers and customers by setting standards and developing
new business concepts. Encouraging energy

efficiency in the service sector may therefore
lead to positive consequences in more energyintensive areas, such as the transport sector
and industry.
This study has focused on the consulting
sector, restaurants, hotels and supermarkets
to study their current energy consumption and
what they see as opportunities and obstacles
with respect to improving energy efficiency up
to the year 2050. Although these players differ
in many ways, in our meetings and discussions
we have made a number of common observations of factors that several, or all sectors,
recognise. These observations have led to the
following recommendations:

Pay attention to energy consumption
in the service sector

The service sector’s dominant position in the
economy is not emphasised with respect to its
energy consumption. In the official statistics the
service sector’s energy consumption is often presented together with that of the housing sector
and various “other” parts of society. This provides an inaccurate picture of the service sector’s
impact on total energy consumption in Sweden.

Increase incentives for cooperation
between players in service sector
organisations’ value chains

In order to achieve the greatest possible energy
efficiency gains in the service sector, it is often
necessary to involve subcontractors and customers in energy-saving initiatives. In their position
as significant customers, service companies are
often able to impose various requirements on
their subcontractors, but there are less rigid cooperation solutions as well which are based on
give and take.
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Educate employees about energy
efficiency

The industries in the service sector are usually
personnel intensive and the employees’ actions
and behaviour largely determine the extent of an
organisation’s energy consumption. Significant
energy savings can often be made by working
systematically with training, information campaigns and routines.

Create energy efficiency programmes
in the service sector

Because energy efficiency in the service sector
involves numerous different players, there is a
risk that it will fall through the cracks. It may
therefore be necessary for the political sphere
to get involved to promote greater awareness
among service companies, e.g. in the form of
energy efficiency programmes.

Draw attention to efficiency gains

Even if energy costs in general account for only
a small portion of the total costs of service companies, this does not mean the potential savings
are insignificant. By improving energy efficiency,
companies can make gains that will have a direct impact on their bottom line.
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Require energy reporting

One way to get decision-makers interested in
energy efficiency measures is for politicians to
require energy consumption reporting. Transparency with respect to a company’s energy
consumption will make energy efficiency efforts
more of a competitive advantage.

Develop education programmes that
combine energy with IT

There is a significant shortage of energy technology specialists who also have expertise in
IT-based measurement and monitoring systems.
We therefore suggest developing education programmes that focus on combining theoretical
energy and IT studies with practical professional
experience from various industries in the service
sector.

1. Vad är tjänstebranscher?
FIGUR 1: Sysselsättningsutvecklingen uttryckt som andel av den totala sysselsatta befolkningen
i Sverige mellan åren 1870 och 2000.
Källa: Eric Giertz, KTH
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”En Volvo är en fryst tjänst”, lär managementkonsulten, professorn och service managementgurun Richard Normann ha sagt för att illustrera tjänste- och servicebranschernas många
bottnar. Citatet innebär att man i första hand
ser till bilens funktion, det vill säga att flytta
personer från punkt A till punkt B med en viss
komfort, hastighet, säkerhet, kostnad och inte
minst status. Förr kunde man enklare skilja på
en fysisk produkt och en tjänst, men idag glider de allt oftare samman. Bilar säljs med en
rad servicetjänster integrerade i fordonet och
en hamburgermåltid inkluderar numera inte
bara pommes frites och dressing, utan också
klimatkompensering, miljöåtgärder och ett
rent samvete.
Fenomenet hänger till stor del samman med
den växande globala konkurrensen. Det räcker
inte längre att utveckla produkterna så att de
skiljer sig fysiskt, utan hela erbjudandet till
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kunderna måste omformuleras. Genom att inkludera vissa tjänster som en del av erbjudandet
blir det dels svårare att kopiera erbjudandet, dels
kan tjänsterna bidra med att öka marginalerna.
Detta kan delvis leda till att delar av den ”klassiska” tillverkningsindustrin börjar konkurrera
med tjänstebranscherna, men det finns en viktig
förutsättning: de tillverkande företagen har en
utgångspunkt för sin tjänsteleverans i form av
en fysisk produkt!
Det finns exempel på att tjänsteverksamheterna mer och mer ”produktifierar” och skapar koncept kring sina erbjudna tjänster. Inspiration och
idéer hämtas från rena produktföretag. Främst
blir det synligt genom att erbjudanden blir modulariserade, det vill säga, erbjudandet består av
ett antal serviceelement som kunderna kan välja
mellan och sätta samman sitt eget servicepaket
från. Exempelvis säljs telefonabonnemang och
musiktjänster i små paket eller som fysiska vär-
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FIGUR 2: Diagrammet visar sysselsättningen i Sverige under 2002. Cirka 75 procent av den sysselsatta
befolkningen arbetade inom tjänstesektorn. Kategorierna är hämtade från IVA-projektet ”Framtidens
näringsliv”, där det svenska näringslivet beskrevs med utgångspunkt från syssel-sättningen.Tjänste
sektorerna redovisades särskilt under ett antal kategorier som syftade till att särskilja deras olika karaktär.
Källa: Så jobbar Sverige – Kartbilder av det moderna näringslivet i Sverige, 2008
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debevis, som kan varieras och anpassas utifrån
kundernas särskilda behov. Produkterna blir
bärare av tjänsteleveranser och tjänsterna blir
produktifierade. Gränserna mellan vad som är
produkt och vad som är tjänst löses upp.

Tjänstesektorn är idag den sektor som sysselsätter i särklass flest människor i Sverige, vilket
visas i diagrammen på nästa sida. Sammanlagt
arbetar cirka 75 procent av den sysselsatta befolkningen med att producera tjänster av något
slag1. Arbetsuppgifterna kan dock variera kraftigt mellan olika tjänsteverksamheter.

EN VÄXANDE SEKTOR
Näringslivet har genomgått stora strukturförändringar under hela 1900-talet. I början av
seklet arbetade de flesta människor med råvarufångst, det vill säga i jordbruket, skogsbruket
eller i fiskerinäringen. Dessa sektorer har starkt
rationaliserats under åren, och sysselsätter idag
inte mer än enstaka procent av den arbetande
befolkningen. Den tillverkande industrin hade
sin storhetstid under 1950-talet, men har sedan
dess genomgått en liknande omställning som
jordbruket. Allt färre arbetar inom industrin
till följd av mekanisering, automatisering och
strukturomvandlingar.
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KEDJEORGANISERADE TJÄNSTE
FÖRETAG
Många tjänsteverksamheter, särskilt tjänster
riktade till konsumenter, organiseras i kedjor. Mest uppenbart är handelskedjor, restaurangkedjor och hotellkedjor, men även andra
serviceverksamheter kan ha fördel av att vara
organiserade i kedjelika strukturer. De kedjeorganiserade företagen är ofta effektivare än individuellt organiserade verksamheter, i och med
att beprövade koncept kan klonas till en mängd
mindre enheter. De centralt utvecklade koncep-

ten, i kombination med lokal närvaro, ger ett
antal skalfördelar som beskrivs nedan.
• En första skalfördel är att man kan dra fördel
av ett känt varumärke, och därmed ett känt
kundlöfte, med alla de positiva associationer som
följer av det. En enskild butik måste kommunicera sitt kundlöfte till varje enskild ny kund, något
som näringsidkaren i en kedja inte behöver göra.
Naturligtvis sprids även negativa associationer
snabbt, och en utmaning för de kedjeorganiserade företagen kan vara att samtliga enheter måste
leva upp kundlöftet.

När det gäller arbetet med energieffektivisering
så drar de kedjeorganiserade företagen nytta av
alla fyra fördelarna: Löftet om att man arbetar
för en minskad klimatpåverkan är en viktig del i
kommunikationen mot kunderna, storleken ger
styrka att ställa krav på energieffektivisering
längre bak i värdekedjan, centralt utvecklade
processer och upphandlingar ger en utväxling
på insatserna och tillgången till specialistkompetens gör att verksamheten kan utvecklas.
Sammantaget gör fördelarna att ett försprång i
energi- och klimatarbetet gentemot konkurrenterna kan hållas.

• En andra skalfördel är storleken hos de kedjeorganiserade företagen, och därmed styrkan
gentemot leverantörer i tidigare led. Som stora
kunder har företagen större möjlighet att ställa
krav på priser och kvalitet, jämfört med mindre
företag.
• En tredje skalfördel med att ingå i en kedja är att
processer, produkter, erbjudanden etcetera. inte
behöver utvecklas lokalt. Genom att bilda en
kedja kan man skapa rader av kostnadsfördelar
genom gemensamma inköp och standardiserade
metoder och arbetssätt.
• En fjärde skalfördel är att man kan dela på
kompetens. Ett stort företag har råd att skaffa sig
tillgång till specialistkompetens som kan komma
alla de mindre enheterna till del, en möjligheten
som mindre företag ofta saknar.
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2. Energianvändning i
tjänstesektorn
Energianvändningen i tjänstesektorn, inklusive
offentlig verksamhet, står för cirka 12 procent
av den totala energianvändningen i Sverige2. Enligt SCBs årliga energibalanser har sektorns energianvändning legat på en relativt konstant nivå,
knappt 50 TWh/år, under perioden 1983–2011.
ETT DELVIS UTFORSKAT OMRÅDE
Tjänstesektorns energianvändning förefaller vara
ett relativt outforskat område. Det finns dock
ett antal studier som behandlar olika aspekter
av området. I en gemensam studie vid KTH och
La Salle University undersöktes energianvändningen och koldioxidutsläppen i den svenska serviceindustrin under perioden 1993–2008. Data
inhämtades från SCBs nationalräkenskaper, Eurostat samt OECD, och analyserades med hjälp av
regressionsanalyser. Enligt studien ökade energianvändningen i sektorn med 27 procent under
perioden, medan elkonsumtionen ökade med 15
procent. Till följd av en hög ekonomisk tillväxt
effektiviserades emellertid energianvändning, sett
till det totala produktionsvärdet, med cirka 25
procent. Energianvändningen per anställd ökade
dock med cirka 15 procent.3
Samma studie konstaterar att trots tjänstesektorn relativa låga energianvändning står den för
75 procent av elskatterna i näringslivet och 44
procent av bränsleskatterna. Ändå uppgår energikostnaderna i sektorn endast till 1,19 procent
av företagens totala produktionskostnader.4
En fransk studie5 konstaterar att servicesektorns energianvändning sannolikt ofta underskattas i och med att mobiliteten inte beaktas
tillräckligt (). Forskarna menar att statistiken

kring energianvändningen i servicesektorn är
orättvisande då konsumenternas resor för att
kunna tillgodogöra sig tjänsten inte räknas in
som en del av energianvändningen i sektorn.
Bristen på statistik och etablerade sätt att
mäta gör att tjänste- och servicebranscher sällan framställs som stora användare av energi,
utan att energin nyttjas i andra led av värdekedjan. Med tiden kommer troligen statistiska
metoder och mer standardiserade sätt att mäta
att utvecklas. Företagen i olika servicenäringar
menar ofta att det är svårt att ta ansvar för vad
företag i tidigare led gör även om det finns satsningar och projekt där detta sker.
DIREKT OCH INDIREKT ENERGI
ANVÄNDNING
I flera av de fall som projektet tittat närmare på
visar det sig att den direkta energianvändningen
i serviceledet är liten jämfört med den energianvändning som uppstår i leden före och efter.
Ett exempel är livsmedelshandel, där energin
som används i själva butikerna inte är så stor
i jämförelse med den energi som åtgår för att
producera och transportera varorna6, samt energin som kunderna använder när de tar bilen till
butiken och sedan lagar till maten hemma. Nya
affärsmodeller som innebär förändringar i interaktionen med kunderna kan få betydelse även
ur ett energianvändningsperspektiv. Exempelvis
borde samordnade hemleveranser av matkassar
innebära att energianvändningen per matkasse
kan sänkas, jämfört med om varje kund åker
fram och tillbaka till butiken i egen bil.
De konsumentinriktade serviceverksamheter
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FIGUR 3: Exempel på energianvändning i värdekedjan för livsmedel
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som vi tittat på i studien har också stort inflytande på tidigare leds energianvändning i och med
att de är stora köpare av exempelvis livsmedel och
logistiktjänster. Det gör att de i kraft av sin ekonomiska makt har möjlighet att påverka tidigare
led genom att ställa upp villkor och krav på leverantörernas energianvändning, exempelvis i form
av gröna transporter och energiredovisningar.
En slutsats är att servicebranscherna kan ha
ett stort indirekt inflytande på energianvändningen i samhället även om den egna energianvändningen är liten. Detta genom påverkan
gentemot leverantörer och genom ändrade affärskoncept gentemot kunderna.
ENERGIEFFEKTIVISERINGSPOTENTIALERNA INOM TJÄNSTEVERKSAMHETER
Det är viktigt att uppmärksamma de energieffektiviseringspotentialer som finns i tjänstesektorn, inte
minst därför att tjänstebranscherna sysselsätter så
stor andel av alla som har ett arbete. Dessutom
möter vi i vår vardag ett stort antal tjänstebranscher genom vår konsumtion: restauranger, hotell,
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handel och mycket annat. En central del i mötet är
varumärket och de associationer, värderingar och
löften som varumärket ger oss. Vi väljer medvetet
och omedvetet baserat på vår uppfattning om de
olika tjänsterna och erbjudandena som företagen
ger oss. I kundlöftet finns ett enormt underliggande förtroende för verksamheten från kunderna.
Hästköttskandalen som utspelade sig vårvintern
2013 gav oss en insikt om kraften som finns i
kundlöftet och vilka konsekvenser som kan uppstå
om löftet sviks. Inom något dygn efter avslöjandet
om att det fanns spår av hästkött i färdiglagad lasagne i Storbritannien så var det förstasidesnyheter
i stora delar av Europa. Efter ytterligare någon dag
tvingades politiker i EU och i flera länder att på
olika sätt ta sig an frågan.
Kraften som finns i kundlöftet är kan vara
en nyckel till hur man ska betrakta energieffektivisering inom konsumentrelaterade tjänstebranscher. Små insatser kan få enorm utväxling
över tid därför att kunderna av en eller annan
anledning anser att energieffektivisering är, eller kommer att bli, viktigt. Till slut är det en
integrerad del i kundlöftet – och om man bryter
löftet uppfattas det som ett svek av kunderna.

3. Konsultbranschen
FIGUR 4: Omsättning i konsultbranschen under perioden 2008–2011
Källa: SCB, Företagens ekonomi
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Konsultbranschen är ett vitt begrepp som omfattar allt ifrån bemanningsföretag, som hyr ut
personal, till rådgivningsföretag inom avancerad
teknik, juridik eller ekonomi. I denna rapport
syftas i första hand på de senare, företag som verkar inom kunskapsintensiv uppdragsverksamhet.
Exempel på företag i branschen är datakonsulter,
organisationskonsulter, tekniska konsulter, PRbyråer och arkitekter. Särskilt inom det tekniska
området finns en tradition av att använda konsulter i Sverige. Konsultföretagens kunder är dels ute
efter kunskap som deras egen personal inte har,
dels efter flexibla bemanningslösningar.
Omsättningen i konsultbranschen uppgick
år 2012 till över 300 miljarder kronor7. Antalet
anställda i konsultbranschen har mer än fördubblats sedan 1970-talet. Idag arbetar 250 000
personer med kunskapsintensiv uppdragsverksamhet i Sverige, vilket motsvarar 6 procent av
landets totala sysselsättning8. Sektorn ligger i
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topp vad gäller högutbildad personal. Hälften
av konsulterna har någon form av akademisk
utbildning och över en tredjedel av de utexaminerade ingenjörerna från KTH inleder sin yrkesverksamma karriär på ett konsultbolag. Branschen är starkt koncentrerad till storstäder och
universitetsorter.9
Energin som kan förknippas med verksamheten
går framförallt till kontor, kontorsutrustning och
konsulternas resor. Energianvändningen i en typisk kontorsbyggnad uppgår till i genomsnitt 211
kWh per kvadratmeter och år och fördelar sig på
ungefär lika delar fjärrvärme och el10. 60 procent
av elen används i verksamheten, bland annat till
belysning och datorer, medan 40 procent går till
fastighetsrelaterade funktioner11. Då kontoren
vanligtvis hyrs med varmhyror, det vill säga att
fastighetsägaren står för den energi som krävs för
att klimatisera och driva själva fastigheten, är det
framförallt verksamhetselen som konsultföretagen
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EXEMPLET ÅF14
Antal anställda:		
Årlig omsättning:		
Sålda tjänster:		
Energianvändning:

6 900 st (2012)
5 800 MSEK (2012)
30 000 uppdrag/år
730 kWh/uppdrag15

ÅF är ett av Sveriges största tekniska konsultbolag. Företaget erbjuder ett brett urval av tekniska
tjänster och finns i stort sett överallt i samhället. Tjänster i energisektorn, samt optimering av
flöden och processer inom industrin, är kanske
de tjänster som ÅF traditionellt är mest förknippade med. Idag har ÅF även en stor verksamhet
i infrastruktur- och samhällsbyggnadssektorn.
Produkt- och IT-utveckling är andra kompetensområden. Några av de största kunderna är Ericsson, Trafikverket, Power Machines (Ryssland),
Ringhals och FMV.
ÅF utför över 30 000 uppdrag per år. Storleken på projekten varierar från ett fåtal timmar till
100 000-tals timmar i stora projekt. Skillnaderna
är stora mellan företagets olika divisioner och
affärsområden.
Energianvändning i verksamheten
ÅFs energianvändning kan delas in i två delar.
Dels krävs energi för att driva konsultverksamheten, det vill säga energi till datorer och annan
kontorsutrustning, värme och kyla i lokalerna
samt resor i uppdragen. Den andra delen är den
energianvändning som uppstår hos kunderna,
till följd av de lösningar som konsulterna arbetar
fram. Den indirekta energianvändningen i uppdragen är tveklöst den största, men också den
del som är svårast att påverka och att mäta
Den direkta energianvändningen inom verksamheten, eller snarare koldioxidutsläppen som
uppstår till följd av den, mäts och följs upp regelbundet. Dessa mätningar innefattar energianvändningen för kontoren och tjänsteresorna.
Medarbetarnas resor till och från kontoren
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räknas inte med i mätningarna, men ÅF försöker ändå minimera denna påverkan genom att
ta hänsyn till att kontoren placeras i närhet till
kommunikationer.
Energieffektiviseringspotential
Samhället domineras av stuprörstänkande, vilket
kan leda till suboptimeringar av helheten. På ÅF
jobbar man för att sy ihop alla delar och se på
energieffektivisering i ett större systemperspektiv. Genom att föreslå kunderna energieffektivare lösningar kan samhällets energianvändning
minska kraftigt.
Betydelsen av den indirekta energianvändningen syns även i ÅFs hållbarhetsmål. Varje halvår
publicerar ÅF ”Green Advisor Report” som belyser
uppdrag som lett till mindre miljö- och energipåverkan. Syftet med detta är att lyfta frågan såväl
internt som externt.
Även om den stora effektiviseringspotentialen
finns i uppdrag ska ÅF leva som de lär och de
ställer energi- och miljökrav på sina lokaler och
tjänstebilar. De har även ett väl utbyggt videokonferenssystem för att minska antalet resor i
tjänsten.
Hinder och möjligheter
Möjligheten att effektivisera energianvändningen
i uppdragen begränsas av att ÅF inte själva äger
frågan. Det är i slutändan alltid kunden som beslutar om vilken lösning som ska implementeras.
Ytterligare en svaghet är att det sällan är enbart
en aktör som påverkar energianvändningen, särskilt inte om man ser till ett bredare systemperspektiv.
Externa möjligheter som underlättar energieffektiviseringen hos kunderna är framförallt de
politiska mål som drivit fram en ökad efterfrågan
på marknaden. En stor fördel med energieffektiviserande åtgärder är att de ofta går hand i hand
med minskade kostnader, och på senare tid har
de även alltmer blivit en profilfråga.

kan påverka. Den fastighetsrelaterade energin är
dock stark beroende av temperaturnivåerna i lokalerna, vilket företagen kan ha möjlighet att påverka. Fastighetsenergin minskar även om kontorsytan per konsult kan minskas.
Resor inom tjänsten är en annan energikrävande del av konsultverksamheten. I exempelföretaget ÅF ger de svenska konsulternas tjänsteresor
med flyg och bil upphov till 4 500 ton koldioxid/
år. Om bilresor antas stå för 70 procent av utsläppen och flygresorna för 30 procent, motsvarar det
en energianvändning på 17,2 GWh/år12. Det kan
jämföras med verksamhetselen, som i ÅFs fall antas uppgå till cirka 5 GWh/år13.
Konsultbranschen har genom sina uppdrag
ofta ett stort inflytande över hur kundernas
energianvändning påverkas. Konsulternas råd
påverkar många av de investeringar som görs i
samhället, och därmed hur energianvändningen
kommer att se ut för en lång tid framåt.

FIGUR 5: Energianvändning i en typisk
kontorsfastighet.
Källa: Energimyndigheten, Förbättrad energistatistik för
lokaler, 2007.
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4. Restaurangbranschen
FIGUR 6: Omsättning i restaurangbranschen under perioden 2009–2012.
Källa: SCB, Restaurangindex.
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Vi äter allt mer på restaurang. År 2012 omsatte
restaurangbranschen i Sverige över 100 miljarder
kronor16, vilket var den högsta noteringen någonsin. Försäljningen i branschen har ökat med över
50 procent bara under 2000-talet. Siffrorna kan
jämföras med livsmedelshandeln som 2011 omsatte cirka 228 miljarder kronor, varav cirka 178
miljarder i livsmedelskedjornas butiker17.
Restaurangbranschen i Sverige består av drygt
22 000 företag18. De största aktörerna på marknaden är McDonald’s, som omsatte cirka 4,6 miljarder kronor 2011, Max och Sodhexo, som omsatte
cirka 1,5 miljarder kronor vardera, samt Fazer,
som omsatte cirka 1,2 miljarder kronor19. De flesta
restauranger i Sverige ingår inte i några storföretag
eller kedjor utan drivs som små egna företag. Över
80 procent av restaurangföretagen har färre än 20
anställda. Branschen sysselsätter idag närmare 75
000 människor, och den blir allt större20.
Restauranger använder mycket energi i jäm-
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förelse med andra tjänsteverksamheter. Den
genomsnittliga restaurangen använder knappt
600 kWh energi per kvadratmeter och år. Majoriteten av energianvändningen består av driftel
till kök och restaurang. Själva köket står för cirka 35 procent av den totala energianvändningen,
medan ventilation och belysning står för cirka
10 procent vardera. Energi till uppvärmning av
lokalytorna står för drygt 35 procent, motsvarande 220 kWh per kvadratmeter och år. 21
Att vi äter ute påverkar energianvändningen på
flera sätt. Dels ökar energianvändningen på restauranger, dels minskar energin för matlagning
i hemmen. Ur ett energianvändningsperspektiv
borde det vara effektivare att laga många måltider gemensamt, istället för att var och en lagar
sin egen mat. Så verkar dock inte fallet vara idag.
Restaurangköken är ofta ineffektiva och kravet
på flexibilitet gör att utrustningen ständigt är påslagen. Det leder till stora värmeförluster.
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FIGUR 7: Fördelning av energianvändningen i en genomsnittlig restaurang.
Källa: Energimyndigheten
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FIGUR 8:Andel av total klimatpåverkan (CO2-ekv/år) för olika processer i Max verksamhet.
Källa: Max Klimatbokslut 2011
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Det finns stora möjligheter att göra spisar, fritöser ugnar och annat energieffektivare, men
de flesta tillverkare av sådan utrustning finns i
USA och i andra länder där energifrågan inte har

22

ing

isk
ar
et
ve
g
igt

isp
at
,p
ot

Br

t

te
r
ro

öd
,m

jö

du
k

le
tc

t
sk

Ö

vr

igt

N

an
im

öt

ali

kö
t

t

0%

varit lika prioriterad som i Sverige. Det gäller
också att kunna visa att den energieffektivare
utrustningen inte påverkar matens kvalité, smak
eller kökets normala rutiner.

EXEMPLET MAX 22
Antal anställda:		
Årlig omsättning:		
Sålda tjänster:		
Energianvändning:

3 300 st (2012)
1 600 MSEK (2012)
30000000 måltider/år
2 kWh/måltid23

Max är Sveriges äldsta hamburgerkedja. Redan
år 1968 slog de upp dörrarna till den första restaurangen. Idag är företaget näst störst på marknaden och kedjan består av sammanlagt 107 restauranger, huvudsakligen belägna i Sverige. Max
kärnverksamhet är att snabbt och flexibelt kunna
servera gästerna mat av hög kvalitet. Därtill har
man ett mycket ambitiöst miljö- och energiarbete, något som är ovanligt i snabbmatsbranschen.
Det är få, om några, snabbmatskedjor som har
kommit lika långt i energieffektiviseringsarbetet
som Max.
Max ambition är att i egen regi bygga och äga
fristående restauranger, vilket är fallet i cirka 70
procent av samtliga restauranger. Oavsett ägarform är det Max som ansvarar för de tekniska
installationerna i restaurangerna. Installationerna
underhålls och servas av ett externt konsultbolag, som har ett rikstäckande avtal med samtliga
restauranger.
Energianvändning i verksamheten
Den genomsnittliga Max-restaurangen använder
cirka 500 MWh per år. 80 procent av den totala
energianvändningen är el som går till restaurangernas köksutrustning. Resterande energianvändning utgörs av värme och kyla till lokalerna.
Hamburgergrillen är en energislukare, med en
effekt på i storleksordningen 15–20 kW. Även
fritöserna drar mycket el.
Max följer noga upp och rapporterar restaurangernas klimatpåverkan. Sett till verksamhetens totala koldioxidutsläpp står själva restaurangerna för en mycket liten del, cirka 1 procent.
Betydligt större påverkan sker hos leverantörerna, framförallt nötköttsproduktionen är en stor
klimatbov.
Energieffektiviseringspotential
Max nybyggda restaurang i Bromma är uppförd
enligt ett miljöhuskoncept som tagits fram av

föret aget. Byggnaden är bland annat utrustad
med solceller på taket, har ett lågt uppvärmningsbehov, behovsstyrd ventilation och LEDbelysning. Bromma-restaurangen har en total
energianvändning på cirka 420 MWh/år, vilket är
16 procent lägre än i genomsnittsrestaurangen.
De främsta effektiviseringspotentialerna för
Max gömmer sig i köket, i form av förbättrad
köksutrustning och utökad värmeåtervinning.
Det finns idag inga energieffektiva alternativ
på marknaden för snabbköksutrustning. Det är
också svårt att återvinna de stora värmemängder som uppstår i köket, då den värmeåtervinnande tekniken i ventilationssystemet inte tål
snabbmatskökets stora fettmängder i frånluften.
Det pågår för tillfället forskning för att lösa problemet, vilket skulle innebär en stor effektiviseringspotential.
Hinder och möjligheter
Ett stor t hinder för energieffektivisering i restaurangbranschen är att energikostnaderna i regel är små jämför t med andra kostnadsposter.
Energikostnaden i Max restauranger motsvarar
endast cirka 3 procent av de totala kostnaderna,
medan personalkostnaden och råvarukostnaden
står för cirka 30 procent vardera. Kostnaden för
en restaurangs totala energianvändning under
ett år motsvarar årslönerna för två heltidsanställda. En energibesparing på 5 procent ger med
andra ord mycket små belopp tillbaka, vilket gör
investeringarna svåra att motivera ur ett rent
ekonomiskt perspektiv.
De låga energikostnaderna i branschen förhindrar också utvecklingen av energieffektiv köksutrustning. Intresset för att spara energi är allmänt
lågt, särskilt i USA där den mesta av utrustningen
produceras.
Många energieffektiviserande åtgärder ger
emellertid positiva effekter även på andra områden. När man på en Max-restaurang bytte all
traditionell belysning mot LED-belysning gav det
upphov till oväntat höga kostnadsbesparingar.
Inte främst på grund av de minskade energikostnaderna, utan till följd av det minskade underhållsbehovet.
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5. Hotellbranschen
FIGUR 9: Omsättning i hotellbranschen under perioden 2008–2011.
Källa: SCB, Företagens ekonomi.
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I Sverige finns över 2 000 hotell, med en sammanlagd kapacitet på 114 000 rum. Under år
2012 såldes totalt 28,6 miljoner gästnätter runt
om i landet, de flesta i Stockholm. Kapacitetsutnyttjandet var drygt 50 procent, sett till antalet
rum. Med andra ord, hälften av hotellrummen
stod tomma och använde energi under året.
Hotellbranschen har stadigt växt under de senaste trettio åren. Mellan 1973 och 2011 mer än
fördubblades rumskapaciteten i Sverige. Beläggningen varierar dock kraftigt med konjunkturläget. Under den djupa fastighets- och bankkrisen
i början av 1990-talet var endast 37,5 procent
av landets hotellrum belagda. Under goda tider
ligger beläggningsgraden vanligtvis kring 50
procent. Efterfrågan inom hotellbranschen är
även starkt säsongsberoende, och varierar med
turismens fluktuationer.
Sedan 90-talets krisår har det pågått en tydlig strukturomvandling på den svenska hotell-
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marknaden. Allt fler hotell tillhör idag stora
hotellkedjor med väletablerade varumärken.
Inte sällan är dessa internationella, med hotell
spridda i Norden eller i hela världen. Branschen
har även blivit alltmer professionaliserad mot
den rena hotelltjänsten. Idag äger få hotell fastigheterna som verksamheten bedrivs i, även om
ansvaret för fastighetsdriften ibland ligger på
hotellföretagen.
Hotellen måste ständigt utveckla sin tjänst
för att sticka ut från den stora massan och därmed locka kunderna till sig. Idag övernattar vi
inte bara på hotellen, vi stannar där för att få en
upplevelse. God mat, avslappnande spa och ett
trevligt bemötande från de anställda ingår idag
ofta i hotellens koncept. Kan kundernas känsla
av lyx och komfort kombineras med en energieffektiv verksamhet?
Det genomsnittliga hotellet använder cirka
250 kWh per kvadratmeter och år. 47 procent
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EXEMPLET SCANDIC25
Antal anställda:		
7 536 st 26 (2012)
Årlig omsättning:		
7 984 MSEK 27 (2012)
Sålda tjänster:		
8,7 miljoner
			gästnätter/år
Energianvändning:
37 kWh/gästnatt 28
Scandic startade sin verksamhet 1962 med ett hotell i Laxå. Idag har hotellkedjan cirka 160 hotell i 8
länder och totalt 8,7 miljoner gästnätter per år. 76
av hotellen ligger i Sverige. Scandic äger inga egna
fastigheter utan hyr in sin verksamhet i andras lokaler. Däremot ansvarar man för fastighetsdriften
i hotellen. Sammanlagt har man avtal med cirka 30
olika fastighetsägare. De flesta äger endast enstaka
fastigheter. Hyresavtalen löper ofta över 15–20 år,
med små möjligheter att omförhandla villkoren under avtalsperioden.
Scandic har en stark miljöprofil och arbetar med
ett flertal mål för att minska sin miljöbelastning. Ett
av dem är att den verksamheten ska vara koldioxidneutral år 2025. Att minska energianvändningen
i kombination med att använda förnybara energikällor är ett viktigt led för att nå detta mål. All energianvändning i verksamheten mäts, rapporteras
och publiceras. Samtliga hotell i Sverige, utom tre
stycken, är miljömärkta med Svanen.
Energianvändning i verksamheten
Hotelldriftens energianvändning fördelar sig på 50
procent fjärrvärme och 45 procent el (inklusive elvärme i ett fåtal hotell). Resterande 5 procent är
fjärrkyla och gas. I stort sett samtliga hotell värms
med fjärrvärme. Där det är möjligt konverterar
man till fjärrkyla från eldrivna kylaggregat, men det
kan vara svårt att påverka energiförsörjning i någon
större utsträckning då det ligger på fastighetsägarens ansvar.
Hotellverksamheten ger även upphov till energianvändning som inte visar sig på företagets energifakturor. Exempel på indirekt energianvändning är
gästernas och personalens resor till och från hotellen, samt energi som används för tjänster som lagts
ut på entreprenad som exempelvis tvätt. Denna
energianvändning är svår för Scandic att kontrollera
och ta ansvar för.
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Energieffektiviseringspotential
Scandic har under perioden 2009–2011 effektiviserat den genomsnittliga energianvändningen med 10
procent. De stora energibesparingarna har framförallt skett i samband med större ombyggnationer
och renoveringar. Såväl teknik som personalens beteende påverkar energianvändningen i den dagliga
hotellverksamheten. Effektiviseringar kan uppnås
genom att påverka dessa faktorer. Närvaro- och
tidsstyrd belysning och ventilation är exempel på
tekniska åtgärder som minskar energianvändningen. Personalens beteende förändras framförallt genom utbildning. Den största energieffektiviseringspotentialen finns dock vid underhållsåtgärder och
renoveringar. Dessa åtgärder kräver samarbeten
med fastighetsägarna.
Uppskattningsvis kan 5–10 procent av energianvändningen i enskilda hotell sparas genom att
optimera driften i befintliga system. För att uppnå
större besparingar måste de tekniska komponenterna bytas ut mot energieffektivare alternativ. Åtgärder i byggnadernas klimatskal ger endast marginella vinster.
Hinder och möjligheter
Ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och
verksamhet är problematisk när det kommer till
energieffektivisering. Fastighetsägaren, som står för
investeringarna i själva fastigheten, saknar incitament
i form av framtida kostnadsbesparingar. Det förhindrar att energieffektiviserande investeringar genomförs, om dessa innebär högre investeringskostnader.
Energianvändning utmärks av hög komplexitet.
Ett flertal olika system och funktioner samverkar
med varandra, och det kan därför vara svårt att förutse hur energianvändningen kommer att påverkas
av olika handlingar. För det krävs stor teknisk kompetens, något som ofta saknas hos hotellpersonaloch ledning. Bristen på teknisk kompetens begränsar
möjligheterna att energianvändningen utvärderas i
samband med investeringar. Ofta prioriteras intäktshöjande åtgärder. Många av de interna hindren
utgår från att gästerna inte efterfrågar energieffektiva hotell. Att bo på hotell förknippas med lyx, och
komfort är en hygienfaktor som går före allt annat.
Trenden går mot att hotellgästerna förväntar sig allt
varmare rum på vintrarna och allt kallare rum på
somrarna, vilket ökar energianvändningen.

av energin går till uppvärmning och varmvatten, och knappt 40 procent till el i verksamheten. Resterande energi används för fläktar och
annan fastighetsrelaterad el. Köksutrustningen
är, liksom för restaurangbranschen, en stor energipost. Den står för 22 procent av den totala
energianvändningen, och 31 procent av elanvändningen. 24
Energianvändningen i hotellbranschen påverkas av ett flertal olika aktörer. Fastighetsägaren ansvarar för investeringar i klimatskal och
installationer, medan driften sköts av externa
förvaltningsbolag eller hotellens egna driftstekniker. Därtill kommer kunderna, som genom
sina handlingar och beteenden påverkar såväl
rumstemperatur som varmvattenanvändning
och elförbrukning.

FIGUR 10: Fördelning av energianvändningen
i ett genomsnittligt hotell
Källa: Energimyndigheten
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6. Livsmedelshandel
FIGUR 11: Försäljningsutveckling i livsmedelshandel under perioden 2008–2011.
Källa: SCB
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Dagligvaruhandel går stadigt framåt. År 2011
köpte vi livsmedel, inklusive alkoholfria och
alkoholhaltiga drycker, för över 228 miljarder
kronor29. Omsättningen i branschen ökade med
48 procent under 2000-talet. I allmänhet är
dagligvaruhandeln mindre konjunkturkänslig
än andra handelsgrenar. Vi behöver alltid mat,
trots kriser i världsekonomin.
Det finns cirka 49 700 butiker och varuhus
i Sverige som säljer livsmedel och andra dagligvaror. Tillsammans sysselsätter de 64 000
människor30. Till skillnad mot omsättningen
har antalet butiker i branschen minskat under
2000-talet. Fokus i branschen ligger på att hitta storskalighetsfördelar som exempelvis större
inköpsvolymer.
Det finns idag mycket få småhandlare kvar
i Sverige, då de inte klarar av att konkurrera
med de stora kedjorna. Mindre butiker ansluter
sig till de stora för att få ta del av deras varu-

2011

flöden. Idag står de tre största aktörerna, ICA,
Coop och Axfood, för 87 procent av omsättningen på marknaden31.
En trend som är stark i hela handelssegmentet är utvecklandet av e-handelstjänster.
Livsmedelshandel har i jämförelse med andra
handelssegment utvecklats långsamt på detta
område. Endast 1 procent av livsmedelsköpen
gjordes via internet år 2011. Tillväxttakten är
dock hög. Omsättningen ökade med 40 procent
mellan 2010 och 2011. (Axfood 2012)
Den genomsnittliga livsmedelsbutiken använder cirka 400 kWh per kvadratmeter och
år, varav 300 kWh är el. Den största energiposten utgörs av livsmedelskyla, 37 procent
av den totala energianvändningen och hela 45
procent av elanvändningen. Belysning och uppvärmning är andra stora energiposter. Energianvändning i livsmedelsbutiker har ökat med
8 procent sedan 1990. Den största ökningen
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EXEMPLET AXFOOD33
Antal anställda:		
Årlig omsättning:		
Sålda tjänster:		
Energianvändning:

7 254 st
36 306 MSEK
70 miljoner matkassar34
5 kWh/matkasse35

Axfood bedriver handel med dagligvaror inom
detalj- och par tihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Axfood Snabbgross, PrisXtra och Hemköp
(som delvis är handlarägt). Antalet egna butiker
uppgår till 246 stycken. Därutöver samverkar
Axfood med ett stor t antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat
inom Hemköpskedjan och Willys, men också
under varumärken som Handlar’n och Tempo.
Totalt samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker.
Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel
Johnson AB med cirka 50 procent av aktierna.
Axfood har cirka 20 procents marknadsandel i
Sverige.
Energianvändning i verksamheten
Energianvändningen inom Axfood kan delas in
tre huvudposter: produktion av varor, transporter och logistik samt energi till lokalerna. Den
största klimatpåverkan uppstår hos bonden,
särskilt vid djurproduktion. Denna indirekta energianvändning, som ger upphov till koldioxidutsläppen, är dock svår för Axfood att påverka.
Energianvändningen i butikerna är såväl stor som
påverkbar och får därför ett särskilt fokus i företagets energiarbete.
Livsmedelsbutiker är elintensiva. Axfoods
246 egenägda butiker använder totalt cirka 290
GWh el per år, vilket motsvarar 400 kWh per
kvadratmeter36 . Över 50 procent av butikernas
energianvändning uppstår till följd av kylning av
produkter, och det är en växande trend.
Energieffektiviseringspotential
Axfood har som målsättning att minska butikernas elanvändning med 30 procent per kvadratmeter under perioden 2009–2015. Projektet
går under namnet Energiutmaningen, och har
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en central styrgrupp där koncernchefen, hållbarhetschefen samt representanter från butikskedjorna ingår. En viktig del i arbetet är att samtliga butiker har kopplats till ett mätsystem som
samlar ihop och lagrar mätdata från alla typer av
mätare. Det ger möjlighet att centralt analysera
energianvändningen ner till komponentnivå. Systemet kan även larma om det uppstår onormala
förbrukningsmönster. En framgångsfaktor är att
det finns kompetenta energitekniker inom företaget som kan göra analyserna. Utan dem skulle
investeringarna i mätning och uppföljning bli värdelösa. Andra viktiga delar i Energiutmaningen är
att ta fram driftsprogram för kedjorna samt att
utbilda personalen i energifrågor.
Även om det går att göra stora energibesparingar i befintliga butiker och system, finns den
största energieffektiviseringspotentialen vid ombyggnation av butikerna. Hemköp har byggt om
ett antal butiker under 2012, med stora energibesparingar som följd.
Hinder och möjligheter
Det finns en stor potential för Axfood att energieffektivisera sin energianvändning. En utmaning
ligger i den stora organisationen. Det är många
butiker och många människor som måste göra
rätt för att bästa resultat ska uppnås. Centraliserade system är nödvändiga för att effektivisera
såväl energianvändning som verksamhet.
I förhållande till de totala kostnaderna i livsmedelshandeln är energikostnaderna små. Endast enstaka procent går till el, medan varuinköpen är den dominerande kostnaden. Trots
den närmast obefintliga andelen motsvarar elkostnaderna hundratals miljoner kronor årligen.
Genom att effektivisera energianvändningen kan
stora belopp sparas, pengar som hamnar direkt
i företagets resultat.

kan hittas i segmentet livsmedelskyla. Trenden
är att vi köper allt mer av färdiglagat, halvfabrikat och andra varor som presenteras i kyldiskar. 32
Energimyndigheten uppskattar elanvändningen i butik till cirka 2–3 procent av Sveriges
totala elanvändning. Sammantaget betyder det
att det krävs cirka 3–4 TWh för att få fram 350
miljoner matkassar, motsvarande cirka 10 KWh
per matkasse.
Man kan välja att se det som att det finns
10 KWh av energi investerade i varje matkasse
som lämnar butiken, en investering som görs
för att vi ska kunna köpa färska och frysta
matvaror. Den dominerande delen av detta
kommer från de kyldiskar och frysdiskar som
finns i butikerna.

FIGUR 12: Fördelning av energianvändningen i
livsmedelsbranschen. Källa: Energimyndigheten
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7. Andra tjänstebranscher
Vid sidan av de tjänstebranscher som undersökts inom ramen för det här projektet finns
förstås fler andra. Vård och omsorg drivs
numera också i kedjeföretagsform av privata
aktörer på liknande sätt som livsmedelskedjor och andra serviceföretag. Här sker också
en stor energianvändning som ännu inte uppmärksammats i någon större utsträckning.
Precis som i många andra servicebranscher
ansvarar fastighetsägaren och förvaltarföretag för en stor del av energianvändningen. Det
finns dock en stor påverkan på energianvändningen som kommer av hur sjukvården organiseras och erbjuder vård.
En annan bransch som berör många i samhället är utbildningsbranschen; daghem, skola,
gymnasium och universitet. I denna bransch
finns den viktiga möjligheten att utbilda alla
medborgare i energieffektivisering och varsam
energianvändning. Av Sveriges 9,5 miljoner
invånare är cirka hälften sysselsatta i arbete,
medan cirka 1 miljon i åldern 16–64 år är i
någon form av utbildningsprocess37. Till dessa
kommer cirka 1,9 miljoner barn i förskolor och
grundskolor och naturligtvis cirka 200 000 lärare i dessa verksamheter38.
I båda dessa branscher finns liknande möjligheter som i de studerade att påverka den
indirekta energianvändningen genom att exempelvis ställa krav på utrustning, leveranser
och lokaler. Dessutom förändras verksamheterna också här på olika sätt. Ett exempel är
den digitala undervisningen och det digitala
lärandet som har potential att förändra skolsystemet kraftigt – vilket kommer att förändra
energianvändningen.
Detaljhandel, med större och midre företag,
är en annan stor tjänstebransch. De stora företagen har många gånger utarbetade policies
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och åtgärdsplaner för att minska klimatpåverkan och energianvändning. Exempelvis har
H&M en plan för att minska verksamhetens
totala utsläpp till 2015 samtidigt som verksamheten växer. Även H&M påpekar att en stor
del av produkternas energianvändning och klimatpåverkan ligger utanför deras verksamhet:
”Still, the biggest climate impact along our value chain happens outside of our operations”.
(H&M Sustainability Report 2012)

8. Analys och observationer
Våra observationer från möten och diskussioner kan grovt delas in i två kategorier. Den ena
kategorin observationer är mer generella observationer som rör mer än en bransch och som
ligger till grund för de förslag till rekommendationer som vi för fram i nästa avsnitt. Den
andra kategorin observationer är mer knutna
till en specifik bransch och är mer konkreta.
OBSERVATIONER FRÅN KONSULTBRANSCHEN

Resefria möten och flexibla kontor

Den revolutionerande utvecklingen inom IT har
förändrat förutsättningarna för hur vi möts och
kommunicerar. Människor behöver inte längre
befinna sig på samma fysiska plats för att genomföra möten och diskussioner. Med hjälp
av video- och konferenssamtal kan konsulter i
Sverige träffa sina kunder i Kina, utan att behöva transportera sig längre än till närmsta
konferensrum. Dessa virtuella mötesplatser ger
besparingar i energianvändningen, men även i
resultaträkningen till följd av minskade resekostnader och ej debiterbar restid.
Informationsteknologin möjliggör även att
arbete utförs på andra ställen än på det traditionella kontoret. På många kontor överstiger
beläggningsgraden på kontorsplatser sällan 50
procent. Många anställda arbetar på kundernas arbetsplatser, hemifrån eller på stan. Genom att skapa flexibla kontor, där de anställda
kan välja att arbeta vid en traditionell arbetsplats, i mötesrum eller på sociala sittytor, kan
företagen effektivisera sina ytor. I och med att
varje person inte får en bestämd plats minskar
kontoren i omfattning. Dessa så kallade aktivitetsbaserade arbetsplatser har blivit något

av en trend. Populariteten har främst ökat på
grund av de höga kontorshyrorna i fastigheter
på centrala lägen, men i och med att den uthyrda arean minskar görs även besparingar i
energianvändningen.
Flexibla kontor passar inte alla. Det finns studier som visar att de anställdas produktivitet
försämras när kontorsytorna öppnas upp och
blir allmänna. På andra företag är resultatet det
motsatta, med nöjdare och effektivare medarbetare som följd. Avancerade arbetsuppgifter
med hög komplexitet tenderar att kräva mer
avskildhet än mer okomplicerade eller sociala
uppgifter.

Gröna erbjudanden effektiviserar
kunderna

Konsulternas kanske största möjlighet att påverka energianvändningen i samhället är att
implementera energieffektiva lösningar hos sina
kunder. Detta gäller inte enbart energikonsulterna på teknikkonsultbolagen. Det gäller även
arkitekternas utformning av byggnader, managementkonsulternas påverkan på företagsledningar, de ekonomiska konsulternas kalkyler,
och så vidare.
Det är i slutändan alltid kunderna som väljer
hur ett uppdrag utformas. Optioner på energieffektiva lösningar kan emellertid synliggöra
attraktiva alternativ som kunden inte är medveten om. Energieffektivisering ger många gånger
kunden vinster i form av såväl kostnadsbesparingar som ett starkare varumärke gentemot
företagets egna kunder. Att kunna utforma och
argumentera för sådana vinster kräver att konsultbolagen har en viss energikompetens, vilket
inte alltid är fallet.
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OBSERVATIONER FRÅN
RESTAURANGBRANSCHEN

Köksutrustningen är energislösande

Köksutrustningen i restaurangköken verkar
vara riktiga energibovar. Dels kräver de höga
eleffekter för att drivas, dels är de ofta påslagna eller i standbyläge för att det snabbt ska gå
att laga till maten. Andelen energi som kommer till nytta i matlagningen relativt liten. Enskilda restaurangföretag har svårt att påverka
utvecklingen mot energieffektiva apparater. I
lunch- och kvällsrestauranger kan dock en del
av överskottsvärmen återvändas för att värma
upp lokalerna. I snabbmatsrestauranger är värmeåtervinning ett mer svårlösligt problem, då
dagens värmeväxlare inte tål de stora fettmängder som frånluften innehåller.

Många aktörer med liten medvetenhet

De flesta restauranger och kaféer är små med begränsade resurser. Fokus ligger främst på restaurangverksamheten och gästerna. Medvetenheten
om energifrågor och energieffektivisering är låg,
och energibesparingar har en liten betydelse för
ekonomin i företagen. Vissa av de större kedjeföretagen arbetar emellertid med energi- och
klimatfrågor, dels för att minska verksamhetens
driftskostnader men även för att stärka varumärket gentemot kunderna.
OBSERVATIONER FRÅN
HOTELLBRANSCHEN

Split incentives försvårar
energieffektivisering

Hyresavtalen i hotellbranschen är ofta utformade så att fastighetsägaren får en andel av
hotellverksamhetens försäljning. De omsättningsbaserade avtalen innebär att fastighetsägaren enbart får del av ökade intäkter, inte i
minskade kostnader. Det finns därför små incitament till att investera i energieffektiviserande
åtgärder. Pandox, som är Europas ledande hotellfastighetsbolag och Scandics största fastighetsägare, har omsättningsbaserade hyresavtal
i 83 procent av fallen39.
Ett alternativ till omsättningsbaserade avtal
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är resultatbaserade avtal, där fastighetsägaren
istället bestämmer hyran utifrån hotellets vinst.
Det ger incitament till såväl hotellverksamheten
som fastighetsägaren att minska energianvändningen. De resultatbaserade hyresavtalen kan
förstärkas med någon typ av ”grönt avtal”, där
båda parter förbinder sig till att investera i energieffektiva åtgärder.

Gästernas önskan är hotellägarens lag

Hotellbranschen utgör en hårt konkurrensutsatt marknad, där många aktörer slåss om
gästerna. För att verksamheterna ska kunna
överleva måste de kunna erbjuda det gästerna
förväntar sig. Trots att energi- och klimatfrågorna idag är viktiga för de flesta människor,
tenderar komforten att gå före allt annat när
de bor på hotell. Efterfrågan på energieffektiva hotell är låg. Trenden visar att gästerna
vill ha allt varmare rumstemperaturer på vintrarna och allt kallare på rummen på somrarna.
Varmvattenanvändningen i hotellrum är väsentligt högre än i bostäder.
Men allt fler företagskunder väljer hotell med
en hållbarhetsstämpel, i och med att de själva
har en hållbarhetspolicy att följa. Ju medvetnare
andra företag blir, inte minst i tjänstesektorn,
desto högre blir incitamenten för hotellen att effektivisera energianvändningen.
OBSERVATIONER FRÅN
LIVSMEDELSHANDELN

Kylig utveckling!

Utvecklingen inom livsmedelsbranschen går
mot allt fler kylda produkter, vilket ökar energianvändningen i butikerna. Kylprocessen är
elintensiv, men det finns mycket att göra för att
effektivisera energianvändningen. Något så enkelt som att använda lock på kylar kan minska
elförbrukningen med 26 procent, och butikens
totala energianvändning med 6 procent (Lindberg et al., 2008). En annan väg att gå är att
försöka minska mängden kylvaror. Många varor kyls helt i onödan. Ett exempel är ägg, som
ofta placeras i kyldiskar, trots att hållbarhetstiden baseras på rumstemperatur. Innovativa
förpackningslösningar kan bidra till att minska

mängden kylvaror. Genom att utveckla förpackningar som bättre skyddar matvarorna, kan fler
av dessa förvaras i rumstemperatur.
Kylanvändningen skulle även kunna minskas
om butikerna arbetade mer med differentierade
temperaturer för olika typer av varor. Djupfrysta grönsaker kräver exempelvis inte lika låga
temperaturer som djupfryst lax för att behålla
sin kvalitet. Ett hinder för detta är att gällande
lagstiftning kräver att djupfrysta varor håller
minst -18 °C.

Kundernas bilresor ger stor indirekt
energianvändning

Liksom i många andra tjänstebranscher är det
sällan tjänsten i sig som använder mest energi.
Varorna som säljs inom livsmedelshandeln kräver stora mängder energi vid produktion och
transport hos leverantörerna. Energi används
även i samband med att kunderna tar sig till butiken och transporterar hem sina matkassar. Att
åka 5 kilometer med bil till affären och sedan
transportera hem 10 kg mat kräver mer bränsle
per vara än samtliga transporter i tidigare led.
De resulterande koldioxidutsläppen är cirka
dubbelt så stor i det senare ledet.
Att handla mat via internet och få den hemkörd, borde ha förutsättningar att vara mer
energieffektivt än att kunderna åker enskilt till
affären och handlar. Forskning visar att så är
fallet om resan till livsmedelsbutiken inte kombineras med andra ärenden. Om handlingen
däremot utförs i samband med andra resor, exempelvis på väg hem från jobbet, är de privata
resorna bättre än att köra ut maten med små
lastbilar. Ju mer leveranserna kan planeras och
samordnas, desto bättre blir förutsättningarna
för en effektiv hemkörning av maten.
ALLMÄNNA OBSERVATIONER
FRÅN TJÄNSTESEKTORN

Energi utgör en liten kostnadspost

Till skillnad från mer energiintensiva branscher
ger inte energianvändningen i tjänstesektorn
upphov till särskilt betydande kostnader i verksamheten. Andra kostnadsposter, såsom personal- och varukostnader, är många gånger helt

dominerande i företagens kalkyler. Fördelningen resulterar i att energieffektiviserande investeringar kan vara svåra att räkna hem, och att de
inte väcker något större intresse hos beslutsfattande företagsledningar.

Energianvändningen uppstår på andra
håll i värdekedjan

En återkommande observation under studien
har varit att det sällan krävs stora energimängder för själva tjänsteutförandet. Däremot kan
tjänsterna ge upphov till betydande energianvändning i andra led i värdekedjan, kanske
framförallt hos leverantörer, men även hos kunderna. Den så kallade indirekta energianvändningen kan vid första anblick verka svår för
tjänsteföretagen att påverka. Det har dock visat
sig att positionen som kund ger en oväntad kraft
bakåt i kedjan. Genom att ställa krav på leverantörer och produkter kan energianvändningen minska, inte bara i det egna företaget, utan
framförallt i andra näringssektorer. Tjänsteföretaget kan även genom information och innovativa erbjudanden underlätta för sina kunder att
agera energieffektivt.

Det är sällan bara en aktör som
påverkar energianvändningen

Vilken energianvändning som bör tillskrivas
tjänstesektorn är inte alltid helt lätt att definiera.
Det beror framförallt på att energin som krävs
för att utföra tjänsten inte alltid tillhandahålls
av själva tjänsteföretagen. Ett exempel som är
mycket vanligt förekommande är då tjänsteföretagen hyr lokaler av ett externt fastighetsbolag.
Fastighetsägaren står i dessa fall för energin som
krävs för klimatisering och drift av fastigheten,
energi som i själva verket är nödvändiga för att
tjänsten ska kunna utföras.
Det finns många gånger en otydlighet i vilken
aktör som äger energifrågan, och det är långt
ifrån alltid som incitamenten till besparing sammanfaller med den som får bekosta nödvändiga
investeringar. De stora effektiviseringsvinsterna
uppstår vanligtvis i gränslandet mellan olika aktörer, och genomtänkta samarbetsformer blir då
viktiga för att nå framgång.
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Energitekniker är en bristvara

Tjänstesektorns energianvändning påverkas i
hög utsträckning av de tjänster som erbjuds i
respektive bransch. Det kan verka självklart i
och med energin omvandlas till den service som
motsvarar själva kunderbjudandet. Ett framgångsrikt energieffektiviseringsarbete kräver
därför dels kunskap om de energikrävande processerna, men även en stor praktisk kunskap
om de specifika verksamheterna. Den tekniska
utvecklingen har även gjort det möjligt att mäta
och följa upp energiflödena i realtid. Det ger
ett kraftfullt verktyg i jakten på onödiga kilo-
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wattimmar, men det kräver att energiteknikern
dessutom har betydande IT-kunskaper.
I samtalen med exempelföretagen har det
gång på gång påpekats att det råder en stor brist
på personer som har en kombination av dessa
kompetenser. Energiutbildningarna tillhandhålls vanligtvis av högskolorna och fokuseras
främst på teoretiska kunskaper, med alltför dålig förankring i det praktiska arbetslivet.

9. Slutsatser och
rekommendationer
Trots tjänstesektorns dominans i det svenska
näringslivet uppmärksammas den sällan i den
allmänna energidebatten. Det är dock ett faktum att de länder som har de mest utvecklade
tjänsteindustrierna, främst i västvärlden, också
är de länder som använder mest energi. Vi anser därför att tjänstesektorn förtjänar en större
uppmärksamhet i strävan mot ett energieffektivt
samhälle.
Ett ökat fokus på energieffektivisering i tjänstesektorn ger stora möjligheter att minska energianvändningen även i andra sektorer. Genom
sin placering långt fram i värdekedjan, kan
tjänstesektorn skapa en ”dragande” effekt på
energieffektivisering hos leverantörer och producenter. Ju större kravet blir på energieffektivisering i tjänsterna, desto större krav kommer
tjänsteföretagen också att ställa på sina leverantörer. Ett hinder är emellertid att energin, generellt sett, utgör en alltför liten kostnadsandel
i tjänsteföretagen för att energieffektiviserande
investeringar och satsningar ska ses som attraktiva alternativ.
Högre priser på energi skulle kanske vara den
effektivaste åtgärden för att driva fram ett ökat
fokus på energieffektivisering i tjänstesektorn.
Tjänstesektorn verkar inte på någon exportmarknad, och prisförändringar påverkar därför
inte konkurrensen i samma utsträckning som
i övrig industri. Högre skatter på energi kan
kompenseras med exempelvis lägre kostnader
för personal, vilket skulle stimulera högre sysselsättning i samhället.
Det finns emellertid många andra åtgärder
för att stimulera en ökad energieffektivisering
i tjänstesektorn. Nedan följer ett antal rekom-

mendationer riktade mot näringsliv, myndig
heter och politiker.
REKOMMENDATIONER

Uppmärksamma tjänstesektorns
energianvändning

Riktas mot: Statistikansvariga myndigheter och
forskning
Tjänstesektorn blir allt större i det svenska
samhället. Tjänstesektorns dominans tydliggörs emellertid inte när det handlar om energianvändning. I den offentliga statistiken
presenteras ofta sektorns energianvändning
tillsammans med bostadssektorn och diverse
”övrigt”-poster i samhället. Det ger en bristfällig bild över hur tjänstesektorn påverkar den
totala energianvändningen i landet. (Se figur på
nästa uppslag).

Öka incitamenten till
samarbeten mellan aktörer i
tjänsteverksamheternas värdekedjor

Riktas mot: Beslutsfattare i tjänstesektorn och
politiker
För att kunna uppnå de största energieffektiviseringsvinsterna i tjänstesektorn är det ofta
nödvändigt att involvera underleverantörer och
kunder i energiarbetet. Energianvändningen
som förknippas med tjänsterna avgränsas sällan till tjänsteföretaget i sig, utan uppstår hos
och påverkas även av andra aktörer. Tjänsteföretagen kan i positionen som betydelsefulla
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kunder ofta ställa rena krav på underleverantörer, men det finns även mjukare samarbetslösningar som bygger på att ge och ta. Ett
exempel är så kallade gröna hyresavtal, där
hyresgäst och fastighetsägare tillsammans utformar punkter som respektive part åtar sig att
ansvara för. Man kan även tänka sig utvecklingsplattformar, där leverantörer och tjänsteföretag tillsammans utformar de mest effektiva
tekniska lösningarna.

Utbilda personalen i
energieffektivisering

Riktas mot: Beslutsfattare i tjänstesektorn
En annan betydelsefull intressent är personalen
inom företaget. Branscherna inom tjänstesektorn är vanligtvis personalintensiva, och medarbetarnas handlingar och beteenden styr i hög
utsträckning verksamhetens energianvändning.
Genom att systematiskt arbeta med utbildning,
informationsinsatser och rutiner kan ofta betydande energibesparingar uppstå.

Skapa program för
energieffektivisering
Riktas mot: Politiker

I och med att energieffektivisering i tjänstesektorn omfattar flera olika aktörer finns det en
risk att frågan hamnar mellan stolarna. Det kan
därför finnas ett behov av politiskt engagemang
för att få en högre medvetenhet bland tjänsteföretagen. Ett exempel på ett sådant engagemang
skulle kunna vara ett program för energieffektivisering, liknande det som riktades mot energiintensiv industri.
Ett program för energieffektivisering handlar
inte enbart om ökade ekonomiska incitament
för företagen. Kanske än viktigare är att frågan
uppmärksammas, prioriteras och samordnas av
ledarskapet i landet.

Uppmärksamma effektiviseringsvinster
Riktas mot: Beslutsfattare i tjänstesektorn

Även om energikostnaderna, i allmänhet, står
för en liten andel av de totala kostnaderna i
tjänsteverksamheterna innebär det inte att be-
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sparingspotentialen är obefintlig. Större tjänsteföretag spenderar miljontals kronor på energi
varje år. Genom att effektivisera sin energianvändning kan företagen uppnå vinster som slår
direkt mot sista raden i resultaträkningen. Till
skillnad mot att exempelvis säga upp personal
ger energieffektivisering inte upphov till någon
försämring av tjänsten i sig. Tvärtom kan energibesparingen ge ytterligare vinster till följd av
minskade underhållskostnader och optimerade
system.

Ställ krav på energiredovisning
Riktas mot: Ägare

Det är ägare och ledning som beslutar om och
hur energifrågan ska prioriteras i företagen.
Ett sätt att väcka intresset hos beslutsfattande
personer är att från politiskt håll ställa krav på
redovisning av energianvändningen. Energianvändningen skulle kunna redovisas i en obligatorisk hållbarhetsrapport, där energifrågan sätts
in i ett större miljösammanhang, eller som rena
nyckeltal i årsredovisningen. Genom att synliggöra företagens energianvändning skapas förutsättningar för att ytterligare göra energiarbetet
till en konkurrensfördel.

Ta fram utbildningar som kombinerar
energi med IT

Riktas mot: Beslutsfattare vid universitet och
högskolor
Det råder en stor brist på yrkeskunniga energitekniker som dessutom har en stor förståelse
för IT-baserade mät- och uppföljningssystem.
Samtidigt efterfrågar näringslivet personer som
har en praktisk kunskap om de specifika tjänsteverksamheterna. Det behövs även kompetens
i att analysera och förstå de data som mätsystemen samlar in. Vi föreslår därför att det dels tas
fram en kvalificerad yrkesutbildning där fokus
ligger på att kombinera teoretisk energi- och ITkunskap med praktisk yrkeslivserfarenhet från
tjänstesektorns olika branscher. Dels behövs
även högre utbildningar med fokus på kopplingen mellan IT och energi.

FIGUR 13: Exempel på hur energistatistiken presenteras i SCB:s dokumentation.
Tjänstesektorns energianvändning grupperas tillsammans med bostäder och en rad
övrigtposter, vilket gör det svårt att få en klar bild över sektorns bidrag.
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KAN ENERGIANVÄNDNINGEN I
TJÄNSTESEKTORN HALVERAS TILL ÅR
2050?
Tjänstesektorn växer sig kontinuerligt allt större,
en trend som inte ser ut att brytas. Vi kommer
förmodligen att få vänja oss vid ett näringsliv
som till allt större del består av tjänsteproduktion, och allt mindre av tillverkande industrier.
Om vi ser till energieffektiviseringen, det vill
säga antalet producerade tjänster i förhållande
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pappersindustri
17,3 %
Järn- och spårvägar 2 %
El-, gas- och värmeverk 2,8 %

insatt energimängd, finns stora besparingspotentialer. Ett ökat fokus på tjänsternas energianvändning är dock en nödvändighet för att
intresset ska väckas i större segment av branschen. En effektivisering med 50 procent är
fullt möjligt att nå, under förutsättning att rätt
åtgärder sätts in.
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