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Sammanfattning 
Det här är en studie om bland annat behandlar vilka konsekvenser som kan uppstå för 
biogasägare och användare av biogas om efterfrågan på biogas överstiger tillgången. Studien 
bygger på intervjuer som gjorts med tolv utvalda kommuner vilka alla har en 
biogasanläggning som tar emot avfall utifrån och dessutom levererar biogas till fordon. Studie 
består av två typer av frågeområden. Det första som undersökts är varför de svenska 
biogasanläggningarna byggt där de har och av vilken anledning det inte finns fler 
anläggningar. Syftet med studien är att uppmärksamma ett troligt framtida problem vilket 
grundar sig på ett tänkbart scenario om att oljan antigen stiger i pris eller sinar. Den 
problematik som uppmärksammats är om efterfrågan på biogas, på grund utav scenariot med 
oljan, överstiger tillgången och hur kommunerna skulle förhålla sig till en sådan situation. 
Frågeställningarna har analyserats utifrån ekonomisk teori med inriktning på begreppen 
utbud, efterfrågan, äganderätter och styrmedel. Dessutom har en ekologisk-ekonomisk modell 
använts för lättare se sambanden mellan de olika ingående delar i studien. Orsaken till att 
kommunerna har en biogasanläggning skiljer sig relativt mycket åt. De orsaker som nämndes 
var att vissa hade ett avfall att ta hade om medan en annan kommun hade en efterfrågan på 
biogasen. Vidare kunde biogastillverkningen motverka dels övergödning och dels 
föroreningsproblem orsakade av trafiken i innerstaden. Att inte fler kommuner har 
biogastillverkning tros enligt de undersökta kommunerna bland annat bero på att det dels kan 
vara svårt att räkna hem en anläggning idag och dels rädsla för luktproblem. Vidare anses det 
vara en otrygg marknad på grund utav oklara spelregler och dessutom krävs mycket i form av 
kunskap med mera av de kommuner som vill uppföra en anläggning. Troliga lösningar på det 
framtida scenariot som uppges av kommunerna är att komplettera med naturgas eller utvidga 
produktionen av biogasen. Det var endast en kommun som haft någon fundering på scenariot 
tidigare. Ett par kommuner ansåg dock att det var en viktig fråga att fundera vidare på. 
Flertalet av kommunerna är emellertid inte oroade över det givna scenariot. Andra tänkbara 
lösningar på problemet är att antingen privatisera biogasen eller att upprätta avtal mellan 
biogasanvändare och biogasägare.        
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1. Inledning 
Ett väldiskuterat och omstritt miljöproblem i världen är växthuseffekten och den största boven 
i det dramat är människans användning av fossila bränslen.1 I det moderna samhället har oljan 
en betydelsefull roll då den har en rad olika användningsområden. Skaran av forskare som 
hävdar att samhället snart kommer att stå inför en brist på olja ökar.2 Transportsektor är ett 
område som skulle drabbas hårt om oljan blev en bristvara eftersom den dels till största del 
drivs med olja och dels är de alternativa drivmedel som finns på marknaden idag inte helt 
utvecklade.3 En enligt forskare trolig brist på olja tillsammans med politisk instabilitet i 
många av de oljeproducerande länderna kan leda till höjda priser på olja i framtiden. Det kan i 
sin tur leda till att det omdiskuterade Kyoto-avtalet faktiskt kan bli realiserbart. De ökade 
priserna eller bristen på olja innebär alltså en minskad användning av oljan och därmed 
mindre bidrag till växthuseffekten.4 Transporter av olika slag är något som är viktigt för 
människans frihet och överlevnad. Den diskurs som råder idag framhåller dock att det är allt 
viktigare med ett kretsloppssamhälle.5 Ett alternativ till den sinande oljan är bland annat 
biogasen, som produceras på ett antal platser i Sverige. Biogasen som räknas till de 
förnyelsebara bränslena innehåller metan och koldioxid.6 I exempelvis våtmarker och 
sjösediment i naturen sker samma typ av nedbrytning som i människans konstruerade 
biogasanläggningar men i naturen sker det i betydligt större skala.7 De tolv anläggningar som 
ingår i den här studien producerar biogas utifrån olika sorters avfall. Under år 2004 låg 
Sverige längst fram i utvecklingen av biogas i världen.8 En av orsakerna är att under 1970-
talet inträffade en energikris med stigande oljepriser vilket gjorde att biogasanvändandet 
ökade i Sverige.9 Ytterligare en orsak till att den här frammarschen varit möjlig är att svenska 
staten, i form utav bidrag genom lokala investeringsprogram, stött biogasens utveckling.10  
 
I den här studien finns två olika frågeområden. Först har en form av kartläggning gjorts där en 
av frågeställningarna handlade om att ta reda på vilka orsakerna var till att 
biogasanläggningarna byggts där de har och varför det inte finns fler. En andra del av studien 
bygger på ett tänkbart framtida scenario vilket kan komma att påverka både 
biogasanläggningarna och biogasanvändarna. Scenariot består av ett par antaganden och är 
uppbyggt kring att det kommer bli en brist eller prisökning på olja där en av följderna skulle 
kunna vara att efterfrågan på biogas stiger. Det finns dock andra bränslen som troligen också 
får en ökad efterfrågan och betydelse i transportsektorn. Dessa presenteras i avsnitt 4.4. Det är 
således inte troligt att enbart biogasen kommer att ta över drivmedelsmarknaden utan 
biogasen kommer vara en del av denna. Hur många som väljer biogas kan dock vara svårt att 
avgöra men eftersom Vägverket förespråkar tankställen för biogas, naturgas och etanol är det 
sannolikt att efterfrågan på dessa bränslen stiger.11 Den här studien är emellertid inriktad på 
att undersöka en ökad efterfrågan på biogas dels på grund utav att det redan idag är ett 
tillgängligt koldioxidneutralt bränsle samt inhemskt producerat. Fördelen med att biogasen är 
ett inhemskt bränsle är att det delvis kan trygga försörjningen av drivmedel. Sverige blir då 
                                                 
1 Radetzki, 1996 s. 27 
2 Ny Teknik 2005-05-08 
3 Energimyndigheten 2002 s. 19-20  
4 Ibid s.10, 20 
5 Jarvis 2004 s. 2 
6 Svenska biogasföreningen (a), 2004-12-09, Svensk biogas 2004-12-09, Jarvis 2004 s. 3 
7 Svensk biogas 2004-12-09, Jarvis 2004 s. 3 
8 Jarvis 2004 s. 8 
9 Svenska biogasföreningen (a), 2004-12-09 
10 Naturvårdsverket (b) 2004-12-10, Naturvårdsverket, rapport 5405 s. 21ff 
11 Sveriges riksdag 2005-06-10 
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inte påverkat av händelser i andra länder i lika stor utsträckning. En aspekt som ytterligare 
kan styrka att efterfrågan kan bli större än tillgången är att mängden producerad biogas de 
senaste åren endast ökat marginellt vilket visas senare i uppsatsen. Således verkar det svårt att 
nå den beräknade potentialen för biogas och då kan efterfrågan överstiga tillgången även om 
potentialen är högre. En beräknad biogaspotential och branschens mål presenteras närmare i 
kapitel 5. När Vägverket dessutom förespråkar en utbyggnad av tankställen för bland annat 
biogasen kan det innebära en ökad efterfrågan på den. I avsnitt 5.2 beskrivs också att 
omställningen till gasdrivna bilar kan gå snabbare än bara genom nybilsförsäljning då det är 
möjligt att bygga om bensinbilar till gasbilar. Det skulle kunna ge en ökad efterfrågan på 
biogas. Följdfrågan till detta blir då hur de utvalda kommunerna skulle förhålla sig till en 
situation där efterfrågan på biogasen överstiger tillgången. Scenariot utgår också delvis ifrån 
nationalekonomernas syn att behoven från oss människor är nästintill obegränsade men att 
resurserna inte är det. I det här fallet innebär det att människan har behov av att transportera 
sig men resurserna för att möjliggöra det kommer att bli begränsade. Andra alternativa 
bränslen som också kan tänkas ersätta oljan är; dimentyleter (DME), etanol, rapsolja (RME), 
syntetisk diesel och vätgas.12 Dessa presenteras närmare i teorikapitlet.  
   
De anläggningar som ingår i studien är de som tar in avfall utifrån. Det kan exempelvis röra 
sig om olika typer av livsmedelsindustrier med avfall eller gödsel från lantbruket. Studien är 
uppbyggd kring intervjuer som genomförts med en person från varje kommun som har 
anknytning till biogasproduktionen. Intervjuerna har dels varit vanliga traditionella intervjuer 
och dels telefonintervjuer. Hur dessa personer valts ut och hur intervjuerna har gått till 
redovisas noggrannare i metodkapitlet. Det insamlade materialet har sedan analyserats utifrån 
ekonomisk teori där extra tyngd har lagts på begrepp såsom utbud, efterfrågan, äganderätter 
och styrmedel. För att underlätta analysen har även en ekologisk-ekonomisk modell används. 
Modellen visar på samband mellan de olika ingående delarna i studien.  
 
Syftet med uppsatsen är att uppmärksamma ett tänkbart framtida problem som handlar om 
vad som händer om det skulle bli så att efterfrågan på biogasen överstiger tillgången. Genom 
att biogasen studeras utifrån de ovan presenterade ekonomiska begreppen samt det givna 
scenariot har den problembilden uppmärksammats vilket kan vara viktigt att göra innan den 
uppstår i samhället. Om gasen endast räcker till viss del till dagens fordonspark skulle det 
kunna leda till konflikter eftersom transporter är en viktig del i samhället idag.        

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att uppmärksamma ett tänkbart framtida problem inom transportsektorn 
som kan uppstå om det alternativa drivmedlet biogas inte finns att tillgå för alla. Studie är 
uppdelad i två frågeområden där det ena är en typ av kartläggning över biogasanläggningarna. 
Det andra området handlar om det framtida problemet genom det scenario som presenterats i 
inledningen. De två områdena studeras utifrån dessa frågeställningar; vilka faktorer har 
influerat kommunerna att bygga biogasanläggningarna där de har och av vilken orsak finns 
det inte fler anläggningar? Vilka följder är tänkbara för ägarna till biogasanläggningarna och 
biogasanvändarna vid en brist eller prisökning på olja? Hur förhåller sig de undersökta 
kommunerna till problematiken i scenariot, alltså om efterfrågan på biogasen skulle överstiga 
tillgången? Vilka dilemman uppmärksammar kommunerna i det framtida scenariot och hur 
anser de att det kan lösas? Slutligen finns en frågeställning om vilka ytterligare lösningar som 
finns utöver kommunernas idéer till lösningar?    

                                                 
12 Naturvårdsverket (c) 2005-06-10, Sveriges riksdag 2005-06-10 
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3. Metod 
I det här kapitlet kommer den metod som används under arbetet med uppsatsen att 
presenteras. Ordet metod kommer från methodos som betyder väg. Metoden är således vägen 
som valts och de vägval som gjorts för att besvara uppsatsens frågeställningar.13 För att 
genomföra undersökningen har information om olika metoder inhämtats genom 
litteraturstudier för att få kunskap om dess för- och nackdelar. Efter noga övervägande valdes 
att den här undersökningen skulle baseras på en kvalitativ intervju för att inhämta kunskap 
som kan besvara uppsatsens frågeställningar och syfte. Idén till uppsatsen framkom under den 
perioden då författaren skrev sin c-uppsats vid Miljövetarprogrammet, Campus Norrköping. 
Den berörde delvis biologiskt avfall vilket är ett nära angränsande område till det som 
kommer behandlas i den här uppsatsen. Biogasanläggningarna har undersökts genom 
intervjuer. Fem av dessa har varit telefonintervjuer och de övriga sju har varit vanliga 
traditionella intervjuer. För att välja ut rätt personer att intervjua i kommunerna togs hjälp från 
Svenska biogasföreningen som kunde rekommendera deras egna kontaktpersoner. När dessa 
olika respondenter senare tillfrågades presenterades studiens frågeställningar för dem för att 
ytterliggare fastställa att de skulle passa som respondenter i den här undersökningen.14 Det är 
inte meningen att den här uppsatsen ska ge en fullständig beskrivning över 
biogasanläggningarna i Sverige utan vissa aspekter kommer att belysas.  

3.1 Avgränsningar 
I den här uppsatsen har ett antal olika avgränsningar gjorts. Den första berör vilka 
anläggningar som undersökts. Endast de biogasanläggningar i Sverige som på något vis tar in 
avfall utifrån (exempelvis gödsel eller slakteriavfall) i sin produktion av biogas ingår i 
studien. Enligt Nordberg et al rapport har dessa anläggningar potential att utöka sin 
produktion.15 De kan ta in mer och andra typer av avfall för att öka produktionen. Den här 
typen av anläggningar finns det inte särskilt många av i Sverige vilket gör att undersökningen, 
med avgränsningarna, är en totalundersökning. Vanligast är att biogas produceras vid 
avloppsreningsverk, vilka ibland även kallas biogasanläggning, och dessa har med givna 
avgränsningar tagits bort från den här studien. Dessutom är endast de anläggningar som helt 
eller delvis levererar biogas till fordon med i undersökningen eftersom dessa anläggningar 
kan hamna i en konflikt om resurser vilket kommer att framgå senare i uppsatsen. Efter de 
ovan angivna avgränsningarna genomförts återstod tolv anläggningar vilka ligger i; 
Linköping, Trollhättan, Västerås, Helsingborg, Borås, Vänersborg, Skövde, Kalmar, 
Kristianstad, Eslöv, Laholm och Uppsala. Den ekologisk-ekonomiska modellen som använts i 
analysen är avgränsad till att innehålla vissa utvalda områden och dessutom kommer 
framförallt den vänstra sidan stå i fokus under analysen.    

3.2 Kvalitativ intervju 
Den kvalitativa intervjun hör till den samhällsvetenskapliga grenen där ett samspel mellan 
undersökaren och objektet förekommer.16 Intervju är en sedvanlig metod, där ett samspel 
finns, för att inhämta just kvalitativ information.17 Inom den kvalitativa forskningen är tanken 
att det ska framkomma hur alla delar fungerar gemensamt för att sedan forma en helhet.18 
Intervjuguiden är uppbyggd på det viset med olika frågeställningar som är utformade för att ta 

                                                 
13 Lantz 1993 s. 41 
14 Merriam 1994 s. 63 
15 Nordberg et al s. 14f 
16 Holme et al 1997 s. 12 
17 Merriam 1994 s. 86 
18 Ibid s. 30 
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reda på en helhet. Det är vanligt att samhällsvetenskapens objekt ofta är något som berör 
människor och därmed finns det en hel del uppfattningar om objektet vilket synnerligen gäller 
det som kommer presenteras i den här uppsatsen.19 I den här studien studeras 
biogasanläggningar men framförallt den gas som produceras och vad användningen av den 
kan få för konsekvenser. Den interaktion som uppstår mellan respondenten och intervjuaren är 
ett komplext fenomen.20 Intervjuarens förförståelse och fördomar är viktiga faktorer att ta 
hänsyn till under hela uppsatsprocessen vilket det också gjorts. Det är tyvärr ogenomförbart 
att undvika dessa vilket i slutänden kan påverkar uppsatsen.21 Ett av syftena med att använda 
sig av en kvalitativ intervju är att den metoden kan skapa en plattform som ger en bättre 
uppfattning om det som studeras. Styrkan med denna metod är att den situation som skapas 
liknar det vardagliga samtalet vilket intervjuerna i studien också gjorde.22 Dessutom är den 
här metoden mer flexibel, den kan alltså anpassas beroende på hur situationen ser ut. Det är 
också en av anledningarna till att intervjumetoden är ett populärt tillvägagångssätt.23 
Flexibiliteten utnyttjades exempelvis i de fall respondenten inte riktigt förstått frågan, då 
fanns möjligheten att förklara ytterligare. De intervjuer som den här undersökningen bygger 
på är halvstrukturerade intervjuer vilket innebär att det vare sig är ett helt öppet eller ett hårt 
hållet samtal.24 Det samtal som förekommit i intervjuerna har alltså varit ett mellanting men 
har ett syfte och är någorlunda ordnat.25 När intervjuer av det här slaget genomförs är 
forskaren ute efter att få en viss information från alla respondenter vilket sedan används för att 
se skillnader och likheter.26   
 
Ibland kritiseras den kvalitativa forskningen för att det bedöms vara svårt att få insyn i hur 
undersökningen faktiskt planerades, utfördes och hur analysen gått till. De kvalitativa 
undersökningarna är heller inte lika strikta som de kvantitativa vilket kan påverka 
datainsamlingen och den följande analysen.27 För att försöka undvika dessa problem beskrivs 
i det här kapitlet vilka val som gjorts och hur uppsatsen genomförts. De frågor som ställts 
under intervjuerna har framkommit utifrån uppsatsens syfte och den valda teoretiska 
bakgrunden.28 Intervjuaren har medvetet lett respondenten in på vissa ämnen men inte haft 
som avsikt att styra dennes uppfattningar om dessa.29 Frågorna som ställts till respondenten 
har strävat efter att inte vara ledande då det kan styra resultatet även om Kvale anser att det är 
möjligt att använda sig av sådana i kvalitativ forskning.30 Lantz menar att en professionellt 
utförd intervju genererar fakta som det i vetenskapliga sammanhang ställs vissa krav på. Ett 
av dessa är krav på reliabilitet vilket innebär att metoden ska ge pålitliga resultat. Utöver detta 
krav ställs krav på validitet vilket innebär att de resultat som framkommer måste vara giltiga, 
att den företeelse som forskaren avsett att mäta verkligen mäts. Ett slutligt krav är att andra 
måste kunna kontrollera de slutsatser som framkommit.31 För den kvantitativa forskningen är 
dessa begrepp viktiga för att få en inblick i kvalitén i en undersökning. Inom den kvalitativa 
forskningen har det däremot förts diskussioner om hur betydelsefulla dessa kriterier 

                                                 
19 Holme et al 1997 s. 32 
20 Merriam 1994 s 91 
21 Holme et al 1997 s. 95 
22 Ibid s. 99ff 
23 Bryman 2002 s. 299 
24 Kvale 1997 s. 32 
25 Ibid s. 13 
26 Merriam 1994 s. 88 
27 Bryman 2002 s. 271 
28 Lantz 1993 s. 94 
29 Kvale 1997 s. 37 
30 Ibid s. 146 
31 Lantz 1993 s 13 
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egentligen är för de kvalitativa undersökningarna. Ett annat viktigt begrepp är extern 
reliabilitet vilket går ut på i vilken mån en undersökning kan upprepas. Detta är ett problem 
med de kvalitativa undersökningarna eftersom det är svårt, eller till och med omöjligt, att 
återskapa den sociala miljö som rådde när studien genomfördes.32       

3.3 Intervjuguide 
Det finns risk för att en intervju kan tappa sin fokus om det inte finns någon intervjuguide att 
förhålla sig till.33 Innan intervjuerna genomfördes upprättades därför en sådan, se bilaga. Alla 
tolv intervjuer hade samma intervjuguide för att dessa senare i analysen lättare ska kunna 
jämföras mot varandra och minska risken för att så kallade intervjuareffekter uppstår.34 
Intervjuguiden har en inledning där tanken är att ramarna för intervjun ska finnas. En av 
anledningarna till att dessa ramar finns är för att situationen inte ska verka så dramatiskt. Det 
görs framförallt för respondenten eftersom denne vet minst om vad som kommer hända under 
intervjun.35 Det är inte meningen att frågorna i intervjuguiden måste ställas i samma följd 
under varje intervju, det styrs istället av hur respondenten svarar. Ordningsföljden på frågorna 
är således inte helt strukturerad utan anpassas efter respondenten. Den som intervjuar har till 
uppgift att återspegla respondentens tänkesätt och om respondenten är nervös eller osäker kan 
det försvåras.36 I övrigt innehåller intervjuguidens inledning kortfattat uppsatsens 
frågeställningar vilket presenteras i början av varje intervju. De intervjufrågor som 
intervjuguiden innehåller har inga fasta svarsalternativ och många av dem kan följas upp med 
följdfrågor om det anses nödvändigt. När intervjuerna genomförts har intervjuaren försökt 
skapa en tillåtande stämning för att undvika att gå miste om information från respondenterna. 
Detta har gjorts på flera olika sätt exempelvis har de så kallade traditionella intervjuerna 
genomförts i, för respondenten, känd miljö vilket bidragit till att denne lättare kunnat känna 
sig trygg. När telefonintervjuerna genomförts har respondenten fått information om att det är 
tillåtet att ta god tid på sig för att svara och att ta korta pauser för att fundera på. 
Respondenten har dessutom blivit kontaktad i förväg vilket förhoppningsvis medfört att 
han/hon haft möjlighet att förbereda sig för en intervju.  

3.4 Transkribering 
Samtliga intervjuer har spelats in på band med bandspelare vilket är en bruklig metod för att 
dokumentera intervjuer. Fördelarna för den som intervjuar är många, bland annat kan 
intervjuaren fokusera sig på vad respondenten säger istället för att anteckna.37 Vissa 
anteckningar har ändå förts för att i slutet av intervjun lättare kunna återge en 
sammanfattning. Genom att spela in intervjun kan forskaren vara säker på att allt som sagts 
under intervjun senare kommer att finnas åtkomligt för analys.38 Det beror naturligtvis också 
på hur intervjun återspeglats i den transkribering som skett efter intervjuerna. 
Transkriberingen innebär att talspråk översätts till skriftspråk.39 När detta sker kan en rad 
problem uppstå. Det är exempelvis svårt att avgöra hur noggrann utskriften bör vara. Enligt 
Kvale finns det ”... ingen sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form”.40 
Eftersom utskriften ska vara en hjälp när analysen ska göras har reglerna för hur 

                                                 
32 Bryman 2002 s. 257 
33 Lantz 1993 s. 64 
34 Ibid s. 65 
35 Ibid s. 155 
36 Lantz 1993 s. 65, 124 
37 Kvale 1997 s. 147ff 
38 Merriam 1994 s. 96 
39 Kvale, 1997 s.152 
40 Ibid s. 152 
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transkriberingen ska gå till satts upp utifrån detta.41 Utskrifterna är så ordagranna det går i 
förhållandet till att intervjun måste översättas till skriftspråk. Då skratt och korta eller långa 
pauser förekommer under intervjuerna registreras dessa i transkriberingen. De delar som 
redan vid transkriberingen uppfattas som ovidkommande har endast återgets mycket kortfattat 
i utskriften.42     

3.5 Analys 
Under en kvalitativ studie påbörjas analysen av det insamlade materialet redan vid själva 
insamlingen, alltså under tiden som intervjuerna görs.43 Analysen fortsätter sedan under 
transkriberingen då en viss reduktion av materialet görs vilket är ett viktigt steg i analysen. 
För att inte mista respondentens egentliga mening har denna datareduktion gjorts med 
försiktighet.44 De utskriva intervjuerna lästes sedan ett flertal gånger innan de sammanställdes 
i en matris för att organisera alla intervjuerna. På x-axeln i matrisen presenterades de olika 
kommunerna och på y-axeln fanns alla frågorna från intervjuguiden. Som Merriam skriver bör 
analysen inledas med att forskaren åter tar fram de ursprungliga frågeställningarna vilka fanns 
i mitt syfte.45 Utifrån dessa analyserade jag sedan materialet i matrisen genom att till en 
början se till likheter och skillnader. Matrisen användes också för att skicka en 
sammanfattning till varje respondent som denne sedan fick godkänna. Detta för att se att 
respondentens mening skildrats på ett korrekt vis.46 Två kommuner vill också få se det 
färdigskrivna resultatkapitlet innan de gav sitt godkännande vilket de även fick göra. Det var 
endast en av dessa kommuner som vill göra ett förtydligande vilket det togs hänsyn till i 
studien. En annan kommun ville lämna vissa ändringar i den sammanfattning som skickades 
ut, även dessa ändringar beaktades.  
 
I studien kommer intervjupersonernas namn inte att anges eftersom det inte anses tillföra 
uppsatsen något. Istället kommer kommunernas namn anges i analysdelen då respondenternas 
svar kan vara beroende av kommunens geografiska läge. Resultatet kommer att presenteras i 
löpande text som varvats med citat. Det första temat som valts ur är historik och kartläggning. 
I kategorin ingår fråga ett till tre i intervjuguiden, se bilaga. Det andra temat är 
framtidsscenario och där ingår frågorna nio till och med tolv. Därefter kommer ett avsnitt om 
kommunens arbete som behandlar intervjuguidens sista fråga. Slutligen användes en 
integrerad ekologisk-ekonomisk modell för vidare analys. Modellen visar på ett 
förhållandevis enkelt sätt sambanden mellan olika delar i studien där även den ekonomiska 
teorin kommer in som en del. Modellen kan ses i nästa kapitel där den beskrivs utförligare. 

4. Teori 
Det inhämtade materialet från intervjuerna kommer att analyseras utifrån ekonomiska teorier 
vilka kommer att beskrivas nedan. Anledningen till att just teorier om ekonomi används i den 
här studien är därför att ekonomi är en viktig aspekt i förhållande till studiens frågeställningar. 
Det är alltså ekonomin som till stor del styr och påverkar det uppsatta scenariot rörande bland 
annat oljan. I det kapitlet kommer också den ekologisk-ekonomiska modellen att presenteras 
och här finns även en presentation av oljans betydelse i samhället och dess utveckling. 
Dessutom finns en redogörelse för andra alternativa drivmedel utöver biogasen. Biogasen 
presenteras dock utförligare i bakgrundskapitlet.      
                                                 
41 Ibid s. 155 
42 Ibid s.157 
43 Merriam 1994 s. 133 
44 Lantz 1993 s.79 
45 Merriam 1994 s. 143 
46 Holme et al 1997 s. 140 
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4.1 Ekonomiska teorier 
Tre herrar som varit betydelsefulla för nationalekonomins utformning är Adam Smith, David 
Ricardo och John Stuart Mill. En grund för att förstå den nationalekonomiska teorin är 
vetskapen om att den är uppbyggd på ett antropocentriskt synsätt, alltså att människans 
värderingar är i fokus.47 Den nationalekonomiska teorin undersöker människors 
valmöjligheter och en grundläggande tes är att hushålla med knappa resurser.48 Alltså görs val 
då resurserna i samhället är knappa.49 De mänskliga beteendena är en viktig del inom den 
ekonomiska teorin där människans önskningar är grundläggande. Människan anses vara 
rationell och därmed har hon vetskap om vad som är fördelaktigast för henne.50 Knapphet är 
ett viktigt problem och anledningen till att det uppstår är att behoven från oss människor är 
nästintill gränslösa men resurserna för att uppfylla dessa är inte det. Tesen om att hushålla 
med knappa resurser ger förklaringen till varför naturen och miljöfrågor tidigare inte varit en 
aktuell fråga för nationalekonomer. Naturen har av samhället ansetts vara outtömlig och 
därmed inte varit en knapp resurs.51 Söderqvist et al anser att dagens nationalekonomer tror att 
lösningen på en naturresursbrist är mer kunskap och bättre teknisk utveckling.52 Ett essentiellt 
begrepp inom nationalekonomin är marknaden där transaktioner av varor och tjänster sker.53 
Marknaden är en institution som leds av samhällets intressen där varor och tjänster säljs till 
högstbjudande.54 Priset är en viktig parameter vilket används för att skicka signaler till olika 
parter på marknaden. Meningen är att priset ska återge vilka kostnader tillverkaren haft och 
samtidigt spegla värdet för köparen.55 

4.1.1 Utbud och efterfrågan 
Två viktiga begrepp inom nationalekonomi är utbud och efterfrågan. Med utbud menas 
relationen mellan en produkts pris och den kvantitet som tillverkarna är beredda att sälja. I 
den nationalekonomiska teorin används ofta diagram av olika slag för att förklara samband 
mellan olika begrepp. Normalt framställs utbudet av en vara i ett diagram som en rät stigande 
linje. På y-axeln finns priset och på x-axeln återfinns varumängden. Det betyder att den som 
producerar en vara gärna säljer mer av den om priset stiger. Efterfrågan som baseras på priset 
och köplusten hos konsumenten styr sedan hur stor mängd producenten kan sälja. Efterfrågan 
presenteras oftast som en nedåtlutande kurva med samma parametrar på x och y axeln som 
presenterats ovan. Det blir alltså motsatt mot utbudskurvan.56 Efterfrågan följer mönstret att 
om priset stiger efterfrågas ett mindre antal av varan eller tjänsten men om priset sjunker 
medför det en ökad efterfrågan.57 Där dessa två kurvor möts hittas jämviktspriset vilket är då 
köparna efterfrågar samma mängd som säljarnas utbud.58 Utbud och efterfrågan influeras 
framförallt av priset men det finns fler aspekter som kan inverka. Det kan exempelvis vara en 
förändrad inkomst eller kostnaden för andra varor. Förändringar av det här slaget kan alltså 
också göra att efterfrågekurvan förändras. Med andra ord innebär det att olika typer av 
incitament påverkar människors handlande.59 
                                                 
47 Söderqvist et al 2004 s 68, 75 
48 Söderqvist et al. 2004 s. 49, Dobson et al 2002 s. 14 
49 Dobson et al 2002 s.15 
50 Hahn 1997 s. 3 
51 Ibid s. 3 
52 Söderqvist et al 2004 s. 79 
53 Ibid s. 50 
54 Dobson et al 2002 s. 41f 
55 Ibid s. 25 
56 Söderqvist et al 2004 s. 52 
57 Dobson et al 2002 s. 45 
58 Söderqvist et al 2004 s. 53 
59 Dobson et al 2002 s. 58-59, 15 
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4.1.2 Äganderätter och konflikter 
Äganderättsfrågor har debatterats intensivt under en längre tid och det kan röra sig om vitt 
skilda frågor. Att dessa frågor figurerar i debatten beror på att de är viktiga i vår 
marknadsekonomi.60 Om inte äganderätten är klart preciserad har marknaden svårt att 
fungera.61 Det kan exempelvis beror på att om ingen äger en vara kan heller ingen sälja den 
och då får den varan inget värde i dagens ekonomiska system. Om det går att överföra 
äganderätten till någon, vilket inte alltid är möjligt, då kan en marknad finnas.62 Om en resurs, 
där äganderättigheterna är oklara, blir knapp kan det leda till konflikter. Det hela kan lösas 
med att bland annat införa äganderätter vilket kan underlätta förvaltningen av den knappa 
resursen.63 Detta eftersom om någon äger en vara kan den varan bli bättre omhändertagen än 
om ingen står som ägare och alla kan utnyttja den. Det blir alltså långsiktigt mer hållbart.64 
Om äganderätten till en knapp resurs klarläggs eller tydliggörs minskar risken för att en 
konflikt uppstår.65      

4.1.3 Styrmedel 
Även om äganderätterna är definierade kan det vara otillräckligt för att hushålla med resurser 
som har många nyttjare.66 Olika externa effekter67 kan ge upphov till en inkorrekt 
resursfördelning.68 För att påverka konsumtionen, alltså ändra människors eller samhällets 
beteende, kan styrmedel av olika karaktär användas. Det kan exempelvis vara skatter, bidrag, 
avgifter eller förbud som införs av staten för att styra människors handlingar.69 Användningen 
av styrmedel är alltså en metod som möjliggör statlig inblandning i fördelningen av resurser. 
Problematiken ligger i åt vilket håll samhället ska styras, alltså hur styrmedlen ska vara 
utformade. När detta diskuteras är det vanligt att åsikterna går isär.70  

4.2 Ekologisk-ekonomisk modell 
För att lättare se samband mellan de olika delar som studien består utav har en modell 
används i arbetet med analysen. Det är en integrerad ekologisk-ekonomisk modell där 
inspiration hämtats från en av Söderqvist et al modeller. Ekologiska och ekonomiska modeller 
skiljer sig åt på flera vis, dels har de olika tidsintervall och tidsperspektiv och dels finns 
skillnader på den spatiala skalan.71 De ekonomiska modellernas tidsperspektiv är ofta på kort 
sikt eftersom det minskar risken för att fel i modellerna uppstår. Betydelsefulla förutsättningar 
bör inte kunna ändras då. På kort sikt är det mindre risk för att förutsättningarna ändras än på 
lång sikt då olika incitament riskerar att förändra utgången av en modell. Vilka tidsrymder 
som avses när kort respektive lång sikt används beror helt på situationen.72 Den högra delen 
av modellen representerar det ekologiska och den vänstra det ekonomiska. Analysen kommer 
vara mer inriktad på den vänstra sidan av modellen, alltså där de ekonomiska aspekterna 

                                                 
60 Skogh et al 2000 s. 7f 
61 Dobson et al 2002 s. 42 
62 Söderqvist et al 2004 s. 51 
63 Skogh et al 2000 s. 126 
64 Pihl 1997 s. 38 
65 Skogh et al 2000 s. 36 
66 Pihl 1997 s. 60 
67 ”Den positiva/negativa påverkan av någons aktivitet, på en annan individs välfärd, som den påverkade inte har 
något inflytande över och ej betalar/kompenseras för.” Hahn 1997 s. 28 
68 Brännlund et al 1998 s. 17 
69 Söderqvist et al 2004 s. 73 
70 Brännlund et al. 1998 s. 61-62 
71 Söderqvist et al 2004 s. 179 
72 Dobson et al 2002 s. 21 
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finns. Modellen kan även betraktas som en mind map som alltså hjälper till att belysa olika 
samband. 
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Figur 1. Ovan visas hur modellen ser ut när de delar som undersöks i studien sats in i modellen. Figuren ovan 
kan betraktas som en mind map.  
 
Här ges en kort beskrivning av de olika delarna i modellen ovan och hur de är kopplade till 
varandra. Detta kommer sedan att förklaras mer ingående i avsnittet med slutsatserna. Varje 
pil är försedd med ett nummer för att det ska bli lättare att förklara sambanden mellan delarna 
i modellen.  
 
1. Avfall av olika slag gör det möjligt att producera biogas. 
2. Produktionen av biogas minskar dels avfallsmängderna och dels de miljöproblem som 

avfallet i sig genererar.  
3. Tillgången på olja. 
4. Efterfrågan på biogas. 
5. Hur efterfrågan på biogas påverkar produktionen av den.  
6. Hur efterfrågan på biogas påverkar priset på den. 
7. Biogasproduktionen påverkar priset. 
8. Hur styrmedel kan påverka priset på biogasen. 
9. Priset på biogas. 
10. Vem som äger biogasen. 
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4.3 Oljans betydelse 
Sverige har inte själv någon tillgång till olja och är därför beroende av import vilket 
framförallt sker ifrån Nordsjöländerna. I Sverige används oljan främst inom 
transportsektorn.73 Enligt dels Energimyndigheten och dels en omtalad forskare vid Uppsala 
universitet, Kjell Aleklett, kommer tillgångarna på olja att sina medan efterfrågan kommer 
fortsätter att stiga.74 Tidigare har Sverige haft en relativ säker tillgång på olja ifrån de 
oljeproducerande grannländerna. När konkurrensen ökar och tillgångarna minskar blir Sverige 
mer beroende av de övriga oljeproducerande länderna i världen där det ofta råder politisk 
instabilitet vilket kan påverka Sveriges möjlighet att få tag i olja.75 Knappheten och politisk 
osäkerhet kan tillsammans eller var för sig orsaka stigande priser på oljan.76 Den senaste tiden 
har det också ofta hörts från media att priset på olja åter igen stigit och olika rekordnivåer nås 
ofta. Ett exempel på en snabb stigning var under tidsperioden april 2003 till september 2004 
då priset steg ifrån cirka 28 dollar per fat till över 50 dollar per fat.77 Det exemplet visar inte 
utvecklingen för oljepriset under någon längre tidsperiod men däremot kan det vara ett 
exempel på hur fort förutsättningarna kan förändras. Nedan visas en graf över oljepriset för en 
längre tidsperiod, från början av 1970-talet till år 2004. Grafen återger en mer rättvis bild över 
oljeprisets utveckling. Priset är omräknat i det värde dollarn hade år 2000 för att en jämförelse 
mellan åren ska vara möjlig.  
 

 
    
Figur 2. Oljeprisets utveckling från början av 1970-talet. På y-axeln finns priset per fat vilket är omräknat i år 
2000 dollarvärde och på x-axeln finns tiden presenterad.78  
 
Enligt Kjell Aleklett inträffar oljeproduktionens maxinivå inom en snar framtid, innan år 
2010.79 Det har under en längre tid varit en fördelaktig oljesituation men som påvisats 
kommer den att förändras. ”Det blir ett energihistoriskt trendbrott med stora 
                                                 
73 Energimyndigheten 2002 s. 4 
74 Energimyndigheten 2002 s. 4, Ny teknik 2005-05-08 
75 Energimyndigheten 2002 s. 6, 19 
76 Ibid s.10 
77 Dagens Nyheter 2004-12-17 
78 OECD Economic Outlook No. 76. 2004 s. 2 
79 Ny Teknik 2005-05-08 
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konsekvenser.”80 De närmsta 20 åren kommer högst sannolikt att föra med sig stigande priser 
och upprepade perioder med brist på olja.81 

4.4 Alternativa drivmedel 
Förutom biogasen finns det även andra alternativa bränslen som också kan tänkas ersätta oljan 
och några av dessa är; dimentyleter (DME), etanol, rapsolja (RME), syntetisk diesel, metanol 
och vätgas. Här kommer deras för och nackdelar beskrivas kortfattat och i vilken utsträckning 
de finns på marknaden idag. Naturvårdsverket anger att biodrivmedel i framtiden kommer att 
ha en framskjuten position på marknaden. Vägverket har delat upp drivmedlen i första och 
andra generationens bränslen. Där första generationen ska ligga till grund för andra 
generationen men sedan inte konkurreras ut av den. Till andra generationen räknas bland 
annat DME, syntetdieseln, metanolen och vätgasen.82  
 
Enligt Azar et al kommer framtidens drivmedel vara framförallt vätgas men även metanol kan 
få en betydande roll. Dessa två bränslen kräver olika typer av bränsleceller men de är i 
dagsläget för dyra för att kunna användas i bilar. Azar et al menar att vätgasen dock inte 
kommer vara dominerande på marknaden förrän först omkring år 2060. Innan dess kan 
metanolen komma att användas under en övergångsperiod från olja till vätgas. Fram till dess 
kommer det enligt Azar et al fortfarande vara oljan som dominerar drivmedelsmarknaden. 
Metanolen kan produceras av bland annat biomassa men samtidigt diskuteras det hur 
biomassan egentligen ska användas. Andra alternativ är att göra värme eller el av biomassan 
istället för att använda den i transportsektorn.83 DME finns på marknaden men i mycket liten 
skala. DME är idag dock framställd med naturgas vilket är mindre fördelaktigt ur 
miljösynpunkt men om den framställs med förnyelsebara råvaror ger det bättre resultat i så 
kallade livscykelanalyser (LCA). Etanol är ett bränsle som också är aktuellt och Sverige tros 
ha goda förutsättningar för att producera etanol men i dagsläget importeras stora mängder av 
etanolen med skattesubventioner från Brasilien vilket enligt Vägverket hindrar svensk 
teknikutveckling. Etanolen visar upp bra värden i LCA:er trots de långa transporterna men 
kapaciteten är begränsad om fler länder väljer att satsa på etanol menar Vägverket. RME 
blandas i de flesta fallen med diesel. Miljöfördelarna är inte lika stora jämfört med andra 
biodrivmedel vilket påvisats genom LCA:er och dessutom är tillgången begränsad. Syntetisk 
diesel klarar sig inte lika bra som DME i LCA:en men är lättare att införa på marknaden.84 
  
Enligt Vägverket har biogasen goda värden i LCA:erna men på grund av den begränsade 
råvarutillgången kan den troligen inte bli ett stort bränsle i framtiden. Biogasen och etanolen 
finns på marknaden idag vilket de övriga endast gör i begränsad omfattning. Vägverket 
förespråkar dock att tankställen för biogas, naturgas och etanol byggs ut. De menar att det är 
ett enkelt och billigt sätt för att minska utsläppen av växthusgaser.85  

5. Bakgrund 
Den diskurs som råder idag framhäver att det är allt viktigare med ett kretsloppssamhälle. Det 
innebär bland annat att jordens resurser inte ska utarmas.86 De fossila bränslena har länge 

                                                 
80 Energimyndigheten 2002 s. 2 
81 Ibid s. 13   
82 Naturvårdsverket (c) 2005-06-10,  Sveriges riksdag 2005-06-10 
83 Azar et al 2003 s. 961-971 
84 Naturvårdsverket (c) 2005-06-10,  Sveriges riksdag 2005-06-10 
85 ibid 
86 Jarvis 2004 s. 2 
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dominerat världens energiförbrukning men dessa resurser är ändliga.87 Det är däremot inte 
biogasen som det här bakgrunds kapitlet ska handla om. Biogasen räknas till de förnyelsebara 
bränslena.88 Biogas innehåller metan och koldioxid vilken bildas när bakterier bryter ned 
organiskt material under anaeroba förhållanden.89 När det organiska materialet bryts ned i en 
biogasanläggning brukar det kallas att materialet rötas.90 Exempel på organiskt material kan 
vara slam från avloppsreningsverk, matavfall, gödsel eller processvatten från 
livsmedelsindustrier. Det här är inte någon process som enbart pågår i människans 
biogasanläggningar utan produktion av metangas sker även naturligt i exempelvis våtmarker, 
sjösediment och i våmmen på idisslare. Den här naturliga nedbrytningen, som ger det vi kallar 
biogas, sker överallt på jorden och är avsevärt större än den som produceras av människan i 
olika anläggningar.91 Biogasen innehåll varierar på grund utav olika 
produktionsförutsättningar. Vanligen består den av 45-85 % metan och 15-45 % koldioxid.92 
Om gasen ska användas till fordonsbränsle måste först en typ av rening, uppgradering, ske för 
att öka andelen metan i gasen till omkring 96-98 %. Tanken med uppgraderingen är att öka 
gasens energiinnehåll och en positiv följdeffekt är att även andra skadliga ämnen försvinner.93  

5.1 Biogasens historia 
Kina och Indien var de första länderna i världen som började producera biogas vilket skedde 
redan under 1800-talet.94 För fordonsdrift användes på 1940-talet biogas från rötad gödsel för 
att driva bilar.95 Det var dock på reningsverken som biogastekniken först användes i större 
utsträckning och det för att minska volymen av slam. Under 1970-talet inträffade en 
energikris i världen med stigande oljepriser vilket hade till följd att intresset för biogasen 
ökade i Sverige. Det är inte enbart i reningsverken och dagens form av biogasanläggningar 
som biogas framställs. Under 1980-talet uppfördes anordningar vid avfalls deponier för att 
utvinna den metangas som bildas när avfallet bryts ned där. Under andra hälften av 1990-talet 
konstruerades de större anläggningarna som tar in avfall från bland annat livsmedelsindustrin 
och jordbruket.96 I dagens samhälle blir det allt vanligare med biogasanläggningar av den här 
sorten.97 Biogasproduktionen sker idag på flera ställen i samhället men de stora mängderna 
framställs fortfarande i avloppsreningsverken, och därefter i ordningsföljd efter 
produktionsmängd, deponier, industriella avlopp, samrötningsanläggningar och lantbruk. 
Under 2001 producerades totalt 1,38 TWh/år från dessa olika anläggningar.98 Idag år 2005 är 
siffran obetydligt högre enligt Svenska biogasföreningen.99 Nordberg et al uppskattar i sin 
rapport från 1998 att på 10 års sikt, alltså 2008, kan produktionen vara uppe i hela 17 TWh/år 
om produktionen byggs ut. Vidare beskrivs att efterfrågan många gånger är större än 
utbudet.100 Dagens förväntningar på ökad produktion ligger dock långt ifrån den uppskattade 
potentialen. Svenska biogasföreningen presenterar att branschen har en plan att producera 1 

                                                 
87 Radetzki 1996 s. 9, 21 
88 Svenska biogasföreningen (a), 2004-12-09 
89 Svensk biogas 2004-12-09, Jarvis 2004 s. 3 
90 Svenska biogasföreningen (b), 2004-12-09 
91 Svensk biogas 2004-12-09, Jarvis 2004 s. 3 
92 Jarvis 2004 s. 7 
93 Nordberg et al 1998 s. 9 
94 Svenska biogasföreningen (a), 2004-12-09 
95 Jarvis 2004 s. 8 
96 Svenska biogasföreningen (a), 2004-12-09 
97 Svärd et al 2003 s. 1 
98 Svenska biogasföreningen (a), 2004-12-09 
99 Mailkontakt Svenska biogasföreningen  
100 Nordberg et al 1998 s. 9, 14 
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TWh/år biogas till fordon år 2010 och år 2020 ska 3,6 TWh/år produceras.101 Totalt 
produceras i dagsläget mer än 1 TWh/år men mycket av det går till andra användare än 
fordon.      
 
Den energikris som beskrevs tidigare i det här avsnittet har haft stor påverkan på hur 
samhället ser på energiförsörjningen.102 Framförallt kan skillnader i energipolitiken urskiljas. 
På 1970- talet var det viktiga att säkerställa försörjningen av energi men under 1990-talet har 
en annan faktor fått en mer betydande position nämligen miljöeffekterna av energipolitiken.103 
Under den senaste tiden har biogas börjat användas i större skala som drivmedel och under år 
2004 var Sverige det land i världen som låg längst fram i den här utveckling.104      

5.2 Användning 
Biogasanläggningarna finns utspridda över hela världen och biogasen betraktas som ett bättre 
energialternativ för miljön.105 En av anledningarna till att biogasen återigen fått en skjuts 
framåt är att det i Sverige beslutats om ett deponeringsförbud för organiskt material från och 
med år 2005.106 I Sverige produceras stora mängder avfall som medför påtaglig 
miljöpåverkan. Samhället eftersträvar att behandla materialet på ett sådant sätt att kretsloppen 
kan slutas. Ett bra sätt att bli av med avfall är att använda det i biogasanläggningar för att 
producera biogas och dessutom erhålls vid en sådan behandling en näringsrik rötrest som kan 
användas på åkrarna.107 Rötresten anses vara mer lätthanterlig och hygienisk dessutom luktar 
den inte lika mycket som färsk gödsel.108 När avfallet behandlas på det här viset kan det till 
och med ses som en resurs och inte enbart som en börda för samhället.109 Olika omställningar 
inom jordbruket kan dessutom innebära att potentialen för att producera mer biogas ökar. 
Exempelvis har viljan att odla vallgrödor ökat vilka skulle kunna användas för att producera 
biogas.110 En annan anledning till anläggningarnas utbredning är den allt mer hotande 
växthuseffekten med klimatförändringar som följd.111 De utsläpp av koldioxid som människan 
är ansvarig för härstammar framförallt från förbränningen av fossila bränslen. Bekymret med 
växthuseffekten är det som till största del hotar en fortsatt användning av fossila bränslen 
enligt Radetzki.112 Biogasen, i förhållande till de fossila bränslena, bidrar inte med några 
nettoutsläpp av växthusgaser.113 Det beror på att den koldioxid som släpps ut vid 
förbränningen av biogasen redan tidigare funnits i luftens atmosfär. Genom fotosyntesen har 
den bundits till det organiska materialet som sedan används i biogasprocessen. Kolet vandrar 
således runt.114 Dessutom släpps mindre mängder av partiklar, kolväten, svavel och 
kväveoxider ut när biogasen förbränns i jämförelse med de fossila bränslena.115  
 

                                                 
101 Sveriges riksdag 2005-06-10 
102 Radetzki, 1996 s. 7 
103 Ibid s. 13 
104 Jarvis 2004 s. 8 
105 Hidén rapport 28 s. 11 
106 Kahn, rapport nr 47, s. 7 
107 Hidén rapport 28 s. 11 
108 Jarvis 2004 s 5 
109 Ibid s. 5 
110 Nordberg et al 1998 s. 9 
111 Naturvårdsverket (a), 2004-12-10 
112 Radetzki, 1996 s. 27 
113 Svenska biogasföreningen (a), 2004-12-09 
114 Jarvis 2004 s. 5 
115 Hidén rapport 28 s. 11 
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Ett problem som uppmärksammats den senaste tiden är problemen med läckage vid 
användandet och produktionen av biogas. Metangasen är även den en växthusgas som alltså 
påverkar växthuseffekten negativt. Metan är cirka 20 gånger kraftfullare än den mest 
omtalade växthusgasen koldioxid och kan därmed ha en betydande påverkan på miljön vid 
läckage. Även om läckage sker måste hänsyn tas till vad som hade hänt om det organiska 
materialet inte behandlats i biogasanläggningen. Om exempelvis materialet istället lagts på 
deponi hade troligen delar av metanet ändå läckt ut i atmosfären eftersom som tidigare 
beskrivit dessa processer även försiggår naturligt utan människans inverkan. Det är alltså 
viktigt vilken valmöjligheten är vid en jämförelse av olika behandlingsalternativ för att 
fastställa miljöeffekterna av läckagen.116 En viktig sak att uppmärksamma i detta 
sammanhang är att läckage inte är något unikt för biogasen i förhållande till de fossila 
bränslena. Det är inte direkt ovanligt att stora mängder olja av olika anledningar hamnar i 
naturen. Detta är naturligtvis också en betydande miljöeffekt att ta hänsyn till.  
 
Biogasen har framförallt tre olika användningsområden vilka är värmeproduktion, 
fordonsbränsle och elproduktion.117 Dock är det vanligast att den används till värme och 
elproduktion där produktion av värme är det som är lättast att använda biogasen till.118 Det har 
som tidigare beskrivits funnits en rad anledningar till varför biogasen är på frammarsch. En 
sak som ännu inte berörts men ändå är betydelsefull för att överhuvudtaget få till en 
produktion är de ekonomiska förutsättningarna.119 Produktion av biogas för användning som 
drivmedel är nämligen till en början relativt dyrt.120 Under åren 1998-2003 avsatte riksdagen 
6,2 miljarder kronor i en form av lokala investeringsprogram (LIP) för att öka den ekologiska 
hållbarheten i samhället.121 En stor del av dessa pengar har gått till produktion, distribution 
och användning av biogasen. Exempelvis har cirka en tredjedel av alla personbilar, lastbilar 
och bussar som drivs med biogas fått LIP pengar.122 Det är även möjligt att bygga om vanliga 
bensinbilar till biogasdrift, något som påbörjats i Linköping. Kostnaden för en ombyggnad 
ligger idag på 30 000 kronor exklusive moms och i det första stadiet ska 150 bilar byggas om. 
Det förhandlas också om att fler bilar ska byggas om och då ska fler bilmärken inkluderas.123 
De flesta kommunerna anser att LIP- bidraget är ett bra styrmedel och att det har bidragit till 
att öka användningen av alternativa drivmedel. LIP- bidragen är inte de enda ekonomiska 
styrmedel som gynnat biogasen.124 Den är dessutom helt skattebefriad vad det gäller 
drivmedelsskatten vilket hjälper den att bli mer konkurrenskraftig på 
drivmedelsmarknaden.125 Andra mer lokala styrmedel finns också i form av gratis parkering 
för miljöfordon vilket kan bidra till att andelen ökar.126        

5.3 Distribution av gas 
Historiskt var kineserna tidiga med att transportera gas vilket gjordes redan på 900 talet f. Kr. 
och då var ledningarna konstruerade av bamburör.1271985 anslöt sig Sverige till det 
europeiska gasnätet vilket idag finns i form av en rörledning från Malmö till Stenungsund. De 

                                                 
116 Naturvårdsverket, rapport 5405 s. 62f 
117 Hidén rapport 28 s. 11 
118 Jarvis 2004 s. 5f 
119 Naturvårdsverket (b) 2004-12-10 
120 Jarvis 2004 s. 8 
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122 Naturvårdsverket, rapport 5405 s. 21ff 
123 Östgöta Correspondenten 2005-06-11 
124 Ibid s. 10 
125 Naturvårdsverket, rapport 5333 s. 52f 
126 Ibid s. 60 
127 Energimyndigheten (a) 2005-05-09 
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biogasanläggningar som är belägna i närheten av naturgasnätet kan koppla på sig på nätet 
eftersom både naturgasen och biogasen i huvudsak är metangas. Alla biogasanläggningar kan 
dock inte koppla på sig till gasnät då det inte är utbyggt i hela landet. Det är därför alltjämt 
brukligt att den biogas som produceras på anläggningarna konsumeras i anläggningens närhet. 
Om en anläggning har möjlighet att ansluta till gasnätet är det lättare att följa en varierande 
efterfrågan vilket ofta annars regleras genom att fackla bort överflödet av biogas.128 Ett 
problem med gasnätet är att utbyggnaden av det är kostsam.129 Enligt Energimyndigheten 
kommer naturgasnätet dock att byggas ut inom en snar framtid då naturgasen anses vara ett 
troligt alternativ till oljan. Hur själva utbyggnaden ska se ut diskuteras fortfarande 
energiskt.130  

6. Resultat 

6.1 Historik och kartläggning 

6.1.1 Faktorer som påverkat investeringarna 
Anledningen till att de utvalda kommunerna byggt en biogasanläggning skiljer sig relativt 
mycket åt. Kommunerna har många gånger ett flertal orsaker men här presenteras de som i 
intervjuerna framställts som viktigast. I Västerås anlades biogasanläggningen eftersom det 
fanns en gemensam vilja ifrån avfallsbolaget, Västerås stad och lantbrukare att åstadkomma 
ett resurssnålt kretsloppssamhälle. Även i Uppsala var målet att uppnå ett kretslopp där 
näringsämnena återförs till jordbruksmarken men också att producera ett fordonsbränsle. I 
Vänersborg var det ett politiskt beslut som låg till grund för biogasanläggningen. Beslutet var 
ett krav från de sex kommuner som äger avfallsbolaget TRAAB (Trestadsregionens Avfalls 
AB) att tänka miljöriktigt vilket även var kravet i Borås. Trollhättans orsak skiljer sig i hög 
grad från de övriga kommunerna i den här studien. Deras anledning var helt enkelt att det 
efterfrågades gas. Skövde tillsammans med Kristianstad, Helsingborg och Kalmar hade som 
främsta orsak att de hade ett avfall att ta hand om. I alla de tre fallen rörde det sig om 
slakteriavfall. Även i Linköping var slakteriavfall en grundläggande del men innerstadsmiljön 
framhålls också som en viktig faktor. I Eslöv byggdes rötningsanläggningen i huvudsak för att 
ta hand om slam från reningsverket även om annat avfall från livsmedelsindustrin senare 
också haft betydelse. Laholms motiv är på samma sätt som Trollhättan avvikande från 
mängden.  
 
 ”Det är egentligen kväveläckaget ut till Laholmsbukten en gång i världen.” (Laholm) 
 
De började röta gödsel som orsakade kväveläckage och fick på det sättet fram en biogödsel 
som bönderna fick tillbaka till sina åkrar. Biogödseln tas upp lättare av växterna vilket ger 
mindre kväveläckage. Ett miljöproblem var alltså orsaken till att anläggningen byggdes.  

6.1.2 Användare 
Motivet till att biogas i dagsläget produceras just i dessa kommuner skiljer sig åt, som visats 
ovan, men vilka som använder gasen idag är förhållandevis lika i samtliga kommuner. Det är 
bussar, taxi, privatbilister, sopbilar och värmeproduktion som nämns av de flesta kommuner. 
De mest frekventa biogasanvändarna är den lokala busstrafiken samt olika former av 
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värmeproduktion. En avvikande användare var sjukhuset i Kalmar som tog en stor del av den 
producerade biogasen.  
 
 ”… de använder den till ångproduktion, de eldare det då.”(Kalmar) 
 
Trollhättan, Helsingborg och Borås är tre kommuner som nämner att deras egen fordonsflotta 
är en stor förbrukare av biogas. Det kan då röra sig om bilar som används inom förvaltningen 
som exempelvis hemtjänst, kommunens tjänstebilar och som tidigare nämnt sopbilar. 
Distribution av biogasen ser i dag olika ut i de undersökta kommunerna. Tre av kommunerna 
(Vänersborg, Laholm och Eslöv) sköter inte den här biten själva utan det är någon annan 
exempelvis Sydkraft som sköter själva försäljningen och ibland även uppgraderingen av 
gasen. Den här konstellationen gör att dessa kommuner inte har samma kontroll över hur 
fördelningen av biogas till olika delar av fordonsflottan ser ut vilket inneburit att de ibland 
inte kunnat svara på vissa av intervjufrågorna.  

6.1.3 Fördelar och nackdelar 
De undersökta kommunerna ser till övervägande del det som positiv att deras kommun har en 
biogasanläggning. De faktorer som nämns är miljöfördelar genom bland annat bättre 
innerstadsmiljö då bland annat dieselbussarna byts ut mot biogasbussar. Ytterligare en positiv 
miljöaspekt är att det blir mindre bidrag till växthuseffekten när gödseln rötas innan den läggs 
ut på åkern. Anledningen är att en del av den metangas som annars hade stigit direkt upp i 
luften tas omhand i biogasanläggningen. I Trollhättan betonas värdet av att invånarna i 
kommunen är stolta över kommunens arbete med biogasen. I Kalmar urskildes en negativ 
aspekt vad det gäller ekonomin men i Borås har de en helt annan syn på den aspekten.  
 

”Vi har gjort lönsamhetskalkyler på den här anläggningen som visar att det är klart 
lönsamt att satsa på det här.” (Borås)  

 
Helsingborg framhåller att det kan vara en otrygg marknad med biogasen på grund utav att 
spelreglerna inte är helt klara. Med det menas att regelverket för exempelvis vilket avfall som 
tillåts att tas in respektive köras ut från biogasanläggningen kan ändras vilket förändrar 
förutsättningarna för en fortsatt produktion av biogas. Det innebär alltså att det kan bli fel 
även i de kortsiktiga ekonomiska modellerna vilket framhölls i teoriavsnittet. Det här är även 
något som Eslöv tar upp och anser att regelsystemet inte är tydligt nog vilket kan vara en 
anledning till att inte fler biogasanläggningar byggts. Både Laholm och Kalmar påpekar att en 
negativ detalj, bland annat ur ekonomisk synvinkel, är den stora transportapparaten med avfall 
som är kring en biogasanläggning.  

6.1.4 Antalet biogasanläggningar 
Skövde, Laholm och Linköping uppger att en svårighet för kommunen har varit luktproblem 
men att det arbetas ihärdigt med att rätta till det. Det är också något som också Helsingborg 
framhåller även om de själva inte haft de problemen. 
 

”Rädslan för lukt tror jag är en anledning till att det inte har byggts fler 
biogasanläggningar.” (Helsingborg) 

 
Biogasframställning är en komplex procedur vilket gör att det finns en mängd anledningar till 
att inte fler anläggningar byggts i Sverige. Västerås, Skövde, Laholm, Kristianstad, Kalmar 
och Uppsala lyfter fram en av dessa anledningar som är problematiken med att få tag i rötbart 
material. Det är som Kristianstad uttrycker det få geografiska områden som har de rätta 
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kvalifikationerna för en biogasanläggning. Det kan exempelvis vara att inom rimligt avstånd 
ha tillgång till jordbruksmark för rötresten och avfall att röta. En bestämmelse som kan få 
betydelse i det här sammanhanget är, enligt både Linköping och Laholm, deponiförbudet för 
organiskt material som kom årsskiftet 2004/2005. 
 
 ”För vi har upptäckt att det kommer väldigt mycket material till oss nu.” (Linköping)  
 
Det här är alltså en typ av styrmedel vilket också förändrar förutsättningarna på kort sikt för 
producenterna av biogas men i positiv riktning vilket också Linköping uttrycker. Det är också 
en förbättring på lång sikt eftersom det säkrar tillgången på material alltså avfall. 
 
Till sist nämns av nästan samtliga kommuner att uppföra en biogasanläggning kräver mycket 
av de inblandade i form av engagemang, kunskap och investeringar. Linköping framhäver att 
arbetet bygger på eldsjälar. I samband med ett projekt av det här slaget framhåller många av 
kommunerna att en av anledningarna till att inte fler anläggningar byggts troligen är olika 
former av rädsla på grund utav den osäkerhet som råder på området vilket beskrivits tidigare. 
Det rör sig bland annat om att det är svårt att veta hur utvecklingen på området kommer att 
fortskrida och även att det krävs stora investeringarna.  
 

”Det är svårt [idag] att räkna hem en biogasanläggning som producerar fordonsgas om 
man inte får bidrag. Därför är det inte många privata företag som satsar på den här 
produktionen.” (Borås) 

 
Frågan om bidragens vikt skiljer sig något åt. Exempelvis framhåller Trollhättan betydelsen 
av bidrag medan Helsingborg redovisar att deras biogasanläggning är byggd helt utan några 
bidrag eller andra investerare. Både Vänersborg och Borås fortsätter den ekonomiska 
diskussionen med att det kortsiktiga ekonomiska tänkandet som finns i dagens samhälle gör 
att ingen vill riskera pengar där avkastningen kanske först kommer långt senare. Återigen är 
respondenterna inne på aspekten tidsperspektiv och de kritiserar det kortsiktiga tänkandet. Det 
innebär att de i den modell som återfinns i teorikapitlet håller sig mer åt den högra sidan där 
den ekologiska delen finns.  

6.2 Framtidsscenario  
Det framtida scenariot utgår delvis från nationalekonomernas syn att behoven från oss 
människor är nästintill obegränsade men att resurserna för att uppfylla dessa inte är det. I det 
här fallet innebär det att människan har behov av att transportera sig men det kan komma att 
saknas resurser för att tillfredställa dessa behov i och med den sinande oljan och i dagens läge 
brist på alternativ som inte är fossila.131 Det framtida scenariot är uppbyggt kring att en 
produkt, i det här fallet biogasen, blir en bristvara. Det är då intressant att undersöka vilka 
strategier som finns för att möta en bristsituation och vem som får använda gasen. En aspekt 
som gör det hela extra intressant är att det rör sig om en offentligt ägd resurs då kommunerna 
i de flesta fallen står som ägare vilket kommer presenteras senare. 
 
Pihl beskriver hur det kan se ut när en vara går från icke-rivaliserande till rivaliserande vilket 
passar in på biogasen med det givna scenariot. ”... varor som ursprungligen utmärks av icke-
rivaliserande konsumtion men där ökad användning ger trängseleffekter, knappheten ökar 
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och inslagen av rivalitet tilltar.”132 Citatet visar på ett tänkbart förlopp om det presenterade 
scenariot inträffar.   

6.2.1 Äganderätt 
Till att börja med var det en del kommuner som blev lite överraskade av frågan om 
äganderätten, alltså vem som äger biogasen.  
 

” ... det är ju faktiskt en ny frågeställning. På vilket sätt menar du äganderätt?” 
(Västerås) 

 
Äganderätten till biogasen har varit en fråga som många gånger bemöts med lite osäkerhet 
vilket troligen beror på att de undersökta kommunerna inte behövt fundera på detta då 
efterfrågan på de flesta ställena inte nått produktionstaket.  
  
Åtta av de tolv kommunerna har uppgett att det är kommunen som i dagsläget står som egen 
ägare till biogasen. Det är dock vanligt att det är olika former av bolag som äger 
biogasanläggningarna men dessa är alltså kommunens bolag. Det är således inga andra parter 
som kan göra anspråk på gasen. Borås framhåller att det då är invånarna som i grunden står 
som ägare.   
 

”Ja det är ju kommunen som äger sedan är det ju det att anläggningarna som är 
kommunalt ägda ägs ju av kommunens invånare egentligen.” (Borås) 

 
Fyra kommuner uppger att ägarförhållanden ser något annorlunda ut. Det två första är 
Västerås och Laholm där även andra aktörer, lantbrukare och lokala energibolag, är ägare till 
biogasanläggningen. I Västerås är en av ägarna dessutom ett avfallsbolag som i sin tur ägs av 
flera andra kommuner. Helsingborg och Vänersborg är de två andra avvikarna där ett 
avfallsbolag, som ägs av flera kommuner, äger biogasanläggningen. I Helsingborg påpekas 
dock att kommuninvånarna är direkta ägare av bolaget men inte av gasen som produceras. De 
menar att kommuninvånarna inte kan komma med krav om att de ska ha förtur till gasen men 
eventuella intäkter tillfaller indirekt kommuninvånarna.  

6.2.2 Tänkbara följder  
Scenariot med en tänkbar ökad efterfrågan på biogasen som en följd utav ett stigande oljepris 
genererade väldigt olika svar i intervjuerna med kommunerna. Först presenteras hur 
kommunerna allmänt reagerade på frågan för att senare i avsnittet gå in djupare på vissa 
detaljer. I Västerås sågs de ekonomiska fördelarna i och med att de tror att bristen på olja ger 
ett högre gaspris. Det innebär alltså som teorin tidigare visat att efterfrågan, i det här fallet på 
biogasen, kan påverkas av priset på andra varor (oljan). Västerås menar att den här 
utvecklingen kan vara positiv för kommuninvånarna då ett högre gaspris i slutänden kan leda 
till att behandlingsavgiften för hushållens avfall minskar. Dessutom kan enligt Västerås 
scenariot i framtiden också ge lantbrukarna mer betalt för sina grödor som används för att 
producera biogas. Vidare menar Västerås att om det blir en väldigt kraftig prisökning på 
biogasen kanske det även vore möjligt att odla fram grödor för produktion av biogas.  
 

”Då är ju substrattillgången helt obegränsad. Ja inom citationstecken.”(Västerås) 
 

                                                 
132 Pihl 1997 s. 48 
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Även Kalmar ser ekonomiska fördelar i och med att de, precis som Västerås, förmodar att 
gaspriset stiger om det blir en brist på olja. Det följer även det nationalekonomiska tänkandet 
att sälja till högstbjudande. Kalmar menar att biogasområdet inte varit en lukrativ bransch 
hitintills vilket innebär att de som har satsat pengar kan få igen sina pengar vid en prisökning. 
I Borås tror de att det är ett fullt tänkbart framtida scenario men som det ser ut idag överstiger 
inte efterfrågan kommunens maximala produktion. Ett problemområde som Borås tar upp i 
samband med det framtida scenariot handlar om prioriteringar vilket även skulle kunna kallas 
resursfördelning. 
 

”Ja, det är ju vissa känsliga frågor som du är inne på där som vi alltså inte har 
diskuterat då, hur man prioriterar användningen utav biogas när efterfrågan överstiger 
tillgången.” (Borås)  

  
Ett möjligt alternativ, som beskrivits tidigare i teorin, är att staten ingriper i 
resursfördelningen genom att använda sig av olika former av styrmedel. I det här fallet är 
dock risken stor att de inblandade kommunerna protestera om staten försöker styra 
resursfördelningen då det är en känslig och viktig fråga. Åsikterna går således isär. I 
teoriavsnittet beskrivs att om en resurs, som är knapp, har oklara ägandeförhållanden kan det 
leda till konflikter. Egentligen är ägarförhållandena inte oklara men ändå komplicerade 
eftersom det är som Borås uttryckte tidigare kommuninvånarna som äger gasen. Det kan bli 
många som anser sig ha rätt till gasen. Dessutom ser Borås ett dilemma i hur en 
omprioritering skulle kunna ske om det diskuterade scenariot inträffar. Alltså hur 
fördelningen av biogasen skulle se ut om det plötsligt skulle finnas för många biogasbilar i 
deras fordonspark. Borås har tillsammans med Kristianstad och Skövde vissa tankar om hur 
fördelningen skulle kunna se ut vilket kommer att beskrivas senare. I Eslöv verkar scenariot 
delvis redan ha slagit in för där uppges att redan idag har efterfrågan på gasen överstigit 
produktionen. På grund utav efterfrågan får de försöka balansera fördelningen av gas mellan 
fjärrvärmen och fordonsflottan. Även Vänersborg säger att de har börjat snudda vid 
problematiken med för hög efterfrågan. Helsingborg, precis som Borås, medger att det kan bli 
bekymmersamt om för många införskaffar biogasbilar utan att det finns gas till dem men att 
det problemet ännu inte ägt rum. I Laholm ses inte den här problematiken då de är påkopplade 
på naturgasnätet. De har alltså ingen direktlinje till en tankstation utan om problemet med en 
ökad efterfrågan uppstår drabbar det inte dem direkt utan hela naturgasnätet och den som äger 
det. De goda tillgångar på naturgas gör att de påkopplade kommunerna inte påverkas av den 
ökade efterfrågan på samma vis som andra kommuner. I det här sammanhanget är det dock 
viktigt att även ta hänsyn till de miljöeffekter naturgasen har i förhållande till biogasen vilket 
kommer att beskrivas utförligare i 7.2.4. Linköping tillsammans med Uppsala tror inte att det 
kommer bli biogas istället för olja, det kommer att finnas fler aktörer på marknaden. 
Samhället kan alltså komma att gå ifrån att använda bara ett slags drivmedel. Om efterfrågan 
stiger anser Linköping att det är upp till dem att producera mer gas och på så sätt ligga steg 
före hela tiden.  
 
 ”Det kan ju alltid ploppa upp nya anläggningar och nya material att röta.” (Linköping) 
 
Det här citatet tillsammans med Västerås tidigare citat om substrattillgång är nära anknutet till 
det som beskrevs i den ekonomiska teorin om att naturen av samhället ansetts outtömlig. 
Alltså att biogasen inte verkar ses som någon knapp resurs utan att resonemanget är att det 
alltid går att få ut mer.  

 19



6.2.3 Begränsningar 
Biogasen har dock fysiska begränsningar vilket kommer att visas i det här avsnittet. Vidare 
ser även Västerås och Trollhättan det som en lösning att öka produktionen vid ökad 
efterfrågan. Trollhättan tycker det är en knepig fråga och tror att det kan uppstå en ganska 
besvärlig situation om scenariot inträffar.   
 

”Oerhört pinsamt att komma till någon och säga att tyvärr du får inte [någon] gas.” 
(Trollhättan)  

 
Det kommer enligt Trollhättan att bli svårt att framföra till kommuninvånarna att fler inte får 
skaffa sig en biogasbil, att de inte vill ha fler kunder. Alltså hur det skulle gå till att utesluta 
någon från användning. Praktiskt går det naturligtvis att hindra vissa invånare att tanka biogas 
men det blir svårt för dem som producerar gasen att motivera det i samhället precis som 
Trollhättan nämnt i citatet ovan. En resurs som inte finns i tillräcklig mängd kan ge upphov 
till att en konflikt skapas, framförallt när det gäller en vara som kan få en viktig roll i 
samhället. Det kan alltså vara svårt att avgöra vem som har rätten till gasen. Vänersborgs 
fundering vid frågan om scenariot var hur staten kommer att beskatta gasen om fler väljer det 
alternativet som bränsle. De menar att någonstans måste ändå pengarna komma in och 
försvinner intäkterna genom det ekonomiska styrmedlet från oljan kommer troligen biogasen 
istället att bli beskattad.  
 
Tidigare i arbetet har det presenterats att Nordberg et al beräknar att biogaspotentialen år 2008 
skulle kunna vara uppe i 17 TWh/år vilket vi idag år 2005 är långt ifrån att vara. Det finns 
således potential för att möta den stigande efterfrågan med en ökad produktion. Enligt 
Nordberg et al antagande att en bil kräver 10 MWh/år133 skulle de 17 TWh/år kunna försörja 
1.7 miljoner bilar. I Sverige fanns det vid årsskiftet 2004/2005 cirka 4,1 miljoner bilar.134 Den 
uppskattade produktionen på 17 TWh/år skulle alltså räcka till cirka 41 % av dagens 
fordonspark. Potentialen ligger som tidigare visats dock långt ifrån dagens uppsatta mål. Det 
kan därför vara svårt att stilla en eventuellt stigande efterfrågan även om gasproduktionen 
ökar. Det uppsatta målet på 1 TWh/år skulle endast räcka till 2,4 % av dagens fordonspark. 
Följaktligen kvarstår dilemmat med att det kan bli så att alla inte kan tanka biogas även om 
vissa kommuner kan bli självförsörjande enligt Nordberg et al.135 De kommuner som kan vara 
självförsörjande skulle då kunna undvika en eventuell konflikt.  

6.2.4 Prioriteringar och lösningar 
Ett möjligt tillvägagångssätt för att hantera den uppställda problematiken är som många 
kommuner är inne på är att införa någon form av prioritering. Västerås, Helsingborg och 
Skövde uppger att de kunder som har avtal med dem idag kommer att få gas först eftersom 
avtalen måste följas.  
 

”Om man nu ser att det skulle vara en bristsituation så är det ju så att avtalskunderna 
har förtur.” (Västerås) 

 
Dessa avtal behöver inte ha ingåtts med någon som använder gasen som fordonsbränsle utan 
det kan också röra sig om gas till exempelvis fjärrvärme. Det innebär också att den beräknade 
kapaciteten på 17 TWh/år kanske inte bara kan gå till fordon vilket innebär att antalet som 

                                                 
133 Nordberg et al 1998 s. 18 
134 Statens institut för kommunikationsanalys 2005-04-21 
135 Nordberg et al 1998 s. 19 
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kan köra sin bil på gas minskar. Helsingborg påpekar också att vid en bristsituation har det 
nog ingen betydelse vem som har ett avtal, det måste likväl fullföljas. Men vid en 
bristsituation tycker exempelvis både Kristianstad och Eslöv att gasen ska gå till 
fordonsflottan eftersom det som gasen används till idag i många fall kan ersättas med något 
annat bränsle. Den här bristsituationen ser emellertid Borås som en vansklig fråga i och med 
de avtal som många gånger finns måste följas som Helsingborg nämnde.  
 
 ”Då kanske man skulle vilja omprioritera och det kan ju bli svårt.” (Borås) 
 
Därefter kommer frågan vilka delar av fordonsflottan som ska få gas enligt kommunerna, som 
alltså i åtta fall utav tolv står som ensamma ägare. En fordonsgrupp som kan tänkas få eller 
ska ha förtur är bussarna enligt Borås, Linköping, Trollhättan och Uppsala. Andra 
fordonsgrupper som är högt rankade utav kommunerna är deras egna fordon som tidigare 
nämnts är stora användare i tre utav kommunerna. Kristianstad nämner utryckningsfordon 
som en möjlig grupp att prioritera. Nu är nästan alla fordonsgrupper uppräknade förutom 
privatbilisterna. När det gäller deras möjlighet att få gas, vid det nämnde scenariot, tror Borås 
att de inte är högt prioriterade.  
 
 ”Jag tror ju att privatbilister kommer rätt långt bak i kön.” (Borås) 
 
Den lösning som dock har nämnts mest frekvent är att komplettera biogasen med naturgas vid 
för stor efterfrågan. Helsingborg, Linköping, Trollhättan, Laholm och Vänersborg anger det 
som en trolig lösning på problemet. Trollhättan är dock skeptisk till naturgasen och ser det 
egentligen bara som en tillfällig lösning. 
 

” Men det är ju ingen lösning som man vill ha, det är ju inte det som man strävar efter. 
Men kanske under en viss period tills man har löst det på annat sätt.” (Trollhättan) 

 
Både Laholm och Helsingborg är redan idag påkopplade på naturgasledningen vilket säkrar 
tillgången. Det här kommer att diskuteras vidare i den sambandsförklarande ekologiska - 
ekonomiska modellen i nästa kapitel.  

6.3 Kommunens arbete 
En följdfråga till det framtida scenariot var om kommunerna tidigare hade tänkt över den 
presenterade situationen. Endast en kommun angav att de hade funderat över situationen 
tidigare. 
 

”Det har man säkert funderat på, jag tror inte att det är något som bekymrar 
egentligen. Tvärtom.” (Helsingborg)  

 
I Helsingborg är scenariot alltså inget som oroar. Det är en åsikt som även Linköping 
uttrycker. De anser att de har ganska bra koll på efterfrågan. I Uppsala uppges att gasen 
framförallt är avsedd för bussarna och internt i biogasprocessen. Om bussflottan ska utökas 
sker det i en dialog med kommunen. Även detta visar att privatbilisterna inte är prioriterade 
vilket även Borås uttryckte tidigare. Andelen biogas kan dock öka och då kan privatbilismen 
få en större del än idag menar Uppsala. Två andra kommuner har en helt annan syn på 
scenariot än det som Helsingborg uttryckt i citatet ovan. Borås anser att det är något som bör 
lyftas fram och att det inte är fel att fundera igenom en sådan situation. I Eslöv har de ungefär 
samma funderingar kring den här frågan som i Borås.  
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 ”Det borde man absolut titta på och ha klart med hur man ska se det här.” (Eslöv)  
 
Trollhättan och Västerås håller dock inte med om det här resonemanget. De menar att det 
presenterade scenariot inte kommer att inträffa förrän först om flera år. I bakgrundskapitlet 
visades dock att forskarna väntar sig att oljan snart kommer att ta slut och då skulle scenariot 
kunna äga rum. Både Vänersborg och Borås anser samtidigt att det som är viktigt nu är att få 
så många som möjligt att använda biogasen. De vill naturligtvis sälja så mycket som möjligt 
vilket gör att den motsatta situationen med en för stor efterfrågan inte har diskuterats enligt 
Borås. Liknande tankar finns i Kristianstad där de litar på att produktionen ska stå upp emot 
efterfrågan.  
 

”Vi har ju stor produktion här så för närvarande har det inte varit aktuellt.” 
(Kristianstad)  

   
Samtidigt berättar de att det har beslutat att bygga ännu en reningsanläggning och 
biogasanläggningen är också utbyggd.  
 

” Vi har en reningsanläggning idag men den räcker alltså inte till utan den måste 
kompletteras och vi har då byggt ut även biogasanläggningen. Vi har fördubblat 
kapaciteten här.” (Kristianstad) 

 
Det tyder på att de redan hamnat i en situation som liknar den i scenariot men att de i det här 
fallet kunde ta till lösningen att utöka produktionen som även andra kommuner tidigare i 
avsnittet framhållit som en lösning. Kristianstad är dock en av de kommuner som kan bli 
självförsörjande vilket gör att en ökad produktion kan vara en möjlig lösning för dem.136    

7. Diskussion 
I det här avsnittet kommer dels den ekologisk-ekonomiska modellen att redovisas ytterligare 
och därefter några mer eller mindre tänkbara lösningar på problemet som framställts i studien. 
Studien avslutas med ett kapitel med slutsatser och kommentarer. 

7.1 Ekologisk-ekonomisk modell 
Som beskrivits tidigare i teoriavsnittet har alltså en modell används för att tydliggöra 
sambanden mellan de olika delarna som den här studien är uppbyggd av och avgränsad till. 
Nedan redovisas en något mer detaljerad analys av sambanden som representeras av de 
numrerade pilarna i modellen, se figur 1. Sambandet som pil nummer ett är tänkt att visa är att 
det krävs organiskt material för att producera biogas och i denna studie utgörs det av avfall av 
olika slag. Den andra pilen har för avsikt att visa sambandet mellan biogasen och avfallet. 
Den är delvis redan presenterad där flera kommuner uppgav att orsaken till att anläggningen 
startades var på grund utav avfallsproblematik. Framöver skulle dock orsaken till att 
anläggningar byggs kunna vara omvänd, alltså att det skulle efterfrågas gas och det skulle i 
sin tur kunna innebära att avfall efterfrågas för produktion av biogas. Den tredje pilen är den 
del som utgör grundtanken för det uppsatta scenariot. Ett flertal forskare menar att en oljebrist 
kommer att inträffa vilket beskrivits tidigare i kapitel 4.3. Den minskade tillgången på olja 
kan då leda till att efterfrågan på den från samhället inte helt kan tillfredsställas. Enligt den 
nationalekonomiska teorin skulle ökad efterfrågan på olja leda till att priset steg på den. Vid 
det uppsatta scenariot har oljan blivit en knapp resurs vilket i sin tur, enligt 
nationalekonomernas modeller, leder till att val görs för att i det här fallet tillfredställa 
                                                 
136 Nordberg et al 1998 s. 19 
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drivmedelsbehovet. Bland valmöjligheterna för drivmedel finns bland annat biogas men även 
andra alternativa bränslen vilka presenterats tidigare.  
 
Den fjärde pilen behandlar ytterligare en del som är betydelsefull i det framtida scenariot och 
det är efterfrågan på biogas. Den har upplevts på många olika vis i de olika kommunerna 
vilket presenterats tidigare. Enligt den nationalekonomiska teorin baseras efterfrågan på priset 
och köplusten. Det är just köplusten på bland annat biogasen som kan tänkas förändras om 
olja sinar. Efterfrågan skulle också kunna påverka biogasproduktionen (pil fem) eftersom om 
viljan, av de presenterade anledningarna i scenariot, att köpa biogas ökar finns det incitament 
att även öka produktionen. En ökad efterfrågan på gas kan också tänkas ge utrymme för att 
höja priset (pil sex) på den vilket även ett par kommuner nämnt i intervjuerna. En möjlig 
förändring av efterfrågan på biogas tillkommer alltså inte enbart på grund utav att priset 
ändras på oljan utan att oljan har blivit en knapp resurs och därav görs ett val av köparen. Om 
det här valet görs och efterfrågan på biogasen ökar råder det inte jämvikt längre mellan 
utbudet och efterfrågan som beskrivits tidigare i teoridelen. Om gaspriset stiger kan det stilla 
efterfrågan på den eftersom efterfrågan enligt den nationalekonomiska teorin styrs utav priset. 
Prisökningen kan dock i sin tur leda till att färre invånare kan tanka gas just på grund utav 
priset. Detsamma kan också gälla när oljan stiger i pris, alltså att färre kan tanka på grund utav 
ekonomiska skäl. Biogasen kan dock anses skilja sig något från oljan då biogasen helt eller 
delvis är en offentligt ägd resurs som i det uppsatta scenariot blir en knapp resurs. Om 
gaspriset stiger på grund utav knapphet skulle det kunna innebära att det endast är de 
kommuninvånare med bra ekonomiska förutsättningarna som kan tanka. Ifall ett sådant 
scenario skulle inträffa kan det leda till rättviseproblem eftersom det rör sig om en offentligt 
ägd resurs. Rättviseproblemet kan i sin tur ge upphov till konflikter. Ett högre gaspris kan 
dock även ge ekonomiska fördelar för alla kommuninvånare i form av reducerade 
behandlingsavgifter som visats tidigare i resultatkapitlet och därmed kan fördelen av 
investeringen komma alla till del.  
 
För pil nummer sju, som är tänkt att representera sambanden mellan biogasproduktion och 
priset, finns det inom den nationalekonomiska teorin ett begrepp nämligen; utbud. Med utbud 
menas relationen mellan en produkts pris och den kvantitet som tillverkarna är beredda att 
sälja. Det är det här sambandet som skulle kunna komma att ställa till det i kommunerna om 
det blev så att efterfrågan på biogasen blev för stor. Om det vore på det viset skulle alltså 
kommunernas utbud av biogas inte räcka till. Det problematiska är alltså att kommunerna 
många gånger framställer det som att biogasen kommer att räcka till alla och det kan leda till 
att invånarna inte är beredda på den här situationen om den skulle uppstå. Det skulle i så fall 
innebära att alla kommuninvånarna som har varit med och betalat till biogasen genom skatt 
till kommunen inte skulle kunna få del av den. Alltså den offentligt ägda resursen skulle bli då 
bli en knapp vara. Med den åttonde pilen i modellen är det meningen att visa sambandet 
mellan olika styrmedel och dess inverkan på biogaspriset. I intervjuerna har det framkommit 
att olika styrmedel har haft betydelse för olika delar i processen. Ett juridiskt styrmedel är 
förbudet att deponera organiskt material som gör att tillgången på material ökar vilket gynnar 
biogasanläggningarna. Bidrag av olika slag, vilket är en typ av ekonomiskt styrmedel, har 
bland annat gått till investeringar i anläggningarna. Vidare exempel på ekonomiska styrmedel 
är att de alternativa drivmedlen i dagsläget är befriade från skatt. Vänersborg nämnde det 
tidigare och det styrmedlet påverkar naturligtvis priset på biogasen (pil nummer nio) vilket 
gör att det mer förmånligt att tanka gasen än om den vore beskattad.  
 
Den tionde pilen handlar om vem det är som äger biogasen vilket visat sig helt eller delvis 
vara kommuner. Det innebär alltså att biogasen är en offentligt ägd resurs vilket berörts i 
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tidigare resonemang. Ägandet är också en viktig del i det rättviseproblem som diskuterades i 
pil nummer sex. Den producerade biogasen säljs och används i de flesta fallen endast i den 
kommun där den tillverkats. Det är också många gånger tanken att den ska användas i den 
egna regionen för att förbättra miljön. De kommuner där biogasen inte är geografiskt 
begränsad är antingen anslutna till naturgasnätet eller transporterar gasen på annat vis till 
närliggande kommuner. Det finns en större aspekt som gör biogasen geografiskt bunden och 
det är att den dels är beroende av det avfall som finns i närheten av anläggningen och dels 
behöver jordbruksmark till rötresten. Betydelsen av det geografiska läget visas även i 
Nordberg et al rapport där det påpekas att det är i de stora jordbruksområdena som kapacitet 
för biogasanläggningar finns.137 

7.2 Tänkbara lösningar  
Innan en eventuell situation med för stor efterfrågan uppstår kan det precis som Eslöv 
uttryckte det vara bra att fundera igenom problemet för att ha en strategi för att möta det. I det 
här avsnittet kommer ett par tänkbara lösningar att presenteras. 

7.2.1 Privatisering 
En lösning som använts länge när det gäller varor som är knappa är att privatisera, alltså i det 
här fallet låta biogasanläggningarna övergå från kommunal till privat egendom. Om 
äganderätterna tydliggörs är det mindre risk för att konflikter uppkommer om vem som ska ha 
rätt till en tillgång vilket kan underlätta förvaltningen av den knappa resursen.138 Dasgupta 
anger i sin artikel Common Property Resources: Economic Analytics privatisering som ett 
alternativ när knapphet råder men bara i de fall där det kan ske utan förluster i 
produktiviteten.139 Det är en kritik som riktas mot privatisering, att det nödvändigtvis inte 
måste betyda att resurserna långsiktigt omhändertas på ett optimalt vis för att de 
privatiseras.140 Eftersom biogasens produktion utgår ifrån förnyelsebara material är en 
överkonsumtion eller misshushållning vid en privatisering svår att se förutsatt att det rör sig 
om de avfall som diskuterats i den här uppsatsen. Här är det dock inte en säkrad produktivitet 
som är huvudtanken med en privatisering utan det är att undvika en eventuell konflikt om 
kommunens invånare skulle anse att det var ett problem att alla inte kan ta del av den 
offentligt ägda resursen. Tanken är att om det är ett privat företag som äger biogasen kan det 
vara möjligt att risken för att en konflikt uppstår minskar mot när en kommun äger gasen. 
Detta eftersom invånarna skulle kunna ha olika krav på ett privat företag respektive 
kommunen då invånarna lite lättare skulle kunna se sig själva som ägare till det kommunen 
producerar. Ett privat företag skulle med det här resonemanget något lättare kunna välja sina 
kunder än kommunen skulle kunna eftersom alla borde har lika stor rätt till biogasen när den 
är kommunägd. En fördel med den här lösningen skulle kunna vara att risken för konflikt 
mellan kommun och invånare minskar medan en nackdel kan vara att kommunen genom 
försäljning kan gå miste om en inkomstkälla.  

7.2.2 Kvotering 
En annan lösning för att minska risken för konflikt vore att alla kommuninvånare fick sin del 
av biogasen. Tanken med lösningen är som Skogh skriver: ”Om rätten till den knappa 
tillgången kan delas och vidmakthållas kan konflikten elimineras eller åtminstone 

                                                 
137 Nordberg et al 1998 s. 7 
138 Pihl 1997 s. 37-44  
139 Dasgupta 2005 s. 1612 
140 Pihl 1997 s. 49, Skogh et al 2000 s.126 
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reduceras.”141 Det skulle dock i de flesta kommuner innebära att ingen fick tillräckligt med 
gas eftersom varje invånare endast skulle komma att få en begränsad mängd vilket inte skulle 
täcka alla invånarnas behov. Det här sättet att lösa knapphetsproblem har tidigare används vid 
exempelvis krig då ransonering av varor förekom men kan ändå inte ses som en trolig lösning 
på det problem som framställts i uppsatsen. En fördel med kvotering är att det förmodligen 
blir rättvist men det kan också innebära att alla inte får den mängd de efterfrågar. 

7.2.3 Avtal 
Ytterligare en lösning vore om kommunerna slöt avtal med privatbilisterna precis som de 
ovan angett att de slutit avtal med bussbolagen. Det kan då bli en form av ”först till kvarnen” 
situation vilket i sig inte behöver vara särskilt rättvist men det skulle kunna vara en början för 
att förbättra kontrollen rörande efterfrågan. Den eventuella risken att bli överraskad av för stor 
efterfrågan på gas skulle då kunna försvinna om alla var tvungna att skriva avtal med 
kommunen innan de fick tanka gasen. Här skulle dock externa effekter kunna uppstå som 
beskrevs i teorin. En kommuninvånare som tidigt skrivit avtal med kommunen kan med sin 
konsumtion av biogas då påverka en annan invånares välfärd genom att den mister sin 
möjlighet till att tanka gas. Det här är inte något som den invånare som blir utan kan påverka 
eller hindra och inte heller kompenseras den för det som systemet ser ut idag. En fördel med 
att stifta avtal är att efterfrågan troligtvis kan hållas under kontroll men en nackdel kan vara 
att vissa blir utan gas som drivmedel.     

7.2.4 Naturgas 
Den sista lösningen har redan nämnts av många kommuner och är därför närmare presenterad 
här även om det inte är en ytterligare lösning. Det är alltså att komplettera biogasen med 
naturgas. Ett problem med den här lösningen är att miljöfördelarna inte är lika stora som när 
enbart biogasen används då även naturgasen bidrar till växthuseffekten. Ytterligare ett 
problem är att naturgasen kan komma att gå samma öde till mötes som oljan kommer att göra 
enligt forskarna, alltså att naturgasen också kommer att ta slut vilket dock ligger längre fram i 
tiden. Miljömässigt är naturgasen bättre än olja men även den släpper ut koldioxid vid 
förbränning. Det innebär att även användningen av naturgas i framtiden är tvungen att 
försvinna enligt Energimyndigheten. Många anser dock att naturgasen är ett led i att komma 
fram till användningen av vätgas då bland annat ledningarna i framtiden kan användas till 
transport av vätgas istället för naturgasen.142   

8 Slutsatser 
Mina slutsatser utifrån den här studien är att det scenario som jag framställt till kommunerna i 
de flesta fall inte är något som diskuterats tidigare. Det är förståeligt då gasen ofta funnits i 
överflöd men i framtiden skulle det kunna bli en mer debatterad fråga. De kommuner som har 
en biogasanläggning idag tror jag kan ha en stor fördel av det inom en snar framtid. Dessa 
kommuner kommer nämligen att kunna fortsätta sina dagliga verksamheter (drift av sopbilar, 
hemtjänst m.m.) om oljan antingen stiger kraftigt i pris eller sinar vilket kan gå fort som visats 
tidigare i teorikapitlet. Verksamheten kan fortsätta till ett rimligt pris och på ett bättre sätt för 
miljön jämfört med oljan. En aspekt som jag anser något oroande är att det framkommit under 
intervjuerna att en lösning anses vara ett höjt pris på biogasen för att möta efterfrågan på den. 
Det skulle innebära att alla invånare inte kan ta del av som jag ser det sitt ”eget” bränsle. 
Endast de välbärgade skulle då kunna fortsätta att köra bil om priserna stiger. Ett 
rättviseproblem skulle kunna uppstå då eftersom det rör sig om en offentligt ägd resurs. Den 
                                                 
141 Skogh et al 2000 s. 36 
142 Energimyndigheten (b) 2005-05-11 
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troligaste lösningen på problemet i scenariot är att naturgas kompletterar biogasen men då kan 
vi ännu en gång stå inför problematiken med sinande resurser även om det ligger längre fram i 
tiden. En privatisering av gasen skulle vara ett sätt för kommunerna att undvika konflikter 
med invånarna då invånarna troligen inte kommer att ställa samma krav på ett privat företag 
som på sin kommun. Alltså om en invånare ser sig själv som en ägare till något som den 
sedan inte får använda kan det innebära att en konfliktsituation uppstår men om ett privat 
företag äger något kan det vara så att invånaren inte ser samma rättigheter till varan. Syftet 
med studien var att uppmärksamma ett framtida problem men en intressant fortsättning vore 
att ytterligare undersöka ovan angivna och andra lösningar på problemet innan problematiken 
eventuellt uppstår. Vem som ska få tanka gasen verkar förhållandevis osäkert eftersom det i 
de flesta kommuner inte varit uppe på agendan. Utifrån intervjuerna verkar det dock inte 
troligt att privatbilisterna kommer ha en särskilt framskjuten position vid en eventuell 
prioritering.   
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9.5 Mailkontakt 
Åsa Jarvis, Svenska biogasföreningen, 050512 

Bilaga 

Intervjuguide 
Inledning 

• Ramarna för intervjun: tidsåtgång ca 30 min, ca 13 frågor, anonymitet, spelar in 
intervjun, Skickar en sammanfattning per e-mail, ta god tid på sig! 

Syftet med uppsatsen är att undersöka: 
• Varför de svenska biogasanläggningarna byggts där de har?  
• Diskutera ett tänkbart framtida scenario.  
 

1. Jag tänkte börja intervjun med att du får beskriva din yrkesroll & vilken utbildning du 
har.   

Kartläggning och bakgrund 
1. Vilken är huvudanledningen till att en biogasanläggning uppförts i er kommun?  

(Biogas, avfall, styrmedel, andra kommuner) (Kartläggning) 
___________________________________________________________________________ 
2. Vilka är de stora användarna av biogas i er kommun? (Kartläggning) 
___________________________________________________________________________ 
3. Vad tror du det beror på att det inte finns fler anläggningar i Sverige?  

(Nationalekonomi - kartläggning) 
___________________________________________________________________________ 
4. Vilket avfall tar ni in i anläggningen idag? 
___________________________________________________________________________ 
5. Hur hade det avfall som tas omhand i er biogasanläggning idag behandlas om den inte 

funnits? Räknas dessa tänkbara alternativ med i biogasanläggningens ekonomi? 
(helhetsperspektiv) 

___________________________________________________________________________  
6. Hur ser efterfrågan på biogasen ut hos er idag? (Nationalekonomi – efterfrågan) 
___________________________________________________________________________ 
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7. Hur sätter ni priset på gasen? Är det möjligt att kontinuerligt höja priset på gasen?  
(Finns det något tak) (Ekonomi –äganderätter) 
___________________________________________________________________________ 
8. Andra tänkbara positiva eller negativa följder för kommunen på grund av dessa satsningar 

på biogasanläggningen? 
___________________________________________________________________________ 
Scenario med äganderätter 
9. Vem anser du äger biogasen som ni producerar? (Ekonomi - äganderätter) 
___________________________________________________________________________ 
10. Vilka parter är det som stått för investeringarna i biogasanläggningen?  

(Ekonomi - äganderätter) 
___________________________________________________________________________ 
Det scenario som jag tänkt mig avser utfallet av om oljan antingen skulle stiga väldigt mycket 
i pris eller bli en bristvara. Då kan problematiken med att  
11. Efterfrågan på biogasen skulle överstiga produktionen uppstå, vem anser du skulle ha 

förtur att tanka eller använda gasen under sådana förhållanden? (Ekonomi - äganderätter) 
___________________________________________________________________________ 
12. Finns det i dagsläget någon som har förtur till den biogas som ni producerar? (Ekonomi - 

äganderätter) 
___________________________________________________________________________ 
13. Har ni i er kommun tänkt igenom hur ni ska handskas med situationen om efterfrågan 

överstiger tillgången? (Vad tror du kommer hända?) 
___________________________________________________________________________ 
Gör en sammanfattning! 
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