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Sammanfattning 

Det naturliga kretsloppet hinner inte ta hand om de ökade utsläppen av 

växthusgaser. Den största delen av den globala klimatpåverkan kommer från 

mänskliga aktiviteter så som industri, byggnader och transporter. Det är 

framförallt utsläppen av koldioxid till atmosfären som behöver reduceras för 

att förhindra detta klimathot.  

Karlstads kommun har skapat ett ramverk för sitt miljöarbete som bygger på 

att vara miljömässigt hållbar. Även Friskis&Svettis har ett miljöarbete som 

grundas i en miljöpolicy.  Dessa två dokument utgör utgångspunkten för denna 

studie. 

I en tid med allt fler stillasittande jobb blir träning ett viktigt komplement för 

att främja folkhälsan. Många träningsverksamheter upplever ett ökat intresse 

av träning och det ökande antalet lokaler innebär en ökad miljöpåverkan. I 

denna studie bedöms att träningsverksamheternas huvudsakliga miljöpåverkan 

kommer från: 

 Elanvändning 

 Uppvärmning 

 Resor till/från träningen 

 Material- och kemikalieanvändning 

Syftet med denna studie är att analysera energianvändningen och 

miljöpåverkan från en träningsanläggning. En omfattande undersökning av 

anläggningens uppvärmning, elanvändning och intern värmealstring har 

utförts. Intervjuer samt trafikmätning har gjorts för att kartlägga fördelningen 

mellan besökarnas val av färdmedel samt färdsträcka. Denna information har 

därefter använts för att kartlägga inverkan från de fyra ovannämnda källorna 

till miljöpåverkan. Utöver detta har det även gjorts beräkningar på hur mycket 

värme och el som de tränande kan generera och dess betydelse för 

anläggningens energibalans. 

Studiens resultat visar att 95,2 % av koldioxidutsläpp kommer från besökarnas 

bilresor till och från anläggningen. Elanvändning, uppvärmning, material- och 

kemikalieanvändning samt bussresor står för de resterande 4,8 %. Resultatet 

utgår från att verksamheten är belägen i Karlstad med klimatneutral el. Samma 

beräkningar utfördes med genomsnittsvärden för Sverige gällande utsläpp för 

el och fjärrvärme vilket resulterade i att bilåkandet istället stod för 81 % av 

koldioxidutsläppen.  
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De tränande människornas värmealstring står för 21 % av anläggningens totala 

energitillskott vilket motsvarar ca 2/3 av fjärrvärmeuppvärmningen. Genom att 

koppla på dynamo på spinning- och indoor walking-maskinerna kan 1,5 % av 

anläggningens elbehov förses av de tränande människorna. 

Resultaten visar även att 50 % av de som tog bil hade 5 km eller kortare till 

träningen. Om dessa personer cyklat eller gått istället hade det totala 

koldioxidutsläppet minskat med 33,6 %. 

Slutsats: För träningsanläggningar i utkanten av medelstora städer i Sverige 

står bilresorna till och från anläggningen för den absolut största delen av 

klimatpåverkan, mer än 80 % av de totala koldioxidutsläppen. 

Nyckelord: Klimatpåverkan, elgenerering, träning, transporter, 

Koldioxidutsläpp 
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Abstract 

The natural carbon cycle is insufficient in processing the increasing emissions 

of greenhouse gases. The main part of the climate affecting emissions is caused 

by humanity though industries, buildings and transport. Out of the greenhouse 

gas emissions the carbon dioxide is the biggest concern in the fight to prevent 

climate change. 

Karlstad municipality has created a framework in strive for environmental 

sustainability. Friskis&Svettis has also created a similar document containing 

their environmental policies. These two documents constitute the foundation 

of the environmental assessments done in this study. 

In a time where more and more jobs take place sitting in front of a desk, 

exercise becomes an important complement to improve public health. Many 

training facilities are experiencing an increasing public interest regarding 

training. The increasing amount of exercising people creates a greater demand 

of training facilities, which leads to an increased environmental impact. 

According to this study the main sources of environmental impact from 

training facilities derive from: 

 Electricity usage 

 Heating 

 Transports to/from training facility 

 Material and chemical usage 

The purpose of this study is to analyse the energy usage and environmental 

impacts of a training facility. A thorough investigation of the facility heating, 

electricity consumption and internal heat generation has been performed.  

In order to investigate the distribution of travel distance and means of transport, 

interviews were made with the training facility members. For a more diverse 

result a traffic measurement of the cars entering or leaving the adjacent parking 

was done in addition to the interviews. The collected information from these 

investigations was used in order to calculate the impact of each of the four 

sources of environmental impact mentioned above. In addition to this, 

calculations of the amount of electricity and heat that can potentially be 

generated by the exercising members were performed. A comparison of the 

impact of these sources to the facility energy balance was then made. 

The results of the study show that the source of 95.2 % of the carbon dioxide 

emissions came from the members driving by car to the training facility. 
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Electricity, heating, material and chemical usage and transport by bus covered 

the remaining 4.8 %. These results are based on the assumption that the training 

facility is located in Karlstad and using climate neutral electricity. The same 

calculations were performed with national average values regarding carbon 

dioxide emissions for electricity and district heating with the result that the 

transports by car instead generated 81% of the carbon dioxide emissions. 

The exercising people’s heat generation contributes to 21% of the facilities 

total energy input. This is equivalent to 2/3 of the district heating’s energy 

contribution. By connecting dynamos to the spinning and indoor walking 

machines the exercising people can supply the facility with up to 1.5 % of its 

annual electricity usage. 

Further the results show that 50 % of the people traveling by car had a travel 

distance of 5 km or less to the training facility. If these people instead choose 

to bicycle or walk it would lead to a 33.6 % decrease of Friskis&Svettis’ carbon 

dioxide emissions.  

Conclusion: For training facilities located in the outskirts of medium sized 

cities in Sweden the members transport by car is by far the biggest source of 

carbon dioxide emissions. 
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Förord 

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. 

Arbetet har därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författarna av detta 

arbete har vid seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat 

examensarbete. 

Rapport är skriven av två studenter där Jakob Thorvaldsson har haft fokus på 

energidelen och Ann-Charlott Boström har inriktat sig på verksamhetens 

miljöpåverkan. Olika fokusområden har funnits i inledningen av arbetet men 

rapportens utformning, beräkningar och innehåll har gemensamt arbetats fram.  

Utskrift av denna rapport bör göras i färg då viktig information kan vara svår 

att utläsa i svartvitt. 

Vi vill rikta ett stort tack till Friskis&Svettis i Karlstad samt dess medlemmar 

som ställt upp på intervjuer. Ett speciellt tack till Kristina Ling, Carina Staaf 

och Maria Gustavsson samt Fredrik Jansson, Sannafältet AB som besvarat alla 

våra frågor. 

Vi vill även tacka Björn Gustavsson, Trafikia, Anders Dyberg, 

Verksamhetssamordnare Karlstadsbuss och Linda Hagman, Energi- och 

klimatrådgivare Karlstads kommun för input och idéer till vårt arbete.  

Ett stort tack till vår handledare Roger Renström för vägledning och stöd under 

arbetes gång.  

 

Ann-Charlott Boström och Jakob Thorvaldsson 

Juni 2018 
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1 INLEDNING  

Mänskligheten står inför en stor utmaning i det klimathot som årtionden av 

utsläpp resulterat i. Under 2016 samlades flera av världens ledare i Paris för att 

gemensamt hitta lösningar på detta klimathot. En av de punkter som 

Parisavtalet resulterade i är att hålla den globala uppvärmningen under två 

grader (Morfeldt 2017). Många klimatforskare anser att den klimatpåverkan 

som sker idag kommer från mänsklig aktivitet. Största delen av dagens utsläpp 

av växthusgaser kommer från industrin, byggnader och transporter. (WWF 

2017) 

För att lösa dessa problem behöver varje land kontinuerligt se över sitt 

miljöarbete utifrån respektive lands förutsättningar. Sveriges riksdag har 

beslutat om 16 miljömål som beskriver hur miljön i vårt land ska vara. Åtta 

myndigheter och länsstyrelserna ansvarar tillsammans för att följa upp och 

utvärdera miljöarbetet. Kommunerna i sin tur har en viktig roll för att 

genomföra relevanta åtgärder för att eftersträva de nationella miljömålen. 

(Naturvårdsverket 2017a) 

I dagens samhälle har majoriteten av befolkningen ett stillasittande jobb och 

träning blir en viktig del för människors hälsa och välmående. Träning har 

bevisade positiva effekter på en lång rad fysiologiska och psykologiska 

aspekter vilket bidrar till att sänka samhällets sjukvårdskostnader (Satcher 

1996). Många tar tid ur sin vardag för att uppsöka träningsanläggningar, ofta 

flera gånger i veckan. Friskis&Svettis är Sveriges största idrottsförening med 

ständigt ökande antal medlemmar, en trend som även ses hos andra gymkedjor 

(Friskis&Svettis 2018). I och med en ökande mängd tränande människor krävs 

större lokaler. Detta leder i sin tur till en ökad klimatpåverkan som 

träningsanläggningarna bör ta hänsyn till. 

I denna studie bedöms följande källor vara de mest betydelsefulla för 

anläggningens miljöpåverkan: 

 Elanvändning 

 Uppvärmning 

 Resor till/från träningen 

 Material- och kemikalieanvändning 

För de flesta av dessa källor kan en klimatpåverkan kvantifieras i form av 

koldioxidekvivalenter, det stora undantaget är kemikalieanvändningen vars 

effekt påverkar miljön på mer svårkvantifierade sätt. För att bedöma 
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träningsanläggningens klimatpåverkan måste en energikartläggning utföras 

över de inköpta energislagen. 

Träningsanläggningar har på grund av de tränande människorna ett internt 

värmetillskott, vilket i Sverige framförallt innebär ett minskat 

uppvärmningsbehov. De tränande människorna har även potential att 

producera el genom dynamo- eller generatorföresedda träningsredskap. Denna 

studie undersöker storleken och betydelsen av de tränande människornas 

värme- och elgenerering för byggnadens energibalans. 

Tidigare studier har gjorts där utnyttjandet av energin som avges från tränande 

människor studerats (Santos 2010). Men ingen har tidigare gjort en studie som 

täcker in både energianvändningen i och miljöpåverkan från 

träningsanläggningar. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna rapport är att analysera energianvändning och miljöpåverkan 

som träningsanläggningar verksamhet bidrar till, med Friskis&Svettis i 

Karlstad som studieobjekt. Ett delsyfte är att undersöka hur stort energitillskott 

som de aktiva kan bidra till under träning. 

 

1.2 Frågeställningar 

1.2.1 Träning/ Aktiviteters energitillförsel 

Hur mycket värme och el kan produceras under träning? 

Är mängden värme och el som en människa kan producera under träning stor 

nog att ha betydelse för anläggningens energibalans? 

 

1.2.2 Energikartläggning 

Hur är fördelningen av Friskis&Svettis energianvändning? 

Hur är fördelningen mellan anläggningens olika energikällor? 
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1.2.3 Träningsverksamhetens miljöpåverkan 

Kartläggning av koldioxidutsläpp från de tidigare identifierade 

utsläppskällorna, uppvärmning, elanvändning, resor till/från träningen samt 

material- och kemikalieanvändning. 

Vilken typ av förändringsarbete har störst potential att minska 

miljöpåverkan? 
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2 STUDIEOBJEKT 

För att studera vad en träningsanläggning har för energianvändning och 

miljöpåverkan har denna studie använt Friskis&Svettis lokaler som 

studieobjekt. I Karlstad har Friskis&Svettis en ny anläggning sedan 2015 som 

är belägen ca 3 km från centrala Karlstad. Det finns flera anledningar till valet 

av denna verksamhet. Verksamheten omfattar ett stort antal medlemmar vars 

träning är väldokumenterad i form av besökardata och passbokningssystem. 

En ytterligare anledning är att lokalen är belägen i utkanten av ett 

bostadsområde vilket gör att det finns möjlighet för medlemmarna att både gå, 

cykla och åka buss för att ta sig till träningsanläggningen. Från Karlstads 

centrum är det två busslinjer som går förbi träningsanläggningen. Hela 

anläggningen har en yta på 4 341 m2 och av dessa utnyttjas 200 m2 till en 

pizzeria. Ägaren för fastigheten är Sannafältet AB.  

Det finns möjlighet att kyla tilluften i de tre spinningsalarna, lilla träningssalen 

och i personalutrymmena. Anläggningen har LED-belysning som är 

aktivitetsstyrd i träningssalarna och på toaletterna. Ventilationen i 

träningssalarna är CO2 styrd. 

Friskis&Svettis medlemsantal under 2017 var 9 397. Av dessa var ca 300 

funktionärer som håller i pass, barnpassning och sköter receptionen. Antalet 

anställda var 12 personer. Anläggningen i Karlstad erbjuder ca 116 

träningspass varje vecka. Den intilliggande parkeringen har 188 platser varav 

10 stycken har anslutning för motorvärmare. I figur 1 ses den veckovisa 

fördelningen över antalet besökare under 2017. 
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Figur 1. Visar veckovis fördelningen av antalet besökare på Friskis&Svettis under 

2017.  

 

Totala antalet besökare till Friskis&Svettis aktiviteter var under 2017 

307 608st. Hur fördelning till de olika aktiviteterna var visas i figur 2. 

 

 
Figur 2. Antalet besökare på de olika aktiviteterna under 2017 

 

I Friskis&Svettis miljöpolicy för Karlstad framgår att de vill bedriva en 

verksamhet som främjar hälsa och miljö. Deras verksamhet ska särskilt omfatta 

minimering av avfall samt att de ska vara sparsamma med resurser och energi 
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(Friskis&Svettis 2009). Friskis&Svettis har ett elavtal med Karlstads Energi 

som är klassificerat som koldioxidneutralt.  
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3 VERKSAMHETSBESKRIVNING UTIFRÅN 

KARLSTADS KOMMUNS RAMVERK 

Ramverket för Karlstads kommuns miljöarbete är en av byggstenarna i 

Karlstads kommuns vision, Livskvalitet Karlstad 100 000. Denna vision visar 

riktning för kommunens utveckling. För att kommunen ska kunna nå visionen 

har en Strategisk plan arbetats fram. I den strategiska planen visas de 

prioriterade målområdena och övergripande målen som är satta för 

kommunens arbete mot visionen, dessa kan läsas i figur 3 (Karlstads kommun 

2018).   

Figur 3: Karlstads kommuns målområden.1 

 

Under målområdet ”En miljösmart kommun” finns fem miljömål framtagna. 

Av dessa miljömål är det tre som särskilt passar in på en träningsanläggning.  

 ”Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun”. I detta 

miljömål kommer alla resor till och från anläggningen in, samt att 

anläggningens uppvärmning och elanvändning ska ske fossilfritt. 

 Miljömålet ”Karlstadborna och miljön ska inte påverkas negativt 

av skadliga ämnen” är den del som täcker in hur Friskis&Svettis ska 

jobba med sina materialval, speciellt viktigt är att se över de kemikalier 

som finns i rengöringsmedel.  

                                                 

 

 

1 Bilden är hämtad ur foldern Strategiskplan, 2018, med tillstånd från Anna Lipkin 
kommunvägledare, Karlstad kommun. 
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 ”Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar” i detta 

miljömål är materialanvändning och avfallssortering den stora delen.   

De miljömål som inte kommer tas upp i denna rapport är  

 ”Luften och vattnet i Karlstad ska vara så rent att människor och 

miljö inte skadas”. Denna kommer inte tas i beaktande då 

Friskis&Svettis inte har direkta utsläpp till luft och är anslutna till 

kommunalt vatten och avlopp. 

 ”Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för 

friluftslivet ska utvecklas”. Eftersom Friskis&Svettis inte bedriver sin 

verksamhet utomhus kommer inte heller detta miljömål tas i beaktande 

i denna rapport.  (Karlstads kommun 2018) 

 

Flera av miljömålen är tufft satta och kommer kräva ett hårt och målinriktat 

arbete för att uppnås. Företag kommer i många fall behöva vägledning från 

kommunens sida för att utforma sin verksamhet med klimatmålen i sikte. 

3.1 Beräkningsmodeller för CO2-utsläpp för elproduktion 

Det finns fler olika sätt att räkna när det gäller klimatpåverkan av köpt el. Detta 

beror på att Sverige inte bara använder el från inhemsk produktion utan ibland 

importerar el från närliggande länder med produktionöverskott. Elens 

klimatpåverkan uppstår i samband med att elen produceras. Svenskproducerad 

el har ett utsläpp på 36,4 g CO2-ekvivalenter per kWh medans nordisk elmix 

har ett utsläpp på 97,3 g per kWh (Gode m.fl. 2011). Det kan jämföras med 

europeisk elproduktion som släpper ut 415g per kWh (Jansson 2010). Det finns 

möjlighet för företag att idag köpa miljömärkt eller ursprungsmärkt el som är 

koldioxidneutralt. Enligt bokföringsprincipen är detta ett helt korrekt sätt att 

redovisa (Wikström u.å.). Med detta synsätt har verksamheten inte någon 

miljöpåverkan med sin köpta el.  Friskis&Svettis har aktivt valt att använda 

denna typ av miljömärkt el.  

3.2 Klimatpåverkan av uppvärmning från fjärrvärme 

Det finns olika typer av uppvärmning och dessa har olika stor klimatpåverkan. 

Mer än hälften av uppvärmningen av lokaler och fastigheter kommer från 

fjärrvärme vilket gör den till vanligaste uppvärmningssättet i Sverige 

(Rydegran 2018). Utsläppen skiljer sig mellan olika värmeverk beroende på 

vilken typ av bränsle som används. Friskis&Svettis i Karlstad använder 

fjärrvärme från Karlstad Energi vilka har ett betydligt lägre koldioxidutsläpp 

en genomsnittet i Sverige (Fastighetsägarna 2015) (Gode m.fl. 2011).  
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3.3 Utsläpp från resor 

Under 2017 stod vägtransporterna för ungefär 30 % av Sveriges totala utsläpp 

av CO2 (Naturvårdsverket 2017b). Transportstyrelsen har en sammanställning 

på koldioxidutsläpp från nyregistrerade bilar och de minskande årliga 

utsläppen ses tydligt i figur 4. Utifrån transportstyrelsen årliga rapporter har en 

trendlinje tagits fram över utsläppen för nyregistrerade bilar. Enligt trendlinjen 

ser det ut som att en minskning är att vänta även för kommande år 

(Transportstyrelsen 2018).  

 

 
Figur 4. Utsläpp för nyregistrerade bilar. Figuren visar även trendlinje för utsläppen 

sedan 2005. 

 

Det finns ingen anledning att tro att Karlstadbornas bilar skiljer sig från övriga 

landets registrerade bilar. Detta gör att utsläppen från bilarna i denna rapport 

kan uppskattas till samma koldioxidutsläpp som finns presenterade i 

Trafikverkets PM. Trafikverket har i detta dokument tagit fram ett 

genomsnittligt CO2 utsläpp för den Svenska bilflottan för året 2017 vilket 

uppges vara 154 g/km (Johansson 2018). 

 

Vid kollektivresor i Sverige är buss det vanligaste färdmedlet. 

Kollektivresorna med buss stod under 2016 för 52,5 %. Bussarna har ett stort 

slitage med långa körsträckor varje år detta har lett till att medelåldern för 

bussarna är lågt, ca 4 år. Den låga åldern på bussarna är en bidragande orsak 

till att bussarna har lågt utsläpp av växthusgaser. Under 2016 stod buss för 4,1 

% av den totala vägtrafikens utsläpp.(Sveriges bussföretag 2018)  

0

50

100

150

200

250

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

[g
ra

m
/k

m
]

År

Utsläpp koldioxid



Träningsverksamheters energianvändning och miljöpåverkan  A. Boström och J. Thorvaldsson 

10 

 

Enligt Anders Dyberg, Operativt ansvarig Karlstadsbuss var bussarna i 

Karlstads totala reslängd 4 813 492 km under 2017. Bussarnas nettoutsläpp 

och utsläpp per km visas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Totalt utsläpp och reslängd för Karlstads stadsbussar under 2017.  

Karlstadsbuss 2017  Enhet 

Fordonens totala reslängd 4 813 492 km 

Netto utsläpp CO2 342  ton 

Utsläpp per km 71,05 g/km 

3.4 Material- och kemikalieanvändning 

Det finns många olika typer av material i vårt samhälle och alla material har 

olika påverkan på miljön. Det är av vikt att verksamheten känner till sitt 

materialflöde och vilken miljöpåverkan materialen har. När 

miljökartläggningen är gjord finns det möjlighet för verksamheten att göra 

insatser för att minska sin miljöpåverkan. Ett aktivt miljöarbete leder till 

minskad användning av resurser, minskade avfall och minskade kostnader för 

verksamheten. Dessa områden behandlas i ISO 14001 (Swedish Standards 

Institute 2018). För en träningsanläggning är inte de materiella flödena så stora. 

Fokus i denna studie kommer därför vara på rengöringsmedel och avfall. 

3.4.1 Rengöringsmedel 

Rengöringsmedel har ofta en liten CO2 påverkan men det finns andra 

miljöaspekter att begrunda. Att rengöringsmedlen spolas med avloppsvattnet 

ut i sjöar och hav har en negativ påverkan för miljön. Rengöringsmedel kan 

innehålla tensider och ibland även klorin. Detta är två ämnen som är giftiga för 

vattenlevande organismer. Att välja miljömärkta varor minskar de farliga 

ämnena som finns i produkterna (Natur och miljö 2011). 

3.4.2 Avfall 

Det är även viktigt att ta hand om avfallet på ett bra sätt. Avfallstrappan (se 

Fig. 5) är ett EU direktiv som finns med i den svenska miljöbalken. Den består 

av fem steg: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera 

(Naturskyddsföreningen 2015).  
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Figur 5. Här visas de fem stegen i avfallstrappan (Karlskoga kommun 2018) 

 

Det första steget, minimera, är att minska på sin konsumtion. Detta kan göras 

genom att noga planera de inköp som ska göras. Vid tillverkning av produkter 

går det åt både energi och råvara. Återanvändning som är andra steget i 

avfallstrappan innebär att hitta nya användningsområden för de produkter som 

verksamheten inte är i behov av längre. Att sälja saker vidare eller lämna in till 

second hand gör att användningen av resurser och energi minskar. Att 

återvinna innebär att ta tillvara på material från avfall. Detta görs genom att 

sopsortera. Om det inte går att ta tillvara på materialet kan energi utvinnas 

genom förbränning i kraftvärmeverk där energin omvandlas till el och värme. 

Det sista alternativet i avfallshanteringen är deponi vilket innebär att avfallet 

läggs på hög (soptipp). Det är av vikt att följa avfallstrappan, om material går 

direkt till deponi innebär det slöseri på energi och jordensresurser (Sveriges 

avfallsportal 2018). 

 

3.5 Anläggningens energitillskott 

En mängd olika ingående och utgående energiflöden påverkar Friskis&Svettis 

anläggning. För att hålla ett jämnt och behagligt inomhusklimat måste dessa 

energiflöden vara i balans, det vill säga att tillskottet av energi är lika stort som 

förlusterna (Petersson 2013). I denna studie har ett fokus lagts på att kartlägga 

den befintliga verksamhetens energianvändning och tyngden ligger därför i att 

undersöka energitillskottet i form av uppvärmning, elanvändning samt 

internvärme. 

Under vinterhalvåret då utomhustemperaturerna är låga ökar 

transmissionsförlusterna vilket leder till att behovet av uppvärmning växer. 

Motsatsen råder under sommarhalvåret då utomhustemperaturen och 
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solinstrålningen är hög, dessa förhållanden innebär att uppvärmningsbehovet 

övergår till ett kylbehov (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

3.5.1 Aktivas värmealstring 

Hur mycket värme som alstras från en människa beror helt på personens 

metabolism/ämnesomsättning (Arnold 2015). Metabolismen är den process 

där kroppen omvandlar energi från maten vi äter till energi som kroppen sedan 

kan använda till diverse kroppsliga funktioner och arbeten. Efter denna rad av 

energiomvandlingar lämnar energin kroppen i form av arbete och värme 

(Wikipedia 2018a). 

Då kroppen utför fysiskt arbete stiger dess metabolism eftersom den behöver 

tillgodose musklerna med energi. Högre intensitet på det fysiska arbetet leder 

till en ökad metabolism och därmed även ökad värmealstring. Forskning inom 

området har undersökt ett stort antal fysiska aktiviteter och utrönt hur stor 

inverkan dessa har på kroppens metabolism (Ainsworth m.fl. 2000). De olika 

aktiviteternas värmealstring presenteras som MET-värden (Metabolic 

Equivalent of Task), där 1 MET motsvarar kroppens metabolism vid vilande 

tillstånd (Wikipedia 2018b). MET-värdet blir därmed en multiplikator av 

grundmetabolismen för olika aktiviteter. 

Det är nödvändigt att uppskatta vikten på de aktiva för beräkningen av hur 

mycket värme de alstrar. Ett antagande är att vikten på de som tränar på 

Friskis&Svettis inte nämnvärt skiljer sig från medelvikten i Sverige.  

3.5.2 Aktivas elgenerering 

Spinning och indoor walking (IW) har potential att generera elektricitet genom 

att koppla på en dynamo på träningsredskapet (Wikipedia 2018c). I Ainsworths 

kompendium visas även producerade arbetet vid cykling vid olika METs. Detta 

arbete kan med hjälp av dynamo eller generator omvandlas till lik- eller 

växelström beroende vad som passar ändamålet bäst.   

 

3.6 Avgränsningar 

I det här arbetet är systemgränsen satt till lokalen, parkeringen samt den 

dagliga verksamheten och dess aktiviteter. Ingen hänsyn har tagits till den 

miljöpåverkan som byggnationen av lokalerna samt dess inredning har bidragit 

till. Med inredning menas möbler, träningsredskap samt kontorsutrustning.  
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Den försäljning som Friskis&Svettis har av mat, kaffe, vattenflaskor m.m. har 

inte tagits med i beräkningarna av verksamhetens miljöpåverkan. Detta beror 

på att det är svårt att uppskatta deras miljöpåverkan. 
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4 METOD 

4.1 Energikartläggning 

4.1.1 Byggnadens energibalans 

Energibalans för Friskis&Svettis lokal i Karlstad visas i figur 6. 

 

 
Figur 6. Energibalans över träningsanläggningen 

 

Anläggningens system för uppvärmning är fjärrvärme. Fastighetsägaren har 

via mail presenterat siffor för årsanvändningen av fjärrvärme samt den del av 

elanvändningen som omfattar ventilationen och kylningen vid Friskis&Svettis. 

Den resterande delen av elanvändningen vid Friskis&Svettis sammanställdes 

från 2017 års elräkningar. Elräkningarna innehåller månadsdata för all 

elanvändning som berör Friskis&Svettis och inkluderar därmed även 

ventilation och kylning. Den delen av elanvändningen som inte berör 

ventilation och kylning benämns härmed ”verksamhetsel” och inkluderar 

bland annat belysning samt träningsmaskiner.  

4.2 Träning/aktiviteters energitillförsel 

Med hjälp av Friskis&Svettis statistik på antal personer som tränar, och typ av 

träning, bedömdes den producerade internvärmen. Denna information 

tillsammans med befintlig forskning kring olika tränings aktiviteters 



Träningsverksamheters energianvändning och miljöpåverkan  A. Boström och J. Thorvaldsson 

15 

 

värmealstring användes för att summera den totala värmealstringen från de 

aktiva i träningsanläggningen (Arnold 2015).  

Beräkning rörande hur stor del av anläggningens elbehov som skulle kunna 

uppfyllas om t.ex spinningsalarnas cyklar förseddes med dynamon och 

kopplades upp på byggnadens interna elnät. Eftersom en del av arbetet 

omvandlas till el minskar värmeproduktionen som i sin tur leder till minskat 

kylbehov. Data för hur mycket arbete som kan produceras av en människa samt 

verkningsgrader för konverteringen till elektricitet har undersökts genom 

litteraturstudier. 

4.2.1 Värmealstring 

Värmealstringen från de aktivas träning beräknas med ekvation 1. 

𝑄𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝑀𝐸𝑇𝑆 ∗ 4,184 ∗ 𝑛𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 ∗ 𝑡𝑡𝑟ä𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑚𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙  [kWh] (1) 

För att undersöka METs värden för de olika aktiviteterna på Friskis&Svettis 

används Ainsworths kompendium (Ainsworth m.fl. 2000). 

Normaliserat över populationen är vilometabolismen: 1 METS = 3.5 

O2/kg*min vilket motsvarar 4,184kJ/kg*h eller 1,162 W/kg (Keener 2011). 

tträning är träningspassets längd. Majoriteten av de ledda passen är en timme 

långa och en uppskattning görs att även de individuella passen har en längd på 

en timme. 

I ekvation 1 är mmedel medelvikten för den Svenska befolkningen där 

beräkningen utgick från att fördelningen mellan kvinnor och män är samma 

hos de aktiva på Friskis&Svettis. Enligt Statistiska centralbyrån är medelvikten 

hos män 82,9 kg och kvinnor 67,4 kg (Statistiska centralbyrån 2012). Den 

genomsnittliga vikten blir då 75,15 kg och har använts vid beräkningarna i 

denna rapport. 

Eftersom besökardata vid de olika hallarna på Friskis&Svettis finns tillgänglig 

kan denna utnyttjas för beräkning av producerad internvärme. 

De olika hallarna: 

 Multihall (Stora gymområdet) 

 Gruppträning (Pass-salar) 

 Spinning 

 Indoor Walking (IW) 

 Cirkelgym 
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Friskis&Svettis har ett pass och bokningsschema för alla pass som sker i 

salarna.  Ainsworths kompendium har använts för att uppskatta METS-värden 

för aktiviteten i dessa olika salar. Pass-salarna utmärker sig i det att de omfattar 

en bred variation av pass, allt från yoga till intensiv skivstångsträning. För att 

METS-klassificera pass-salarna har därför varje pass klassificeras individuellt 

och viktas efter hur många gånger de körs varje vecka. METS-värdena som 

användes i beräkningarna kan ses i Figur 7. 

 

 
Figur 7. METS som erhålls vid olika träningspass. 

4.2.2 Elgenerering 

För att beräkna hur mycket el genomsnittspersonen producerar multipliceras 

arbetet med dynamons/generatorns verkningsgrad. Den verkningsgrad som 

används i rapporten är 0,8 (Flórez 2014). För att beräkna den producerade 

elgenereringen användes ekvation 2. 

 

𝐸𝐸𝑙 = 𝜂𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑊𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 ∗ 𝑛𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 ∗ 𝑡𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡  [𝑊ℎ] (2) 

 

Där 𝜂𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟   är verkningsgraden för generatorn, naktiva är antalet utövare 

som kan avläsas i figur 2, Wmedel är alstrad effekt till följd av träningsaktivitet 

och är 150W för både spinning och IW. taktivitet är aktivitetens varaktighet.  
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4.3 Miljöpåverkan 

För att bestämma verksamhetens miljöpåverkan gjordes en kartläggning över 

vilka material och hur stort energibehov som anläggningen har. Genom att 

beräkna CO2 utsläpp för varje del sattes dessa i relation med varandra. 

 

4.3.1 Huset (Uppvärmning och el)  

Från energikartläggningen i 5.1 hämtades storleken för de energiflöden 

Friskis&Svettis har. Beräkningarna för CO2-utsläpp gjordes genom att 

muliplicera fjärrvärmens och elens kWh för 2017 med respektive energiflödes 

emissionsfaktor. 

Friskis&Svettis har koldioxidneutral el vilket innebär att deras utsläpp till följd 

av elanvändningen är 0 g CO2-ekvivalenter per kWh. Ett mer generellt värde 

för  el som förbrukas i Sverige är värdet för Nordisk elmix som har 

koldioxidemissionen 97,3 g CO2-ekvivalenter  per kWh 

Medelutsläpp för fjärrvärmen i Sverige är 88,6 g CO2 ekvivalenter per kWh 

(Gode m.fl. 2011). Friskis&Svettis som är beläget i Karlstad använder 

fjärrvärme som har ett koldioxidutsläpp på 37g per kWh (Fastighetsägarna 

2015). Utsläppen för de olika källorna är sammanställda i tabell 2. 

Tabell: 2 CO2-ekvivalenter för den köpta energins klimatpåverkan 

Utsläppskälla g/kWh 

El (klimatneutral) 0 

El (Nordisk elmix) 97,3 

Fjärrvärme (Karlstad) 37 

Fjärrvärme (Sverige) 88,6 

 

4.3.2 Material och kemikalier 

Genom intervjuer med verksamhetschef, städansvarig och ekonomiansvarig 

analyserades verksamhetens matrerialförbrukning under 2017. Även fakturor 

låg till grund för att få fram hur stort avfallen var under året. 

Avfallet för plast, returpapp, metall, pappersförpackningar samt wellpapp 

sammanställdes i tabell. Detta för att lätt överskåda verksamhetens totala avfall 

för 2017. 

Ihop med städansvarig gjordes en genomgång vilka kemikalier som används 

på anläggningen vid städning. Innehållet i dessa kemikalier kontollerades för 

att kunna avgöra hur de påverkade miljön. 
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4.3.3 Resor till/från träningsanläggningen 

För att få fram hur stor denna miljöpåverkan  är gjordes en kartläggning på hur 

de som tränar tar sig till anläggningen samt hur långt de reser. Detta gjordes 

genom att intervjua besökarna som kom till anläggningen och genom en 

trafikmätning på antalet bilar som kom till verksamhetens parkering. Genom 

en statistisk analys av enkätresultatet togs intressanta nyckeltal fram, mer om 

dem i kapitel 4.9.4.  

 

Trafikmätning 

Det gjordes en teknisk mätning av hur många bilar som totalt anlände till 

parkeringen. Denna trafikmätning utfördes av företaget Trafikia, figur 8. 

Trafikia är ett företag som ofta anlitas av trafikverket för denna typ av 

mätningar.  

 

 
Figur 8: Den röda markeringen visar var Trafikias mätutrustning var placerad för 

mätningen av antalet bilar som tog sig till parkeringen. (Bild från Trafikia) 

 

På grund av den pizzeria som är belägen i samma lokal som Friskis&Svettis 

korrigerades antalet bilar med totalt 416 stycken. Detta är det uppskattade 

antalet besökare, samt utkörningar som pizzerian har haft under veckan. 
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Grunden för denna information framkom genom ett samtal med pizzerians 

verksamhetschef. 

Intervjuer 

Intervjuerna har betydelse för att få en bild av hur många som färdas i bil till 

träningen samt hur långt från träningsanläggningen de reser. För att få en så 

bra uppfattning som möjligt gjordes interjuverna under olika dagar och tider. 

Detta innebär att spridningen i urvalet blev större och då täcker in eventuella 

beteendeskillnader för de som tränar på morgon, lunch och kväll. Dessa 

intervjuer utfördes under en vecka i början av mars (vinterintervju) samt en 

vecka i maj (vårintervju). Intervjuerna besvarades av slumpvis utvalda 

besökare som kom till träningsanläggningen, 391 personer intervjuades i mars 

och 289 i maj.  För att få ett bra underlag till beräkningarna samt en bra bild 

av besökarnas resvanor innehöll intervjun tre frågor.  

Intervjun bestod av följande tre frågor: 

 Hur tog du dig till träningsanläggningen? 

 Hur långt har du till träningsanläggningen? 

 Om ni åkte bil, hur många var ni i bilen? 

 

Med hjälp av dessa interjuvfrågor togs andelen fram för hur många som reser 

med bil, buss, cykel eller promenad. Även ett medelvärde på besökarnas 

reselängd i kilometer togs fram. För beräkningarna i denna studie används 

resultaten från vinterintervjun.  

 

Bil 

För att få fram den miljöpåverkan resorna till och från träningsanläggningen 

ger upphov till beräknas CO2-utsläppen fram genom att multiplicera 

medelsträcka, antal bilåkare och bilarnas kilometerutsläpp. Då resornas utsläpp 

ska jämföras med verksamhetens övriga miljöpåverkan kommer beräkningen 

göras för hela verksamhetsåret 2017. Vid beräkningar användes 

genomsnittsutsläpp för den Svenska bilflottan, 154g/km. 

   

Buss 

För att erhålla ett värde på de CO2 utsläpp från besökarna som tar buss till 

träningsanläggningen gjordes beräkningar på två extremfall. Det ena fallet, att 

resenärerna åker helt själva i bussen, då utsläppen är 71,05 g/km. Det andra 

fallet är att bussen är fullsatt och då antas det åka 40 andra resenärer med på 

bussen. Detta ger då ett utsläppsvärde på 1,8 g/km. Vid beräkningar användes 
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medelvärdet mellan dessa två fall, 36,43 g/km. CO2-utsläppen beräknas sedan 

fram genom att multiplicera medelsträcka, antal bussåkare och 

medelvärdetutsläpp per kilometer. 

 

4.3.4 Statistik 

Studien baserar stora delar av resultatet på enkätundersökningar där endast en 

del av populationen ingår i enkäturvalet. Eftersom hela populationen inte 

intervjuats finns det en osäkerhet i resultatet som kan beskrivas med hjälp av 

en statistisk bearbetning av intervjuresultaten. 

 

Statistisk bearbetning av data 

En statistisk bearbetning av resultatet från enkätundersökningen har utförts. 

För stora delar av den statistiska bearbetningen av data användes programvaran 

”EasyFit”. Genom denna programvara togs nyckeltal såsom medelvärde, 

standardavvikelse, varians och percentiler fram. Utöver detta används 

programvaran för att matcha data från enkätundersökningen med en passande 

fördelning. 

 

Färdsträcka 

Eftersom urvalet är stort kan centrala gränsvärdessatsen utnyttjas för att säga 

att normalfördelning kan användas för att beräkna konfidensintervallet för 

medelvärdet av observationerna. Ett 95 % konfidensintervall beräknas med 

ekvation 3. 
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𝑛 = 𝑢𝑟𝑣𝑎𝑙𝑠𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑗𝑢𝑣𝑎𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑙å𝑘𝑎𝑟𝑒) 

 

Andel bilåkare 
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Från enkätresultaten har andelen som färdas med bil beräknas. För att visa på 

säkerheten i detta resultat beräknades ett konfidensintervall för andelen genom 

ekvationen nedan (Axmon 2008). 

 

𝐼 = (𝑞 − 𝜆𝛼/2√
𝑞(1−𝑞)

𝑛
, 𝑞 + 𝜆𝛼/2√

𝑞(1−𝑞)

𝑛
)  (4) 

 

𝑞 = 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑙å𝑘𝑎𝑟𝑒 

𝑛 = 𝑢𝑟𝑣𝑎𝑙𝑠𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑗𝑢𝑣𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟) 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Energikartläggning 

Fördelningen och storleken på den del av energiflöden som Friskis&Svettis 

betalar för presenteras i Figur 9. Här kan det utläsas att elbehovet för 

anläggningen är större än uppvärmningsbehovet. 

 

Figur 9. Procentuell fördelningen av den köpta energin under 2017 

 

Elanvändningen som är 59 % av totala energianvändningen är uppdelad i tre 

delar, verksamhetsel, el till ventilation och kylaggregat. Fördelningen mellan 

dessa delar kan ses i figur 10 där de visas i relation till 

fjärrvärmeanvändningen. 

 

41%

59%

Köpt energi 2017 
Totalt 582,3 MWh

Fjärrvärme

El
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Figur 10. Fördelningen av energitillförseln under 2017. 

 

I Figur 11 visas månadsfördelningen av den totala elanvändningen under 2017. 

En tydlig elanvändningsökning kan ses under sommarmånaderna. 

 

 
Figur 11. Månadsfördelning av den totala elanvändningen för kylaggregat, ventilation 

och verksamheten under 2017.  
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5.2 Träning/aktiviteters energitillförsel 

Värme 

Den mängd värme som kommer från människor som tränar olika pass på 

Friskis&Svettis under 2017 visas i figur 12. Totalt är det 159 228 kWh som 

produceras från tränande människor.  

 

 
Figur 12. Fördelningen av de tränandes värmealstring mellan de olika salarna under 

2017. 

 

I figur 13 visas att effekten från de tränande människorna står för en betydande 

del av anläggningens värmetillskott.  

 

 
Figur 13. Sammanställning av energitillförsel för Friskis&Svettis år 2017. 
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Elgenerering 

Spinning- och IW-salarna är de som är mest lämpade att sätta en dynamo på 

träningsredskapet och utvinna el. Figur 14 kan det utläsas hur stor andel av 

elbehovet som kan tillgodoses genom den produktion som genereras under 

spinning- och IW-passen. Denna andel utgör ca 1,5 % av Friskis&Svettis 

elbehov. 

 

 
Figur 14. Elproduktion från spinning och IW under 2017 visas i förhållande till det 

totala energibehovet. 

 

5.3 Miljöpåverkan 

5.3.1 Huset (Uppvärmning och el) 

Koldioxidutsläppen från den köpta energin för Friskis&Svettis verksamhet i 

Karlstad visas i tabell 3. Samma siffror ur ett nationellt perspektiv visas i tabell 

4.  

 

Tabell: 3 Resultat av CO2 utsläpp för den köpta energins klimatpåverkan för 

Friskis&Svettis i Karlstad. 

 kWh kg CO2 

El (klimatneutral) 344 155 0 

Fjärrvärme (Karlstad) 238 130 8811 
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1,4

4,8

Producerad el från aktiviteter [MWh]  
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Tabell: 4 Resultat av CO2 utsläpp för den köpta energins klimatpåverkan för 

träningsanläggning ur ett nationellt perspektiv. 

 g/kWh kWh kg CO2 

El (Nordisk elmix) 97,3 344 155 33 486 

Fjärrvärme (Sverige) 88,6 238 130 21 098 

 

5.3.2 Material och kemikalier 

 

Städartiklar 

Friskis&Svettis har gjort åtgärder för att minska på pappersförbrukningen som 

de upplevde hög. På toaletterna har handservetterna ersatts med varmluftstork. 

Även de pappersservetter som användes för att torka av redskap och maskiner 

är utbytta mot trasor som tvättas och desinficeras varje dag. Tvättmaskinerna 

är självdoserande för att minska på tvättmedel och desinfektionsmedel. Flera 

av de inköpta rengöringsartiklarna är miljömärkta dock inte alla. 

 

Avfall 

Det avfall som lämnar verksamheten är både sådant som Friskis&Svettis har 

köpt in själva men också avfall från medlemmarna. Exempel på vad 

medlemmarna tar med till träningsanläggningen är bland annat frukt och 

energidryck. Friskis&Svettis har varit noga med att märka upp soptunnor för 

att avfallssorteringen ska bli rätt. Det totala avfallet för 2017 visas i tabell 5. 

Tabell 5: Avfall från Friskis&Svettis under 2017 

Avfall kg 

Plast 330 

Returpapper 234 

Metall 11 

Pappersförpackningar 108 

Wellpapp 240 

Totalt 923 
 

5.3.3 Resor  

Vinterintervjun 

Med hjälp av intervjuerna i mars, där 391 personer deltog, åkte 289 personer 

bil. Detta innebär att andelen som tar bil till träningsanläggningen är 73,9 ± 

4,35 % med 95 % konfidensnivå.  Att färdas med bil till träning är det klart 
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dominerande färdsättet. Tabell 6 visar samanställningen för de intervjuer som 

genomfördes under vintermätningen. 

 

Tabell 6. Sammanställning av resor till träningsanläggningen från vinterintervjun 

Färdsätt Antal total färdväg [km] medel färdväg [km] % 

Bil 289 1 885,1 6,5 73,9 

Buss 40 147,5 3,7 10,2 

Cykel 34 107,9 3,2 8,7 

Gång 28 32,1 1,1 7,2 

Total 391 2 172,6 3,6 100,0 

 

 

I figur 15 syns det tydlig att data från trafikundersökningen inte är 

normalfördelad eftersom den är kraftigt förskjuten till vänster. Detta innebär 

att flera åker korta sträckor än långa till träningsanläggningen. Data visar dock 

god matchning med lognormalfördelning som visas i diagrammet.  

 

 
Figur 15: Histogram över bilresenärernas färdsträcka matchad med lognormal-

fördelning 

 

Statistiska nyckeltal för bilarnas färdsträcka presenteras i tabell 7. 

 

Tabell 7. Statistiska nyckeltal för färdsträckor med bil 

Nyckeltal 

Urvalsstorlek 289 

Medelvärde 6,52 

Varians 25,66 

Standardavvikelse 5,07 

Probability Density Function

Histogram Lognormal

km
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f(
x
)
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En percentil beskriver värdet för en slumpvariabel som en viss procent av 

observationerna hamnar under. I Tabell 8 kan det utläsas att 25 % av urvalet 

har mindre än 3 km och 50 % har mindre än 5 km färdsträcka till 

Friskis&Svettis. 

 
Tabell 8. Percentiler över bilarnas färdsträcka och hur många bilar percentilerna 

berör.  

Percentiler 
Färdsträcka 

[km] 
Totalt antal bilar 

under 2017 

  5 % 1,1 11 366 

10 % 2 22 732 

25 % 3 56 831 

50 % (Median) 5 113 661 

75 % 8 170 492 

90 % 15 204 590 

95 % 16 215 956 

Max 35 227 322 

 

 

Trafikmätning 

Det totala antalet bilar från trafikmätningen samt besökare som registrerades i 

Friskis&Svettis inloggningssystem under intervjuveckan i mars ses i figur 16 . 

Antalet bilar följer samma mönster som antalet besökare. 

 

 
Figur 16. Resultat över Trafikias mätning jämfört med besökarantal under 

vinterintervjun. 
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Totalt var det 5 727 bilar som registrerades vid den tekniska mätningen. Denna 

siffra korrigerades med 416 som tillhörde pizzerians verksamhet. Detta leder 

till att antalet bilar till Friskis&Svettis verksamhet var 5 311 stycken. 

Efter att mätningarna från Trafikia har korrigerats med hänsyn till pizzerians 

besökare blir resultatet att 71,8 % av besökarna tar bil till Friskis&Svettis. 

Detta styrker resultatet från intervjun att andelen bilåkare ligger i intervallet 

73,9 ± 4,35 % av besökarna. Härmed används 73,9 % för vidare beräkningar 

rörande resor till och från träningsanläggningen. 

Vårintervjun 

I vårintervju som gjordes i maj deltog 289 personer. Av dessa reste 54,3± 5,7 

% med bil till träningen uttryckt med en konfidensgrad på 95 %. Detta är en 

minskning med 19,6 procentenheter från vintermätningens 73,9 %. Det färdsätt 

som ökade mest var cykel som ökade till 29,8 % från vinterintervjuns 8,7 %. 

Resultatet från vårintervjun ses i tabell 10. 

 

Tabell 10: Sammanställning av resor till träningsanläggningen från vårintervjun 

Färdsätt Antal Total färdsträcka [km] Medelfärsträcka [km] % 

Bil  157 1 254,5 8,0 54,3 

Buss 32 208,9 6,5 11,1 

Cykel 86 258,8 3,0 29,8 

Gång 14 11,5 1,0 4,8 

Total 289 1 733,7 6,0 100 

 

Utsläpp 

Antagandet att 73,9 % tar bilen till gymmet ger att 227 322 besökare använde 

sig av bil som transportmedel. Vilket ger ett koldioxidutsläpp på 227 550 kg. 

Vid beräkning med att resenärerna åker själva i bussen blev utsläppen 8 272 

kg CO2. Beräkningen med 40 stycken resenärer på bussen blev utsläppen 207 

kg CO2. Ett medelvärde på utsläpp för bussresenärerna under 2017 är 4 240 kg 

CO2. 

5.3.4 Totalt CO2 utsläpp 2017 

Den totala mängden CO2 utsläpp för Friskis&Svettis under 2017 var 270 152 

kg. I Figur 17 visas fördelningen över dessa utsläpp. De utsläpp som kommer 

från besökarna som tar sig med bil till träningsanläggningen är klart den största 

miljöpåverkan med hela 95,2 % det motsvarar 257 101 kg CO2. 
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Figur 17: Träningsanläggningens totala utsläpp under 2017 

 

 

Det nationella perspektivet på fördelningen mellan de olika utsläppskällorna 

visas i figur 18. Tack vare valet av klimatneutral el vid anläggningen i Karlstad 

och att fjärrvärmen i Karlstad har lägre koldioxidutsläpp än det Svenska 

genomsnittet blir verksamhetens koldioxidutsläpp 45 ton lägre.  

 

 

Figur 18: Nationellt perspektiv för träningsanläggningens utsläpp under 2017  
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6 DISKUSSION 

Träningsverksamhetens miljöpåverkan 

Resultatet för energianvändning i och miljöpåverkan av träningsanläggningar 

visar tydligt att det finns ett samband mellan den mänskliga påverkan och 

anläggningens utsläpp. Hela 95,2 % av verksamhetens CO2 utsläpp kommer 

från de resor med bil som görs av Friskis&Svettis medlemmar. Att tränande 

människor reser med bil till träningsanläggningen för att sedan värma upp på 

träningscykel eller löpband är ett ogynnsamt beteendemönster i arbetet mot 

Karlstads miljömål och Friskis&Svettis miljöpolicy. 

Detta resultat är något som kan appliceras på många träningsanläggningar i 

Svenska städer med liknande storlek som Karlstad. Då resandet står för en så 

stor del av verksamhetens utsläpp behövs en insats göras här för att nå Sveriges 

miljömål.  För vidare studie vore det intressant att göra en liknande studie på 

ett centralbeläget gym och jämföra skillnaderna. 

Som följd av resultaten rörande hur stor andel av utsläppen som resorna stod 

för, upplevdes ett behov att vidare undersöka hur dessa kan reduceras och vilka 

effekter det skulle få. En möjlig ändring som undersöktes var effekten av de 

bilåkare som har kortast sträcka till gymmet skulle cykla. Beräkningarna utgick 

från 25- och 50 % -percentilerna i tabell 8 som motsvarar de personer som har 

kortare än tre respektive fem km till träningen.  

 

Om de som har mindre än 5 km till träningsanläggningen skulle ta cykeln till 

träningen istället för att åka bil skulle det totala CO2 utsläppen minska med 

33,6 % se figur 19. Totalutsläppet blir då 179,4 ton, vilket kan jämföras med 

det ursprungliga utsläppet på 270 ton. 
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Figur 19: Visar fördelningen av de totala utsläppen om de med kortare än 5 km väljer 

att gå eller cykla istället för att ta bilen till träningen. Det röda stycket i bilden är 

koldioxidminskningen till följd av förändringen. 

 

Utöver den positiva effekten på koldioxidutsläppen leder denna förändring 

även till minskad belastning på det begränsade antalet parkeringsplatser.  

Om beräkningarna istället görs för de medlemmar som har närmast, mindre än 

3 km, minskas utsläppen av koldioxid med 18,6 %.  

Bilar ger som bekant ut större utsläpp vid kortare körsträckor vid kallstart. 

Detta beror på två saker huvudsakligen: 

 Avgasreningen fungerar inte optimalt vid kallstart 

 Motorns effektivitet sjunker vid kallstart vilket leder tillökad 

bränsleförbrukning. 

Detta gör att förändringen som rör de kortaste körsträckorna egentligen hade 

fått en ännu större betydelse för verksamhetens klimatpåverkan. Hur stor denna 

förändring är har inte behandlats i denna rapport. 

Resultatet är baserat på intervjuer under en vecka i början av mars, då det 

fortfarande var kallt och mycket snö. Många av de som intervjuades hävdade 

att de cyklade i stället för att ta bilen när vädret är bättre. Samma intervju 
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gjordes därför om under maj för att se hur många som tar bilen när det inte är 

vinterväglag och snö. Denna intervju visade att bilåkandet minskat från 73,9 

% till 54,3 % vilket är en klar förbättring men är fortfarande långt ifrån bra då 

en majoritet fortfarande tar bilen.  

Anledningen till att resultaten i denna rapport är baserade på intervjuresultaten 

från vinterfallet beror på att besökssiffrorna på Friskis&Svettis är betydligt 

högre under vintermånaderna, se figur 1. Närmre 2/3 av de årliga besöken 

infinner sig i månader med kyligt väder eller vinterväglag. Detta får 

konsekvensen att genomsnittsandelen bilåkare över hela året i verkligheten är 

aningen lägre.  

För att minska träningsverksamhetens klimatpåverkan är utmaningen att få fler 

att välja cykel som färdmedel. Under de intervjuer som gjordes med 

medlemmarna framkom tre tips på förändringar som skulle kunna leda till att 

de tog cykel istället för bil:  

 Säkrare sätt att låsa fast cykel.  

 Övervakat cykelställ. 

 Plogad cykelbana. 

Det behövs tryggare/robustare cykelställ där man kan låsa fast cykeln mer 

rejält. Önskemål framkom även att cykelstället skulle var bättre placerat så 

övervakning var möjlig. Det finns en viss oro för att få cykeln stulen när man 

är inne och tränar. Om cykelställena vara närmare in/utgången skulle uppsikten 

över cyklarna vara bättre. Det skulle även leda till kortare gångväg till entrén. 

Några påpekade också att cykelvägen var dåligt plogad och de blev tvungen 

att cykla på bilvägen vissa sträckor. Dessa åtgärder kan leda till att fler väljer 

cykel och är ett förändringsarbete som leder till minskad klimatbelastning. 

Även den problematik som upplevs med att parkeringen är för liten skulle 

försvinna. 

Det optimala vore att gå eller cykla till träningen. Men om detta inte är möjligt 

så minskas klimatpåverkan betydligt om medlemmarna väljer att ta buss i 

stället för bil till träningen. Då Karlstadsbuss inte har någon beräknade värden 

på vad varje resenär har för CO2 utsläpp gjordes beräkningen på två extremfall. 

Oavsett vilket av extremfallen som beräknades, fullsatt buss eller ensam 

resenär, har bussåkandet en betydligt lägre klimatpåverkan än bilresornas.  

Verksamhetens totala miljöpåverkan från bussresorna ligger mellan 0,1-3 % 

beroende på vilket fall som används vid beräkningarna. Detta visar att valet av 

antal medresenärer på bussen har liten betydelse för resultaten i stort. Det beror 

på att den totala andelen bussresenärer nu är lågt.  



Träningsverksamheters energianvändning och miljöpåverkan  A. Boström och J. Thorvaldsson 

34 

 

Friskis&Svettis jobbar med att få fler att ta bussen. De har informationstavlor 

som visar bussarnas avgångar detta för att underlätta bussresandet. Arbetet 

med att få fler medlemmar att välja annat transportmedel än bil är den 

viktigaste åtgärden för träningsanläggningarna när det gäller att minska 

verksamhetens miljöpåverkan. 

I det miljöarbete Friskis&Svettis gör idag köps många ekologiska och 

miljömärkta varor in. Till exempel är deras största försäljningsprodukt, 

frukten, ekologisk. Det innebär att en mindre mängd kemikalier har använts 

vid odlingen och är på så sätt bättre för miljön. 

Tyvärr är inte alla artiklar som köpts in miljömärkta eller ekologiska. Några av 

de rengöringsmedlen som idag används skulle kunna bytas ut för att minska 

verksamhetens miljöpåverkan. 

Genom att kontrollera sina inköp ökar också kontrollen på verksamhetens 

avfallshantering. Enligt Friskis&Svettis miljöpolicy ska verksamheten 

minimera sitt avfall. För att kunna kontrollera att detta uppnås bör en 

dokumentation över avfallen föras. 

  

Energikartläggning 

Energikartläggningen över Friskis&Svettis anläggning visar att deras årliga 

elbehov är betydligt större än deras fjärrvärmebehov. Sannolikt är anledningen 

till detta de tränande människornas värmealstring som enligt resultaten i figur 

12 nästan är lika stora som fjärrvärmeuppvärmningen. Eftersom denna studie 

är baserad på årsenergianvändning finns inga tydliga ögonblicksbilder över 

värmebalansen. En ögonblicksbild hade varit intressant för att se under vilka 

förhållanden värmetillskottet från de aktiva hade bidragit positivt till 

byggnadens värmebalans och när det istället lett till ökat kylbehov. Trots 

avsaknaden av denna momentana inblick finns det information som hjälper oss 

att dra vissa slutsatser gällande värmebalansen under olika förhållanden. T.ex. 

säger den låga elförbrukningen för kylmaskinen som kan ses i figur 7 att 

överskottsvärmen från de tränande besökarna antingen förs bort genom ökad 

ventilation eller är till nytta för anläggningens värmebalans. 

Anläggningens elförbrukning är markant högre under sommarmånaderna, se 

Fig. 11. Detta trots att det är färre tränande människor samt mindre behov av 

belysning i lokalerna.  Denna ökning är betydligt större än de dryga 6000kWh 

som kylmaskinen står för.  Detta indikerar att den ökade elförbrukningen 

används för att med ökat ventilationsflöde kyla byggnaden under 
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sommarmånaderna. Om detta är det mest effektiva sättet att kyla anläggningen 

på skulle kunna vara av intresse att utreda i vidare studie av anläggningen. 

Eftersom Friskis&Svettis valt att använda ett koldioxidneutralt elavtal står 

elanvändningen inte helt oväntat för 0 % av CO2 utsläppet för 2017.  Hade 

beräkningarna istället utförts med emissionsfaktor för nordisk el-mix hade 

resultatet sett lite annorlunda ut. Jämförelsen visas i figur 20. 

 

 

Figur 20. Utsläpps skillnad vid nordisk el-mix kontra klimatneutral. 

 

Det är inte en självklarhet hur rätt sätt att tänka är när det gäller utsläpp från 

klimatneutral el. Det är viktigt att det skapas en förståelse och en medvetenhet 

i ämnet. Med detta sätt att räkna kan det leda till att förbrukningen ökar hur 

mycket som helst då det inte har någon som helst inverkan på klimatet. Ännu 

konstigare blir det vid ett större perspektiv, att hushåll och verksamheter i 

Sverige går över till direktverkande el. Om hela Sverige använder 

direktverkande el kommer inte Sveriges renare elproduktion räcka till och det 

behövs köpas in mer från andra länder. Under vinterhalvåret är även våra 

grannländer i stort behov av sin egenproducerade el. Det finns då inget 

överskott hos våra grannländer och elen kommer importeras från andra länder. 

En annan aspekt att tänka på om alla skulle byta till direktverkande el är att vi 

inte tar tillvara på den energi som vi idag får från tillexempel spillvärme från 
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industrin. Vid kraftvärmeverk har man en produktion av el och spillvärmen 

från elproduktionen används som fjärrvärme. Om alla skulle byta till 

direktverkande el skulle behovet av fjärrvärme minskas och den energi som 

idag är fjärrvärme skulle då gå till spillo. Det är viktigt att mixen finns och att 

utvecklingen av klimatneutral el går framåt, men ibland blir det konstigt när 

det sägs att den är helt klimatneutralt, ökad konsumtion av el påverkar vårt 

klimat. 

 

Träning/aktiviteternas energitillförsel 

Beräkningarna av den potentiella elproduktionen i spinning- och IW-salarna är 

baserade på en genomsnittlig effekt på 150W. Det råder en viss osäkerhet 

angående denna siffra. Eftersom passen ofta är utformade med intervall av 

hårdare och lättare ansträngning vilket inte är optimalt för effektproduktion 

kommer det leda till en lägre genomsnitteffekt. Även variationen bland de 

aktiva är väldigt hög. En elitcyklist kan generera uppemot 400W under en 

timme, medan många motionärer knappt klarar att leverera 50W. (Mapawatt 

2018) 

Spinningsalar bromsar vanligtvis bort arbetet som genereras av de tränande 

människorna vilket innebär att arbetet omvandlas till friktionsvärme. Genom 

att koppla på dynamo/generator på träningsredskapen omvandlas istället 

arbetet till el. Detta minskade värmetillskott till spinningsalarna leder i sin tur 

till ett minskat kylbehov. Beroende på hur stort kylbehovet är vid ett visst 

tillfälle samt kylmaskinens COP motsvarar denna en elbesparing på upp till ca 

30 % av elproduktionen från träningen. 
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7 SLUTSATS 

Studien visar att de tränande besökarnas bilresor till och från 

träningsanläggningen står för det överlägset största bidraget till 

träningsverksamhetens klimatpåverkan. För träningsanläggningar belägna i 

utkanten av medelstora städer i Sverige står bilresorna för mer än 80 % av 

verksamhetens klimatpåverkan. 

För vidare studier rekommenderas att utröna hur de tränande människornas 

färdvanor kan förändras. Det som behöver utredas är om det finns effektiva 

sätt att uppmuntra personer att välja klimatsmarta transportmedel istället för 

bilen.   
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8 TIPS TILL FRISKIS&SVETTIS 

Ni har lyckas få många människor att komma och träna hos er. Under 2017 

vara era 9 397 medlemmar och tränade hos er 307 608 gånger. Det tyder på att 

ni har ett bra utbud av aktiviteter som tilltalar många. Idag då allt fler har ett 

stillasittande jobb behövs träningsverksamheter som eran. Träning har positiva 

effekter både ur fysiologiska och psykologiska aspekter vilket gör att er 

verksamhet är mycket viktig ur ett folkhälsoperspektiv. 

Denna studie har analyserat träningsverksamheters energianvändning och 

miljöpåverkan och vi är mycket tacksamma att ni ställt upp på det fina sätt som 

ni gjort. Det aktiva val ni gjort genom att ha klimatneutral el gör att era 

koldioxidutsläpp från huset är lägre än genomsnittet för träningsverksamheter 

i Sverige. Det är positivt att ni jobbar med er miljöpåverkan och efter avslutad 

studie kommer här några tips till er för ert fortsatta ert arbete. Förhoppningen 

är att tipsen ska underlätta arbetet med avseende på er miljöpolicy samtidigt 

som ni också bidrar till att uppnå Karlstads kommuns miljömål. 

Resultatet av denna studie visar att det är medlemmars sätt att ta sig till 

anläggningen som har den största miljöpåverkan. Just nu står medlemmarnas 

bilresor för över 95 % av träningsverksamhetens koldioxidutsläpp. Därmed är 

medlemmarnas resvanor den del som med fokuserade åtgärder har störst 

potential att minska Friskis&Svettis klimatpåverkan.  

Om de som har kortast sträcka till träningen övergår till annat färdsätt än bil 

kommer det inte bara främja miljön. Denna förändring kommer också leda till 

att parkeringsproblematiken som råder idag kommer att lösas. Här kan en 

uppmuntran och information leda till att besökare som tar bilen av rena 

bekvämlighetsskäl ändrar sitt beteende. Era instruktörer skulle kunna 

informera och vara föredömen i detta arbete. 

Under intervjuerna med resenärerna framkom några tips. För att fler ska ta 

cykel till träningen behövs robustare cykelställ där man kan låsa fast sin cykel 

ordentligt. Vissa upplever nu att det är lätt att stjäla från cykelstället även om 

man har ett ordentligt lås till cykeln. Cykelställets placering ökar känslan av 

att det är lätt att stjäla. Om cykelställena vara närmare in/utgången skulle 

uppsikten över cyklarna vara bättre. Det skulle även leda till kortare gångväg 

till entrén. Sammanfattningsvis finns ett önskemål om att cykelställen skulle 

var säkrare.  

Er miljöpolicy visar även att ni jobbar för ett minskat avfallet. Genom att 

dokumentera avfallen från varje år blir det lätt för er att följa upp och se om ni 



Träningsverksamheters energianvändning och miljöpåverkan  A. Boström och J. Thorvaldsson 

39 

 

når ert mål. Med hjälp av denna rapport har ni nu fått sammanställningen för 

2017. 

Ni köper in flera varor som är ekologiska eller har någon annan miljömärkning 

vilket är bra för att minska er miljöpåverkan. Här finns det mer att göra som 

att byta ut desinfektionsmedlet som är giftig för vattenlevande organismer. Se 

över era rengöringsmedel och upprätta en kemikalielista. 

I stället för att det bara produceras värme från spinning och IW salarna kan 

medlemmarna vara med och producera el till anläggningen. El produceras 

genom att sätta en dynamo/generator på träningsredskapen då omvandlas 

arbetet till el. Den el som salarna kan generera är ca 1,5 % av ert totala elbehov. 

Samtidigt som ni får el till anläggningen minskar behovet av kyla då värme 

alstringen blir lägre. Tyvärr leder inte denna åtgärd till så stora ekonomiska 

eller miljömässiga fördelar. Den miljömässiga effekten uteblir för att ni har 

klimatneutral el men det positiva kommer vara att ni tar tillvara på 

medlemmarnas träning. Tävlingar om vilket spinnpass under veckan som kan 

leverera mest el kanske kan vara en morot för att få fler att träna men också för 

att öka motivationen för de som tränar hos er. 
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9 PRESSRELEASE 

Träningsverksamheters energianvändning och miljöpåverkan. 

I en tid med allt fler stillasittande jobb blir träning ett viktigt komplement för 

att främja folkhälsan. Många träningsverksamheter upplever ett ökat intresse 

av träning och det ökande antalet lokaler innebär en ökad miljöpåverkan. 

Träningsverksamheternas huvudsakliga miljöpåverkan kommer från: 

 Elanvändning 

 Uppvärmning 

 Resor till/från träningen 

 Material- och kemikalieanvändning 

Syftet med denna studie är att analysera energianvändningen och 

miljöpåverkan från en träningsanläggning.  

Studiens resultat visar att 95,2 % av koldioxidutsläpp kommer från besökarnas 

bilresor till och från anläggningen. Elanvändning, uppvärmning, material- och 

kemikalieanvändning samt bussresor står för de resterande 4,8 %. Resultatet 

utgår från att verksamheten är belägen i Karlstad med klimatneutral el. Samma 

beräkningar med genomsnittsvärden för Sverige ger ökade utsläpp för el och 

fjärrvärme.  

Genom att koppla dynamo på spinning- och indoor walking-maskinerna kan 

1,5 % av anläggningens elbehov förses av de tränande människorna. 

Resultaten visar även att 50 % av de som tog bil har 5 km eller kortare till 

träningen. Om dessa personer cyklat eller gått istället hade det totala 

koldioxidutsläppet minskat med 33,6 %. 

Slutsats: Studien visar att de tränande människornas bilresor till och från 

träningsanläggningen står för det överlägset största bidraget till 

träningsverksamhetens klimatpåverkan. För träningsanläggningar som är 

belägna i utkanten av medelstora städer i Sverige står bilresorna för mer än 80 

% av verksamhetens klimatpåverkan. 

-Studenterna har gjort en grundlig genomlysning av träningsverksamhetens 

energianvändning och miljöpåverkan. Resultatet är intressant och lite 

förvånande säger Roger Renström forskare vid Karlstads universitet. 

Välkommen att lyssna på mer detaljer vid Karlstads universitet tisdagen den 5 

juni kl.08.20-08.50 i Nyqvistsalen. Ann-Charlott Boström och Jakob 



Träningsverksamheters energianvändning och miljöpåverkan  A. Boström och J. Thorvaldsson 

41 

 

Thorvaldsson redovisar sitt examensarbete, ”Träningsverksamheters energi- 

och miljöpåverkan”.  
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