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1. Sammanfattning 
Mängden resurser som förbrukas i dagens samhälle har visat sig vara ett problem som dels 

orsakats av den linjära ekonomin. Modellen har bland annat bidragit till stora prisfluktuationer, 

brist på naturresurser samt spill i produktionskedjan då inte minst 21 miljoner ton material varje 

år i OECD-länders tillverkning inte återfinns i slutprodukten. Större uppmärksamhet har 

konceptet för cirkulär ekonomi fått efter erkännandet att tillgången på resurser är avgörande för 

ekonomins samt naturens välstånd. Den cirkulära ekonomin bygger på ett kretslopp designat för 

att utnyttja resurser till dess fullo för att sedan bryta ned materialen, vilket leder till en förbättrad 

resurseffektivitet samtidigt som en minimering av restprodukter görs. En lämplig affärsmodell 

för svensk biogasproduktion med en utgångspunkt för den cirkulära ekonomins teorier och 

modeller skapades genom en SWOT-analys och en affärsmodell Canvas, för att undersöka om 

den nya modellen kan underlätta omställningen från ett fossilbaserat energisystem. Utöver det 

genomfördes en omfattande litteraturstudie delvis med fokus på hållbarhet, ekonomin samt 

modellernas begränsningar. Slutsatsen som kan dras är att cirkulär ekonomi som utgångspunkt 

för affärsmodellen för svensk biogasproduktion har stor potential till att bidra till, samt påskynda 

en energiomställning. Studien visar att det största hindret till energiomställningen i dagsläget är 

att finna potentiella investerare. Slutligen upptäcktes potentiella synergieffekter mellan svenska 

biogasproduktionen och cirkulär ekonomi vilket tyder på en positiv relation dem emellan.  



3 
 

2. Abstract 
The amount of resources consumed today has proved to be a problem caused partly by the linear 

economy. The model has, among other things, contributed to major price fluctuations, shortage 

of natural resources and waste in the production chain, as 21 million tonnes of material are not 

found in the final product each year in OECD-countries. Greater attention has been given to the 

concept of circular economy after the recognition that the availability of resources is crucial for 

the prosperity of both the economy and the nature. The circular economy is based on a cycle 

designed to utilize resources to its fullest extent to then break down the materials, which leads to 

improved resource efficiency while minimizing residual waste. An appropriate business model 

for Swedish biogas production, with a starting point in the theories and models of the circular 

economy, was created through a SWOT analysis and a Business Model Canvas to examine 

whether the new model could facilitate a transition from a fossil-based energy system. In 

addition, a comprehensive literature study was conducted partly focusing on sustainability, the 

economy and the limitations of the models. The conclusion that can be drawn is that circular 

economy as a starting point for the business model for Swedish biogas production has great 

potential to contribute and accelerate the energy transition. The study shows that the biggest 

obstacle to the transition to a circular economy today is finding potential investors. Finally, 

potential synergies between Swedish biogas production and circular economy were identified, 

suggesting a positive relationship.  
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Nomenklaturlista  

Symboler 

Tecken  Benämning 

GWh  Gigawattimmar 

kWh/𝑚3𝑛 Kilowattimme per normalkubikmeter 

kWh/l  Kilowattimme per liter 

kr/kg  Kronor per kilogram 

kr/l  Kronor per liter 

 

Facktermer 

Hydrolys – Kemisk process där komplexa strukturer bryts ned till enklare 

Fermentation – Jäsning 

Metanbildning/Rötning – Anaerobisk process där mikroorganismer bildar metan 

Substrat - Restprodukt 

Biosfär – Summan av jordens alla ekosystem 

OECD – Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

Raffinera – Förädling eller rening av till exempel olja 

Cradle-to-cradle – ”Vagga-till-Vagga” vilket innebär att energi och material ska brukas effektivt och 

cykliskt 

NPV – Net Present Value (Nuvärde) 

Avloppsslam – Restprodukt från avloppsreningsverk 

Fordonsgas – Biogas och naturgas 

PET – Polyetentereftalat (typ av plast) 

Pellets – Biobränsle som tillverkas ur skogs- och träförädlingsindustrin 

Flis – Fint sönderdelat virke 

Downcycling - Återvinning av produkter där den delas upp i sina komponenter och dessa återanvänds i 

“lägre värda” produkter 

Upcycling – En typ av återvinning där produkter återvinns och får en annan funktion än de hade innan 

AD – Anaerobic Digestion - Rötning 
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4. Introduktion 
Miljön påverkas av den ständiga ökningen av världsbefolkningen. Ekonomin har under en lång 

tid varit ”linjär” vilket innebär att råmaterial som används för att tillverka en produkt kommer att 

kastas bort som avfall, som exempelvis förpackningar. Genom att göra produkterna och 

materialen mer effektiva och återvinningsbara förhindras avfall, och i framtiden kommer det vara 

möjligt att säkerställa att det finns tillräckligt med råvaror för mat, skydd och uppvärmning samt 

vatten och välstånd år 2050, den linjära ekonomin måste övergå till en cirkulär ekonomi 

(Government of the Netherlands u.å). 

Övergången från en linjär ekonomi, som har varit den dominerande modellen ända sedan början 

av den industriella revolutionen, till en cirkulär ekonomi är inte en lätt uppgift. En sådan 

övergång skulle betyda en radikal förändring vilket medför en omfattande omvandling av det 

nuvarande produktions- och konsumtionsmönstret. 

Övergången uppnås exempelvis genom långvarig konstruktion, återanvändning och återvinning. 

Detta är motsatsen till en linjär ekonomi som har “ta, göra, skicka”-modell av produktionen 

(Geissdorfer et al. 2017) 

En cirkulär ekonomi syftar till att omdefiniera tillväxten, med fokus på positiva 

samhällsomfattande fördelar. Den cirkulära modellen bygger på en övergång till förnybara 

energikällor, som bygger på ekonomiskt, naturligt och socialt kapital (Ellen Machartur 

Foundation u.å). 

Den cirkulära ekonomin har under de senaste åren fått stor uppmärksamhet på grund av 

igenkännande av vad som är avgörande för ekonomiernas och företagens välstånd, nämligen 

resurssäkerheten och resurseffektiviteten. Den cirkulära ekonomins koncept grundar sig på 

teorier som utmanar det rådande ekonomiska systemet som baseras på överkonsumtion av 

naturresurser. Detta koncept anses av många regeringar och företag världen över som en lösning 

på de tillsynes motstridiga målen för ekonomisk tillväxt och miljöhållbarhet (Lieder & Rashid 

2016). 

Projektet kommer att inrikta sig på framställningen av all typ av biogasproduktion med fokus på 

fordonsgas som erhålls genom s.k. uppgradering där vatten och föroreningar först måste renas 

bort. Fordonsgas har en mycket lägre miljö- och klimatpåverkan i jämförelse med diesel och 

bensin. Det svenska biogassystemet har en stor potential till att bidra till en cirkulär ekonomi 

genom hantering av avfall som är svåra att undvika samt som ersättning för fossil energi (Biogas 

Öst 2017). 

5. Problemformulering och mål 
Dagens linjära ekonomiska modell som går ut på att utvinna naturresurser, producera, 

konsumera och därefter slänga är inte ett system designat för att vara resurseffektivt. Som följd 

av detta orsakar dagens modell bland annat brist på naturresurser, hög belastning på jordens 

ekosystem och stora prisfluktuationer på råmaterial. Ett problem som detta projekt försöker lösa 

är om en implementering av en cirkulär ekonomi kan påskynda och/eller förenkla en omställning 

av bränsleindustrin från fossilbaserat energisystem (bensin och diesel) till ett förnybart 

energisystem (biogas) i jämförelse med dagens linjära ekonomiska modell. Dessutom kommer 

bland annat återvinningen av all typ av biogasproduktion med en fokus på fordonsgas att 

undersökas som råvara i den cirkulära modellen. För att validera den modell som kommer att tas 
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fram i projektet kommer en känslighetsanalys att utföras där olika faktorers påverkan på 

resultatet kommer att undersökas för att se hur resultatet förändras i samband med de nya 

förutsättningarna. 

Projektets huvudmål är att skapa en affärsmodell som lämpar sig gällande omställningen från 

fossilbaserat energisystem till ett förnybart energisystem inom bränsleindustrin och 

värmeindustrin. Med lämplig affärsmodell menas en modell som påskyndar omställningen och 

gör omställningen så förenklad och effektiv som möjligt med hänsyn till modellernas 

ekonomiska- och miljömässiga nyttor. Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär det att minimera 

prisfluktuationer på råmaterial och att priserna på dessa råvaror hålls nere. Ur ett miljömässigt 

perspektiv innebär det att undvika brister på naturresurser och att ha en lägre belastning på 

jordens ekosystem. 

6. Metod och avgränsningar 
Rapporten kommer att inledas med en litteraturstudie där teorier och begrepp kopplade till 

huvudämnena presenteras och förklaras. Utifrån litteraturstudien kommer en affärsmodell att 

skapas med en jämförelse mellan den cirkulära- och linjära ekonomins påverkan på en 

omställning av bränsle- och värmeindustrin, med fokus på produktion av biogas. Modellen 

kommer att bygga på ekonomiska teorier där den cirkulära ekonomins ekonomiska- samt 

miljömässiga nytta kommer att jämföras med den linjära ekonomins nytta på samma områden. 

Figur 1 visar en överblick över projektets genomförande i form av en projektplan. 

Affärsmodellen kommer att analyseras med två ekonomiska modeller: SWOT-analys samt 

Affärsmodell Canvas, vilka kommer att beskrivas mer ingående nedan. 

 

       Figur 1: Överblick över projektets genomförandefaser 

6.1. SWOT-analys 
SWOT-analys är en modell som används bland annat av företag för att visualisera en viss 

affärsmodells påverkan av yttre faktorer, samt dess inre karakteristiska egenskaper (Hill & 

Westbrook 1997). Modellen är uppdelad i fyra olika sektioner: Strength, Weaknesses, Opportunities 

och Threats som på svenska blir: Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. De yttre faktorerna 

representeras av kategorierna möjligheter och hot, och de inre faktorerna representeras av 
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styrkor och svagheter. Utifrån SWOT-analysen kan man dra olika slutsatser om affärsplanen 

(Tonnquist 2014). Till exempel kan man identifiera matchningar där en yttre möjlighet backas 

upp av en eller flera av affärsmodellens styrkor, eller så kan gap identifieras som är motsatsen till 

matchning då en yttre möjlighet saknar uppbackning av en inre styrka. Figur 2 visar hur en 

SWOT-analys kan se ut. 

Genom att använda sig av SWOT-analys som modell i detta projekt kan en överblick över 

affärsmodellens påverkan av inre- och yttre faktorer skapas, vilket möjliggör att en analys över 

affärsmodellens realiserbarhet och effektivitet kan genomföras. Modellens enkelhet gör att en 

komplett analys av affärsmodellens egenskaper och de yttre faktorerna kan skapas även med den 

tidsplan som projektet har, utan att man begränsar sig allt för mycket i analysen av 

affärsmodellen. 

 

Figur 2: Exempel på hur en SWOT-analys kan se ut 

6.2. Affärsmodell Canvas 
Det finns många olika definitioner på vad en affärsmodell är och bör innehålla. Detta projekt har 

arbetat utifrån följande defintion: “A business model describes the rationale of how an organization creates, 

delivers and captures value” (Osterwalder & Pigneur 2010, 14). Affärsmodellen ska alltså beskriva 

hur organisationer skapar, levererar och tillvaratar värde inom sina affärsmodeller. För att enklare 

visualisera affärsmodellens uppbyggnad har Osterwalder & Pigneur (2010) utvecklat en modell 

där man delar in affärsmodeller i nio olika segment och beskriver de var för sig. Segmenten som 

beskrivs är följande: 

− Kundsegment - Vilka kunder riktar affärsmodellen sig mot? 

− Värdeerbjudande - Vilka problem hos kunder kan denna affärsmodell hjälpa till med? 

− Kanaler – Till vilka kommunikationsmedel samt distributionskanaler levereras 

värdeerbjudandet? 

Styrkor Svagheter

Möjligheter Hot
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− Kundrelationer - På vilka sätt skapar affärsmodellen relationer till varje kundsegment? 

− Inkomstflöde - Vilka inkomstflöden skapas i och med affärsmodellens värdeerbjudande? 

− Nyckelresurser - Vilka resurser krävs för att kunna leverera produkten/tjänsten? 

− Nyckelaktiviteter - Vilka aktiviteter krävs för att kunna leverera produkten/tjänsten? 

− Partnerskap - Behöver vissa resurser eller aktiviteter outsourcas utanför företagets gränser? 

− Kostnadsstruktur - Vilka kostnader innebär implementeringen av affärsmodellen? 

Tillsammans skapar dessa delar en karta över affärsmodellens struktur med hjälp av 

visualiseringen enligt figur 3. 

 

 

     Figur 3: Exempel på hur en visualisering av Affärsmodell Canvas kan se ut 

6.3. Avgränsningar och antaganden 
Då examensarbetets omfattning ligger på 15 högskolepoäng kommer modellen att behöva 

avgränsas. Modellen kommer enbart att behandla biogas som alternativ till de fossila bränslen 

och inga andra potentiella framtida utmanare till att ersätta oljebaserade bränslen kommer att 

behandlas mer än ytterst ytligt. Med den tidsplan som projektet har finns det inte möjlighet att 

analysera hela världens biogasproduktion, därmed kommer denna rapport att enbart behandla 

den svenska biogasproduktionen och dess utveckling mot en mer cirkulär ekonomi.  

6.4. Känslighetsanalys 
Känslighetsanalys är en teknik där olika faktorers påverkan på resultatet undersöks för att se hur 

resultatet förändras i samband med de nya förutsättningarna.  

Känslighetsanalysen används för att visa hur känsligt resultatet är för variationer i de ingående 

variablerna. Med andra ord hur mycket resultatet påverkas av de olika variationerna i dessa 

parametrar. En känslighetsanalys uppmärksammar osäkerheten i parametrarna genom att ta upp 

ett par scenarier för att analysera risker i modellen (Upphandlingsmyndigheten 2017).  
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Genom att använda sig av känslighetsanalys i detta projekt som undersöker huruvida en 

implementering av cirkulär ekonomi kan bidra till energiomställningen kan själva modellen 

valideras. I och med att projektet har som avsikt att undersöka omställningen från fossilbaserat 

energisystem (bensin & diesel) till förnybart energisystem (biogas) kommer parametrarna i 

känslighetsanalysen att bestå av priser på bensin, diesel och biogas samt priser på värme och el. 

Därmed kommer en analys att göras på vad utfallet på resultatet blir om priserna tar en annan 

utveckling. 

7. Litteraturstudie 
En omfattande litteraturstudie har genomförts med fokus på att förklara och redogöra för den 

cirkulära- och linjära ekonomin samt den svenska biogasproduktionen. För att bredda förståelsen 

av detta ämne kommer en redogörelse över liknande metoder och tankesätt till den cirkulära 

ekonomin att genomföras. En översikt över projektinitiativ inom ämnet avslutar litteraturstudien.  

7.1. Cirkulär ekonomi 
Under denna sektion kommer den cirkulära ekonomins teorier och modeller att redogöras. En 

jämförelse mellan cirkulär ekonomi och hållbarhet kommer också att genomföras. 

7.1.1. Grundläggande antaganden 
I en värld med en ständigt växande befolkning och med en ökad ekonomisk aktivitet förbrukas 

jordens resurser i en allt snabbare takt. Därav krävs en hållbar utveckling och en ekonomi som 

bygger på kretslopp (cirkulär ekonomi) för att förbättra resurseffektiviteten (Naturvårdsverket 

2017). Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell som häver fram affärsmöjligheter där den 

dominerande idén är ett kretslopp designat för att återskapa resurser istället för den linjära 

processen. Tanken är att värdet på produkter, material och resurser behålls i ekonomin så länge 

som möjligt samtidigt som en minimering av restprodukter görs (Hållbarhetsguiden 2016). 

I en cirkulär ekonomi designas råmaterialen (naturliga resurserna) där produktionen av varan sker 

(eller återtillverkning av varan om varan tidigare använts). Därefter distribueras varan för att 

sedan konsumeras av konsumenterna. Till sist samlas produkter och material in och återvinns för 

att gå in i ny produktion för att kunna återanvändas (genom reparation). Restavfallet räknas som 

innehållet av farliga ämnen som ej kan återanvändas i ny produktion. Den cirkulära ekonomins 

kretslopp illustreras av Figur 4 (Naturvårdsverket 2017). 
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                 Figur 4: Den cirkulära ekonomins kretslopp (Naturvårdsverket, 2017)                          

 

7.1.2. Två skilda kretslopp i cirkulär ekonomi: biologiskt och 

tekniskt 

I en cirkulär ekonomi ska alla produkter och material ingå i antingen ett biologiskt eller ett 

tekniskt kretslopp. Vid det biologiska kretsloppet är materialen designade för att kunna återvända 

till biosfären utan att någon skada inträffar. Därav utgörs biologiskt material av giftfria, rena 

flöden. Proceduren där biologiska näringsämnen bidrar till att återskapa naturtillgångar sker 

antingen genom kompostering eller genom rötning för att kunna framställa biogas och gödsel. 

För att producera biologiska produkter på nytt krävs det nytt uttag från biosfären. På så sätt blir 

material till näring som blir till material på nytt i ett evigt kretslopp. En annan möjlighet med 

biologiskt kretslopp i en cirkulär ekonomi är att förlänga livslängden på biologiskt material 

genom att låta materialen designas för användning i flera olika produkter efter varandra innan en 

återvändning till biosfären sker (Jansson 2015). 

Vid det tekniska kretsloppet är material designade för att cirkulera med bibehållen kvalitet för att 

kunna tas tillbaka till produktionen, om och om igen i ett evigt kretslopp och på så sätt bli näring 

till industriella processer. En hel del av dagens återvinning går åt “downcycling” som är en sorts 

återvinning där kvaliteten av materialen förloras för varje återvinningscykel på grund av att 

materialen inte är designade för att återvinnas och för att materialflödena inte är slutna. I en 

cirkulär ekonomi är alla tekniska material designade för “upcycling” som innebär att 

materialflödena är slutna samt att materialen bibehåller samma kvalitet (även sitt ekonomiska 

värde) oavsett antal cykler kretsen går i (Ibid). Alla produkter som är designade i den cirkulära 

ekonomin designas efter ”design for disassembly” vilket innebär att produkterna designas för 

isärtagning. Produkterna ska vara lätta att demontera i sina beståndsdelar för att underlätta 

återvinning och därmed minska restavfall (Ibid). De två kretsloppen illustreras i Figur 5. 
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Figur 5: Schematisk översikt över hur den cirkulära ekonomin kan fungera med de två skilda kretsloppen (Engström u.å.) 

 

7.1.3. Relationen mellan cirkulär ekonomi och hållbarhet 

Cirkulär ekonomi är ett viktigt koncept men det konceptuella förhållandet mellan cirkulär 

ekonomi och hållbarhet har inte varit tydlig förrän på senare tid. En otydlig relation mellan 

cirkulär ekonomi och hållbarhet skulle ha potentiellt skadliga konsekvenser för utvecklingen av 

hållbarhetsvetenskapen. Kunskapen om relationen mellan cirkulär ekonomi och hållbarhet är 

även relevant för att avslöja intressen och målen bakom användningen av dessa termer av 

företag, myndigheter och policymakers (Geissdoerfer et al. 2016). 

En stor skillnad mellan cirkulär ekonomi och hållbarhet är att hållbarheten syftar till att gynna 

miljön, ekonomin och samhället i stort medan de viktigaste mottagarna som gynnas i cirkulär 

ekonomi är de ekonomiska aktörerna som implementerar modellen i sin verksamhet. Miljön 

kommer dock också gynnas av implementering av modellen genom mindre resursuttag och 

föroreningar. Därav kan samhället dra nytta av miljöförbättringarna och antaganden som mer 

manuellt arbete och rättvisare beskattning. Trots att den cirkulära ekonomin bidrar till fördelar 

för miljön och bara underförstådda fördelar för samhället är dess främsta prioritet det 

ekonomiska systemet medan hållbarheten har som prioritet att behandla de tre dimensionerna 

likvärdigt och balanserat (Ibid). En annan stor skillnad mellan cirkulär ekonomi och hållbarhet är 

uppfattningen av ansvaret att nå målen som är tydligt avgränsat mellan dessa två begreppen. 

Inom hållbarheten är ansvaret delat mellan allmänheten, alltså är ansvaret inte klart definierat. 

Inom cirkulär ekonomi anses det att ansvaret för övergången från en linjär ekonomi till en 

cirkulär ekonomi främst vilar på privata företag, myndigheter och policyskapare (Ibid). 

En positiv relation finns mellan cirkulär ekonomi och hållbarhet där det cirkulära ekonomiska 

systemet framhäver fördelaktiga hållbarhetsdimensioner såsom resursproduktivitet, skapandet av 

jobbmöjligheter och BNP-tillväxt. Dessutom gynnar återanvändningen och ombyggnaden (som 
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cirkulära modellen bidrar med) hållbarheten, som energieffektivitet och konsumentförsäljning 

(Ibid). 

Det finns risk för en negativ relation mellan cirkulär ekonomi och hållbarhet. Ett problem med 

den cirkulära ekonomin är att om den energi som krävs för att återvinna material har en större 

miljöpåverkan än den övergripande miljöpåverkan som finns i att förvärva material från 

exempelvis gruvor finns risken att den cirkulära ekonomin kan förvärra utsläppen av 

växthusgaser (Ibid). 

 

7.1.4. Övergången från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi 
Den linjära ekonomiska modellen har varit dominerande sedan starten av industriella 

revolutionen. En övergång från den linjära ekonomin till en cirkulär ekonomi är därför inte på 

något sätt en enkel uppgift att genomföra då det bland annat innebär en omvandling av 

nuvarande produktions- och konsumtionsmönster (Circular Impacts 2017). Förändringar 

behöver göras i samhället för att en implementering av cirkulär ekonomi ska vara möjlig. Detta 

innefattar bland annat större miljöhänsyn, nya företags- och marknadsmodeller, nya metoder att 

omvandla avfall till resurser och nya finansieringsmetoder (Naturvårdsverket 2017). Ett steg i rätt 

riktning i denna process är att kraftigt minska mängden avfall för att lättare kunna minska 

mängden farliga ämnen i avfallen. Dessutom blir informationen om produkter viktiga i fallet av 

en implementering av den cirkulära modellen eftersom det ska vara möjligt för konsumenter att 

kunna göra miljömässiga val såsom möjligheter till återanvändning genom reparation och 

uppgradering och information om farliga ämnen i produkterna (Ibid). Både naturvårdsverket och 

regeringen vill se ett starkt initiativ i arbetet mot en implementering av cirkulär ekonomi så att 

resurseffektiva och giftfria kretslopp uppnås. För att en övergång ska vara möjlig behöver 

förslaget som EU-kommissionen presenterade år 2015 (handlingsplan för cirkulär ekonomi och 

avfallspaket med förslag på revideringar) stimulera näringslivet och den finansiella sektorn (Ibid). 

 

7.1.5. Cirkulära modellens begränsningar 

Trots att den cirkulära ekonomin anses som väldigt lovande bland akademikerna, politikerna och 

företagarna har konceptet också under flera års tid fått kritik mot flera grunder. En viktig fråga 

som lyfts upp och som modellen fått kritik för gäller de olika definitionerna av konceptet. Den 

cirkulära ekonomins tolkning och tillämpning har varit väldigt olika från håll till håll vilket skapat 

förvirring samt minskade möjligheter till internationellt samarbete (Circular Impacts 2017). 

Dessutom har problemet kring tolkningen av cirkulär ekonomi lett till en utmaning att bedöma 

effekterna av övergången till en cirkulär ekonomi. Studier visar att cirkulär ekonomi har 

potentialen till att förbättra ekonomin, miljön och samhället men trots detta varierar fokuset och 

aspekterna som de använder för att mäta prestationerna, vilket skapar ännu mer förvirring. En 

annan begränsning som den cirkulära ekonomin har är avsaknaden av att lägga större vikt på den 

sociala dimensionen av den cirkulära ekonomin. Viktiga sociala jämställdhetsaspekter såsom kön, 

ras och ekonomisk jämlikhet är ofta frånvarande i de befintliga koncepterna av den cirkulära 

ekonomin (Ibid). En annan begränsning som finns med modellen är att det är tekniskt omöjligt 

för en sluten cirkel (där processen fortlöper i modellen) att vara i kombination med en ökad 

efterfrågan (Geissdoerfer et al. 2016) 
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7.2. Linjär ekonomi 

Under denna sektion kommer den linjära ekonomins teorier och modeller att behandlas. En 

applicering av den linjära ekonomin på bränsleindustrin kommer att genomföras för att öka 

förståelsen av den linjära modellens påverkan på samhället. 

 

7.2.1. Grundläggande antaganden 

Den linjära ekonomin bygger på ett systemtänk där produkter följer en rak linje med 

värdeskapande aktiviteter fram till att den används som visas i Figur 6. När produkten säljs 

förflyttas risken och ansvaret för återvinning/återanvändning från producenten till köparen 

(Stahel 2016). Då producenterna inte har något specifikt ansvar för deras produkter efter 

försäljningstillfället bygger den linjära modellen på att producera snabbare, bättre och i större 

mängder, vilket påverkar tillgången på resurser i ofta redan mättade marknader (Ibid). Den 

historiska avsaknaden av regleringar och protokoll med syfte att lägga mer ansvar på företag när 

det gäller materialåtervinning/återanvändning har lett till att många företag arbetat efter den 

linjära modellen (Sariatli 2017). 

Figur 6: Linjära modellens process 

7.2.2. Linjär ekonomi applicerad på bränsleindustrin 
Fossila bränslen som diesel och bensin framställs främst genom att råolja pumpas upp från 

oljetillgångar under jordytan för att sedan raffineras i ett oljeraffinaderi till olika kokpunkter för 

att separera de olika produkterna som kan framställas ur råolja (eia 2017). Denna process kan 

beskrivas av den linjära ekonomin då råolja som är en fossil naturresurs pumpas upp för att 

sedan omvandlas till olika bränslen som används av konsumenter och förbrukas. De 

restprodukter som blir kvar tas inte om hand utan släpps ut i atmosfären i form av bland annat 

koldioxid (Naturvårdsverket 2017). 

7.2.3. Linjära modellens begränsningar 
Jordens naturresurser är ändliga vilket innebär att en linjär ekonomi där man bortser från 

avfallshantering och återvinning, kommer till slut att tömma jordens resurser och därmed göra 

det omöjligt att fortsätta med den processen. Enligt Weetman (2016) kommer dagens linjära 

system att vara ohållbart i framtiden då man beräknat att 3 miljarder människor under åren 

2010–2030 kommer att konsumera som “medelklassen”, och därmed öka efterfrågan på olika 

produkter. Denna utveckling kommer att skapa en tippbräda mellan efterfrågan och utbud som 

Naturresurser Utvinna Producera Slänga
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till slut kommer att välta. Ellen Machartur-stiftelsen (2013) beskriver ett antal begränsningar som 

den linjära modellen har, några av dessa är: 

 

− Spill i produktionskedjan: Stora delar material försvinner under produktionskedjan 

från början till slutprodukt. En undersökning av Sustainable Europe Research Institute 

visar på att OECD-länders tillverkning använder sig av 21 miljarder ton material 

varje år som inte återfinns i slutprodukten. Detta beror på bland annat 

skördeförluster och bifångster från fiske. 

− Globaliserade marknader: En allt ökande globalisering och integrering av världens 

marknader medför att regionala prischocker kan påverka stora delar av världens 

ekonomi.  

− Behov av ny infrastruktur: En framtida ökad efterfrågan på olika naturresurser 

kommer att kräva investeringar i ny infrastruktur för att kunna utvinna råvaror på 

andra ställen än redan existerande. Enligt en rapport av Mckinsey (2011) kommer 

investeringar på 3 miljarder USD per år behövas för att möta det framtida 

behovet av stål, vatten, jordbruk och energi, vilket var 50 procent högre än det 

dåvarande årliga investeringsbehovet. 

 

I och med de miljömässiga, sociala och ekonomiska problem som återfinns i världen idag, som 

till exempel luftföroreningar, hög arbetslöshet samt höga prisfluktuationer på naturresurser krävs 

en omställning mot ett mer hållbart sociotekniskt system. Från detta har cirkulär ekonomi tagits 

upp som en eventuell ersättare för den linjära ekonomin (Geissdoerfer et al. 2016). 

7.3. Biogas 
Under denna sektion kommer en redogörelse för biogasens framställningsprocess samt en 

översikt över den svenska biogasproduktionen. En jämförelse mellan biogasens energiinnehåll 

och fossila bränslens energiinnehåll avslutar detta avsnitt. 

 

7.3.1. Framställningsprocessen 

Framställningen av biogas är en biologisk process som även kallas för rötning, där 

mikroorganismer bryter ner sammansättningar som kolhydrater, proteiner och fetter till metan 

och koldioxid. Denna process sker i tre steg (Naturvårdsverket 2012): 

− Hydrolys: Mikroorganismer bryter komplexa föreningar till enklare, som 

aminosyror och sockerarter till exempel. 

− Fermentation: I detta steg sker en jäsning, och andra föreningar som alkoholer, 

fettsyror och vätgas bildas. 

− Metanbildning: Metanbildarna som är specifika mikroorganismer bildar metan som 

är det slutgiltiga steget. 

Hela processen måste ske i en anaerob (syrefri) miljö då metanbildarna dör vid kontakt med syre. 

Vid framställningen kan ett antal olika substrat (restprodukter) användas. De vanligaste 

substraten i dagens industri är djurgödsel, matavfall och avloppsslam (Achinas, Achinas & 

Euverink 2017). Allt substrat kan inte brytas ner fullständigt till metan och koldioxid, vilket 

innebär att en viss restprodukt från rötningen bildas, som kallas för rötrest. Denna rötrest 
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innehåller bland annat vatten, mikroorganismer och olika näringsämnen, vilket gör att den passar 

som gödningsmedel eller jordförbättringsmedel (Naturvårdsverket 2012). Det är dock viktigt att 

det ingående substratet icke är förorenat för att rötresten ska kunna användas. För att skynda på 

rötningsprocessen och/eller för att öka andelen producerad metan undersöker man olika 

förbehandlingsmetoder, se figur 7 (Achinas, Achinas & Euverink 2017). Exempel på olika 

förbehandlingsmetoder som använts är ångbehandling, alkalisk förbehandling och 

syrabehandling. 

 

Figur 7: Diagram med exempel på två olika förbehandlingsprocesser och dess påverkan på rötningen 

(Achinas, Achinas & Euverink 2017) 

 

7.3.2. Biogasproduktion i Sverige 
Biogasproduktionen i Sverige består av 279 anläggningar per år 2016 som tillsammans 

producerade 2018 GWh biogas (Statens energimyndighet 2017). Detta genererade en ökning av 

totalt producerad biogas med 4 procent från föregående år. Områdena som den producerade 

biogasen används till presenteras i figur 8. Från figuren kan man utläsa att den största andelen 

(64 procent) går till att uppgraderas för att på så sätt kunna användas som fordonsgas, därefter 

kommer värme som näst största användningsområde (20 procent).  

 

Figur 8: Statistik över användningsområden för biogas i Sverige år 2016 (Statens energimyndighet 2017) 

 

De tre substrat som användes mest frekvent i Sverige år 2016 var avloppsslam, gödsel och 

matavfall (Ibid). Se figur 9 för fullständig statistik. 
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Figur 9: Statistik över använda substrat i svenska biogasanläggningar 2016 (Statens energimyndighet 2017) 

 

Den historiska utvecklingen för biogasanvändningen enligt figur 10 visar att ett skifte mellan 

uppgradering av biogas och värmeanvändning skedde runt år 2010. 

 

Figur 10: Historisk utveckling över användningen av den producerade biogasen i Sverige mellan 2005–2016  

(Statens energimyndighet 2017) 

7.3.3. Jämförelse av energiinnehåll för uppgraderad biogas 
respektive bensin och diesel 
Energiinnehållet i den uppgraderade biogasen som används främst som fordonsbränsle bestäms 

enbart utifrån den totala andelen metan (Svenskt Gastekniskt Center AB 2012). Det 

kalorimetriska värmevärdet för metan är omkring 10 𝑘𝑊ℎ/𝑚3𝑛 medan det kalorimetriska 

värmevärdet för koldioxid är 0 𝑘𝑊ℎ/𝑚3𝑛. Detta innebär att uppgraderad biogas innehållandes 

97 procent metan har ett energiinnehåll på 9,67 𝑘𝑊ℎ/𝑚3𝑛. Jämförelsevis har bensin och diesel 

ett energiinnehåll på 9,06 𝑘𝑊ℎ/𝑙 respektive 9,8 𝑘𝑊ℎ/𝑙. 1 𝑚3𝑛 biogas motsvarar 1,1 𝑙 bensin 

respektive diesel (Ibid 2012). Jämför man även priserna på dessa bränslen kostar biogas  

18,59 𝑘𝑟/𝑘𝑔 (SvenskBiogas 2018), bensin 14,51 𝑘𝑟/𝑙 och diesel 14,56 𝑘𝑟/𝑙 (Cirkle K 2018). 

1 𝑘𝑔 uppgraderad biogas motsvarar 1,5 𝑙 bensin respektive 1,3 𝑙 diesel (SvenskBiogas 2018). 

Detta innebär att 1 𝑘𝑔 biogas är 3,18 𝑘𝑟 billigare än motsvarande mängd bensin och 0,33 𝑘𝑟 

billigare än motsvarande mängd diesel. 
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7.4. Tankesätt och metoder som inspirerat cirkulär 

ekonomi 
I detta avsnitt kommer tre olika tankesätt och modeller som den cirkulära ekonomin har 

inspirerats ifrån. Dessa tankesätt och modeller är: Cradle-to-Cradle design, industriell symbios och 

kollaborativ konsumtion. 

7.4.1. Cradle-to-Cradle Design 
För att bättre förstå härkomsten av cirkulär ekonomi och målet som modellen försöker uppnå 

introduceras principen om Cradle-to-Cradle (Vagga till Vagga). Cradle-to-Cradle är en designfilosofi 

som har som grundidé att simulera naturliga system (likna ekologiska system) på det sättet att 

material ”brukas” effektivt och cykliskt istället för att ”förbrukas” och därav generera avfall. Ur 

ett praktiskt perspektiv innebär Cradle-to-Cradle-design att alla produkter som ett företag erbjuder 

designas så att materialen kan klassificeras in i två övergripande cykliska system: biologiska cykeln 

och tekniska cykeln. Konceptet är alltså en av den cirkulära ekonomins vägar (Hållbarhetsguiden, 

2017). Cradle-to-Cradle är ett verktyg för arbete med cirkulär ekonomi bland annat genom 

produktmärkningen ”Cradle to Cradle Certified Products” som ges till produkter med cirkulära 

principer (Jansson 2015). 

7.4.2. Industriell symbios 
Ett annan tankesätt som den cirkulära ekonomin inspirerats av är industriell symbios som 

åstadkommer både ekonomiska och miljömässiga fördelar för företag som organiserat sig i ett 

nätverk med långsiktiga samarbeten (främst mellan lokala och regionala aktörer) som möjliggör 

en effektivare användning av en rad olika saker såsom materialströmmar, energi, vatten och 

andra tillgängliga resurser. Målet med industriell symbios är att resursflödena ska optimeras och 

görs mer specifikt genom att det som faller ut ur en process blir inflöde i en annan process – på 

så sätt minimerar företagen avfallen (Jansson 2015). Ett grundläggande inslag i den cirkulära 

ekonomin är slutna återvinningsloopar – något som industriell symbios bidrar med genom det 

minskade behovet av både resurser och avfallshantering. Industriell symbios möjliggör lösningar 

till att minska utsläpp, sänka energiförbrukningen samt skapa nya intäktsströmmar (FISSAC 

2015). 

7.4.3. Kollaborativ konsumtion 

I och med att den nuvarande konsumtionen i samhället är linjär – naturresurser förädlas till 

produkter som efter användning blir till avfall inte är hållbar krävs en förändring. Kollaborativ 

konsumtion som går ut på att dela befintliga resurser som t.ex. bilar, bostäder, och verktyg med 

hjälp av mobilapplikationer och andra webbaserade delningstjänster handlar om att det ska finnas 

mer tillgång och mindre ägande. Delandets ekonomi har växt fram de senaste åren och har 

genom den kollaborativa konsumtionen stor potential till att effektivisera resurser – vilket är en 

anledning till varför den cirkulära ekonomin applicerat detta koncept i sin modell (Jansson 2015). 

7.5. Översikt över projektinitiativ 
Det finns en rad olika projektinitiativ som drivs för att möjliggöra en övergång från linjär 

ekonomi till cirkulär ekonomi och för att processen ska påskyndas. Ett av projekten som drivs i 

dagsläget är ”Project MainStream” som är ett företagsledande globalt projektinitiativ som har som 

syfte till att accelerera affärsdrivna innovationer och hjälpa till med implementeringen av cirkulär 

ekonomi. Project MainStream drivs av en styrelse bestående av VD tillhörande elva olika företag 

(däribland Veolia och Brightstar) och utöver det drivs projektet i samarbete med Ellen 
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MacArthur Foundation och McKinsey & Company som kunskapspartner. Projektet har lanserat 

tre nya program som är inriktade på att accelerera en implementering av cirkulär ekonomi genom 

materialhantering, informationsteknik och innovativa affärsmodeller (Ellen MacArthur 

Foundation 2015). De tre programmen är följande: 

− Plastförpackning: Detta program syftar till att möjliggöra en 20-årig övergång till effektiva 

förpackningslösningar som är baserade på huvudsakligen återanvändning och återvinning 

av plast. I dagsläget uppgår det årliga behovet för PET och polyester till 54 miljoner ton 

globalt (varav 86% läcker ut ur systemet). För att motverka detta syftar programmet till 

att stänga klyftan mellan förpackningens design och utformningen av kommunala system 

(Ibid). 

− Papper och kartong: Detta program syftar till att definiera en uppsättning av enkla 

designregler för papper och kartonger för att helt cirkulära flöden ska vara möjliga. I 

dagsläget förhindras cirkulära flöden av många tillsatser som används i produkt- och 

förpackningsdesignprocess (trots att papper har hög återvinningsgrad på 65%). Den 

totala årsproduktionen för papper och kartong globalt uppgår till 480 miljarder ton år 

2020 där ungefär 130 miljarder ton som beräknas läcka ur systemet kan åtgärdas av 

programmet (Ibid). 

− Spårning av tillgångar: Detta spårningsprogram för tillgångar syftar till att utveckla ett 

design- och implementeringsverktyg som bland annat inkluderar teknikval och 

konsumentincitament för att ta itu med de informationsbrister som förhindrar bättre 

beslutsfattande gällande vad man ska göra med en produkt när en användare är klar med 

den. Det initiala fokuset ligger på konsumentelektronik och medicinsk utrustning (Ibid). 

Ett exempel på ett nordiskt projektinitiativ som drivs i dagsläget är det EU-stödda 

innovationsprojektet ”SMICE” (Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär 

Ekonomi) som har beviljats ekonomiskt stöd på omkring tre miljoner euro och som är tänkt att 

pågå mellan 2017–2020 (Mittnorden u.å.). Själva idén bakom SMICE är att skapa en cirkulär 

omställning i Mittnorden genom att bilda ett gemensamt och gränsöverskridande ekosystem. 

Dessutom vill projektet att förkastade idéer ska få helt nya chanser till att bli bra affär och att 

avfall som inte kan utnyttjas ska bli värdefull råvara. Projektet har hämtat inspiration från den 

styrkebaserade innovationsmodellen ”Sustainable Cleveland” som används i Cleveland, USA (Ibid). 

8. Resultat 
Nedan kommer resultatet att presenteras. Resultatet har delats upp i tre delar där SWOT-

analysen behandlas först, sedan kommer resultatet från Canvas-modellen att presenteras och 

slutligen presenteras resultatet från känslighetsanalysen. 

8.1. SWOT-analys 
En analys över affärsmodellens inre och yttre påverkan har genomförts vilket resulterat i 

nedanstående SWOT-analys som presenteras i figur 11. En mer djupgående analys av alla de 

punkter som analysen innehåller presenteras under nedanstående figur. 
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Styrkor 
− Förnybar energi som är nästan helt 

koldioxidneutral 

− Avfall blir till värdefull resurs och ett 
slutet kretslopp erhålls 

− Mindre koldioxidutsläpp, fossilfritt 
bränsle, ekonomisk tillväxt 

Svagheter 
− Ineffektiva metoder för framställning 

av biogas 

− Innehåller orenheter 

− Mindre lämplig för täta 
storstadsområden 

− Effekt av temperatur under 
biogasproduktion 

Möjligheter 
− Ökad miljömedvetenhet 

− Små investeringskostnader på grund av 
existerande infrastruktur 

− Synergieffekter mellan 
biogasproduktion och cirkulär 
ekonomi 

Hot 
− Miljövänliga alternativ utöver biogas 

konkurrerar om marknadsandelar 

− Låga bensinpriser minskar incitament 
hos konsumenter 

Figur 11: Schematisk bild över den erhållna SWOT-analysen 

8.1.1. Styrkor 
Biogasens huvudsakliga styrka är att den löser flera samhällsproblem på samma gång. Först och 

främst är biogas en förnybar energi vilket betyder att ingen koldioxid bildas när biogasen 

förbränns och att biogasen heller inte släpper några andra farliga ämnen. Biogasen bidrar således 

inte till växthuseffekten, som orsakas av mängden utsläpp av koldioxid, vilket är en av planetens 

allvarligaste hot. Detta förklarar varför biogas idag är det mest miljövänliga alternativet vad gäller 

bränsle. 

Fordonsgas som är ett samlingsnamn för biogas och naturgas har som tidigare nämnts en mycket 

lägre miljö- och klimatpåverkan genom att fordonsgas bidrar till betydligt mindre farliga utsläpp 

vid förbränning i jämförelse med diesel och bensin. Fordonsgas har därför en stor potential till 

att bidra till en cirkulär ekonomi genom hantering av avfall och ersättning av fossil energi. Både 

den fossila naturgasen och biogas består av metan och i dessa är giftiga kolväten, koldioxider och 

kväveoxider för att nämna några föreningar, kraftigt reducerade (Hagman & Eklund 2016).  

Ur ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv så kan användning av biogas utnyttja samhällets resurser 

på ett smart och effektivt sätt genom att göra produkterna och materialen mer effektiva och 

återvinningsbara. Mer exakt betyder detta att avfall från exempelvis matrester och andra 

restprodukter (från skog och industri) bidrar till en minskad klimatpåverkan och bättre 

luftkvalitet. Dessutom kan avfall som gödsel och avlopp förhindras och istället göras om till 

gödningsmedel eller förnybar energi. Den cirkulära ekonomin använder och återanvänder 

naturkapital på ett så effektivt sätt som möjligt och hittar värde under hela livscykeln hos färdiga 

produkter (Energigas Sverige 2017). 

Biogas bidrar till samtliga FN:s hållbarhetsmål, däribland finns exempel som att biogas ger en 

minskning av koldioxidutsläpp, producerar fordonsbränsle som är helt fossilfritt, en ökad 

resurseffektivitet och en ekonomisk tillväxt. Biogas bidrar även till en minskning av 

kväveoxidutsläpp där biogas ersätter fossil energi. Bildning av marknära ozon påverkas av 

kväveoxider som för växter, djur och även människor kan vara mycket farligt och ohälsosamt. 
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Människor med exempelvis luftvägsinfektion får allvarliga följder tack vare diverse 

partikelutsläpp och det är på så sätt väldigt viktigt med biogas som med andra ord bidrar till frisk 

luft (Biogas Öst 2017). 

Ytterligare positiva effekter med biogas är att den ger upphov till mindre buller och vibrationer i 

speciellt tunga fordon i jämförelse med dieselfordon. Buller ses som allvarligare störningar i 

samhället och påverkar människans hälsa samt välbefinnande. Följder av buller är stora 

samhällsekonomiska kostnader som exempelvis sjukvårdskostnader och kostnader för 

bullerskydd ökas. Dessutom kan buller leda till stress och sämre välbefinnande långsiktigt (Ibid). 

En ökande avsikt till att sortera och separera insamling av matavfall med inriktning på 

biogasproduktion under de senaste åren har noterats. Detta har gjorts möjligt tack vare en 

överläggning gällande matavfall som bland annat Kommunförbundet Stockholms län, 

landstingets diverse avdelningar och länsstyrelsen gemensamt ansvarat för (Biogas Öst 2012).  

8.1.2. Svagheter 
Biogas har mängder av positiva effekter men dessvärre är metoderna för framställning av biogas 

inte så effektiva och det finns fortfarande ingen ny teknik för att förenkla processen genom att 

göra processen billig men samtidigt riklig. Det innebär att storskalig produktion av biogas för att 

förse en stor befolkning fortfarande inte är möjlig och på så sätt kan inte alla ta del av biogasens 

positiva effekter. Även om biogasanläggningar som finns idag möter vissa energibehov så är det 

många regeringar som inte är villiga att investera i denna sektor av diverse skäl (Homebiogas 

2017). 

 

Biogasen innehåller orenheter även efter förfining och komprimering där en del föroreningar 

kvarstår. Om det genererade biobränslet användes för att driva bilar, kan det korrodera motorns 

metalldelar. Denna korrosion skulle leda till ökade underhållskostnader. Den gasformiga 

blandningen är mycket mer lämplig för köksspisar, vattenkokare och lampor. 

En annan nackdel med biogas är att stora biogasanläggningar bara är meningsfulla att ha i 

områden där råvaror finns i rikligt utbud (som matavfall och gödsel). Av detta skäl är 

biogasproduktionen betydligt mer lämplig för landsbygden och förortsområden jämfört med täta 

storstadsområden (Ibid). 

Ytterligare en nackdel med biogas är att biogasproduktionen (liksom andra förnybara källor som 

vindkraft och solenergi) påverkas av vädret. Bland annat spelar vädret roll i biogasproduktionen 

då den optimala temperaturen bakterierna bryter ner avfallet vid är ungefär 37 C. I kallare klimat 

kräver nedbrytarna värmeenergi för att upprätthålla en konstant biogasförsörjning (Ibid). 

8.1.3. Möjligheter 
Den ökade medvetenheten om klimatförändringar har resulterat i flertalet uppsatta mål som ska 

bidra till att minska världens negativa påverkan på miljön. Några av dessa initiativ är Europa 

2020 och Parisavtalet som har satt upp mål där syftet är bland annat att sänka utsläppen av 

växthusgaser, samt förhindra att jordens medeltemperatur ska öka med 2 C i relation till det 

förindustriella samhället (Liobikiene & Butkus 2017). Dessa mål och den ökade medvetenheten 

ökar möjligheten för affärsmodeller som bygger på lägre utsläpp eller inga utsläpp alls. 

Biogasproduktion med en cirkulär ekonomi som grundpelare har möjligheter att ta 

marknadsandelar i och med sin lägre påverkan på miljön gentemot motsvarigheter inom till 

exempel värme- och bränsleindustrin som bygger på fossila råvaror. 



24 
 

Sverige har en utbyggd gasdistribution som använder sig av både rör- samt lastbilsdistribution 

(Energigas Sverige 2018). Detta innebär att en implementering av cirkulär ekonomi på svensk 

biogasproduktion i första hand inte behöver avsätta stora investeringar på att bygga upp ett 

fungerande distributionsnät, utan har möjlighet att fokusera på utvecklingen av en fungerande 

integration med de båda modellerna. I och med att en större investering på infrastruktur kan 

undvikas innebär det att kapitalutgifterna minskar för affärsmodellen. Vid en analys av olika 

affärsmodeller kan ett lönsamhetsindex användas för att jämföra olika modellers kvot mellan det 

värde de skapar och de resurser de kräver (Berk & DeMarzo 2014). I ekvationsform definieras 

kvoten som: 

𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =
𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑒𝑟
=

𝑁𝑃𝑉

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑒𝑟
 

Beroende på storleken av de kapitalutgifter som ett företag kan tänkas lägga på ett projekt så kan 

vissa med ett högre NPV behöva väljas bort då de resurser som krävs är för stora i relation till 

det värde den skapar. 

Genom att implementera cirkulär ekonomi på den svenska biogasproduktion kan synergieffekter 

uppstå. Då olika restprodukter används vid biogasproduktion skapas ett biologiskt kretslopp som 

är en grundpelare inom den cirkulära ekonomin (Jansson 2015). I stället för att restprodukterna 

förkastas och bränns upp tas de omhand och skapar nya produkter som med lägre utsläpp har 

potential att ersätta mer fossila produkter. Om biogasen används som fordonsbränsle kan den 

beroende på vilka restprodukter som används och vilken typ av produktion som används 

reducera utsläpp av växthusgaser med 80 procent jämfört med fossila bränslen som bensin och 

diesel (IRENA 2018).       

8.1.4. Hot  
Det finns en del andra miljövänliga bränslen som alternativ till de fossila. Dessa olika alternativ 

bör ses som hot till utvecklingen av biogasproduktionen i Sverige. Ett exempel är bilar som 

använder batterier, det vill säga de drivs av elektricitet. Forskning visar att utvecklingen av så 

kallade bränsleceller kommer att vara en viktig komponent när det gäller framtidens elbilar 

(Wilberforce et al. 2017). Än så länge är bränslecellerna för dyra samt att infrastrukturen av vätgas 

som cellerna drivs på är för dåligt utvecklad för att dessa bilar ska kunna massproduceras. Andra 

exempel på alternativ för bränslen till värme och fordonsbränsle som har en potential att utmana 

biogas är vind- och solkraft för generering av elektricitet (Statens energimyndighet 2017) samt 

metanol som fordonsbränsle (Tunér 2018). 

De senaste åren har bensinpriserna legat på en relativt låg nivå, vilket kan ha minskat intresset för 

förare av gasbilar att tanka gas i stället för bensin (Statens energimyndighet 2017). Om 

marknadspriserna för olja och fordonsgas fortsätter hålla samma nivå kan det vara ett hot mot 

biogasproduktionen, då ett stort incitament hos konsumenterna minskar.  

8.2. Affärsmodell Canvas 
En analys av affärsmodellens olika delar har genomförts utifrån canvas-modellen. I figur 12 

presenteras en överblick över de punkter som diskuterats inom varje kategori. Under figuren 

beskrivs resultatet mer ingående. 
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Figur 12: Schematisk bild över den erhållna Canvas-modellen 

8.2.1. Kundsegment 
Av den totala biogasproduktionen i Sverige uppgraderas 64 procent till fordonsgas (Statens 

energimyndighet 2017), vilket innebär att ett viktigt kundsegment fortsättningsvis kommer att 

vara konsumenter med gasfordon. Transportsektorn står för cirka en fjärdedel av Sveriges totala 

energianvändning och drivs främst med bensin eller diesel (Statens energimyndighet 2017). Med 

ett större fokus på biogasproduktionens bidrag till en cirkulär ekonomi och ett försök att öka 

användningen av biogas i Sveriges fordonsflotta kan stora positiva miljöeffekter uppstå. Av den 

totala användningen av fordonsbränsle år 2016 bestod cirka 19 procent av biobränslen (Ibid) och 

resten fossila bränslen. Det finns alltså fler marknadsandelar att ta om man lyckas påverka detta 

kundsegment. 

Det andra största användningsområdet för biogas är värme, vilket står för en femtedel av den 

totala biogasproduktionen i Sverige (Ibid). Främst används den producerade värmen för att 

värma upp själva biogasanläggningen samt omkringliggande byggnader (Naturvårdsverket 2012). 

Om ett överskott av värme produceras kan det distribueras via gasnätet eller fjärrvärmenätet till 

konsumenter. Då utbudet av värme från en biogasproduktion inte är lika stor som fordonsgas 

blir kundsegmentet för värmeproduktion mindre, men man bör se till att utreda om det finns 

stora energiförbrukare i närheten av biogasanläggningar som är i behov av värme och vill kunna 

ta in en del värme som producerats med utgångspunkt i den cirkulära ekonomin. 

För att bredda kundsegmentet samtidigt som den cirkulära ekonomin ännu mer genomsyrar 

affärsplanen kan man samordna kraftvärmeverk och biogasanläggning till en gemensam plats för 

att på så sätt ta vara på en större mängd av de avfall som finns i samhället. Ett exempel på en 

sådan anläggning är den pågående byggnationen i Högbytorp (E.ON 2018). På detta sätt når man 

ett större antal konsumenter då slutprodukterna från anläggningen är fjärrvärme, elektricitet, 

biogödsel och biogas. Investeringskostnaderna blir större då nya anläggningar behöver byggas, 
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även om man utgår från existerande värmeverk eller biogasanläggningar, men ett större värde 

och ett större kundsegment kan skapas.   

8.2.2. Värdeerbjudande 
Det finns olika värdeerbjudanden att överväga beroende på vilket kundsegment som är i fokus. 

Då det gäller de prioriterade konsumenterna med gasfordon är det fördelaktigt att använda sig 

utav biogas dels eftersom bränslet är billigare än fossildrivna fordon (Energigas 2017). Andra 

faktorer som gör biogas till ett attraktivare val för kunder i fordonsindustrin är att man betalar 40 

procent lägre förmånsskatt jämfört med motsvarande variant av bensin förutsatt att kundens 

tjänstebil drivs med fordonsgas (Ibid). Utöver det (och andra lokala ekonomiska stimulanser) 

slipper kunderna betala fordonsskatt de fem första åren och i vissa kommuner är parkeringen 

dessutom kostnadsfri (Ibid). Utifrån ett större och viktigare miljömässigt perspektiv är fordonsgas 

överlägset bättre för miljön då fordon drivna med naturgas minskar koldioxidutsläppen med 25 

procent och 90 procent för biogasdrivna fordon jämfört med om man kör på bensin (Energigas 

2017). Ett annat värde som gasfordon skapar är de sänkta utsläppen av kväveoxider (𝑁𝑂𝑥) och 

andra partiklar (Ibid). En minskning av kväveoxider innebär bland annat minskade hälsorisker 

och att miljöns exponering av övergödning och försurning minskar (Ibid). 

Då det gäller kundsegmentet för biogasproduktion av värme konkurrerar man bland annat med 

fasta biobränslen som flis och pellets. Ett värde som värmet från biogasproduktionen medför är 

att det i princip inte krävs någon förädling alls förutsatt att den inte ska transporteras längre 

sträckor (Biogas Syd 2010). Något väsentligt som skiljer biogas som används som kraftvärme och 

de andra alternativen (flis och pellets) är att spillvärmen från motorn används för att värma själva 

biogasanläggningen medan biogas eller annat bränsle måste användas för de alternativa 

biobränslena för att värma biogasanläggningen (Ibid). 

8.2.3. Kanaler 
För att kunna kommunicera värdeerbjudandet som lyfter fördelarna med en omställning från 

fossilbaserat energisystem till ett förnybart energisystem (från bensin/diesel till biogas) samt 

distribuera dessa kan olika kanaler användas beroende på kundsegmentet ifråga. Vad gäller 

konsumenter till gasfordon kan kanaler som deltagande i konferenser/mässor där man 

framhäver fördelarna med biogas för detta kundsegment lyftas fram. På dessa 

konferenser/mässor kan man upplysa om spännande information som att man planerar att bygga 

ut tankstationer och infrastruktur för distribution av fordonsgas samt anslutningar av 

biogasanläggningar till gasnäten i syfte att nå ännu flera konsumenter med gasfordon (Skåne Läns 

Landsting 2015). Detta möjliggörs med hjälp av stöd i form av investerade medel från regeringen 

som en del av investeringsstödet till klimatinvesteringar på 125 miljoner år 2015 och 600 miljoner 

under åren 2016–2018 (Ibid). 

En annan väsentlig kanal är universitet runt om i Sverige som sprider publikationer av 

vetenskaplig forskning som inte bara rör ämnen om biogasproduktion inom transportsektorn 

och el/värme utan även biogasens relation till cirkulär ekonomi. Dessutom är genomförandet av 

riktade informationskampanjer en bra kanal där biogödselns roll i den cirkulära ekonomin tydligt 

presenteras samt där man lyfter fram möjligheterna med systemet Certifierad återvinning. Ännu 

en viktig kanal är de offentliga seminarierna som arrangerats i Riksdagen tillsammans med Miljö- 

och energidepartementet för att ta fram en nationell biogasstrategi (Ibid). Detta är speciellt viktigt 

eftersom att om politikerna understryker fördelarna med biogas i de olika segmenten och 

tillsätter tryck finns det möjlighet att mindre företag kan överväga biogas i en allt större 

utsträckning. 
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8.2.4. Kundrelationer 
Det är viktigt för alla företag att skapa och behålla bra relationer till sina kunder. 

Biogasanläggningar använder ofta mellanhänder som tar hand om tankstationer eller distribution 

av värme. I dessa fall är det viktigt med regelbunden dialog dessa företag emellan för att få en 

helhetsbild av slutkundens efterfrågan och funderingar. Det är viktigt att existerande- och 

potentiella kunder är välinformerade om biogasens egenskaper och dess fördelar för miljön. 

Detta kan realiseras genom utställningar på mässor där en personlig relation kan utvecklas mellan 

personal från biogasanläggningen och slutkunden, eller genom pressutskick med information om 

biogas och vad den kan användas till. Man bör prioritera en mer personlig dialog gentemot 

slutkunden för att kunna påverka dem maximalt. 

Om man som företag väljer att hantera både produktion och distribution av biogas kan man 

lättare skapa en personlig relation till slutkunderna. Som ett exempel på hur existerande företag 

har nischat sin marknadsföring om biogas till konsumenter så har man i Småland valt att 

fokusera på enkla budskap ofta med lokal förankring, och vissa fall med en viss sorts humor 

(BioGas2020 2016). Oavsett vilken typ av marknadsföring man väljer att rikta in sig på så är det 

viktigt att dela med sig av sin verksamhet till konsumenterna för att öka medvetenheten och 

intresset.    

8.2.5. Inkomstflöde 
Biogas säljs som en produkt på olika marknader, vilket innebär att huvuddelen av inkomsten 

kommer från försäljningen av den tillverkade produkten. Någon form av abonnemang kan 

tänkas användas vid försäljning av värme då sådan typ av metoder är vanliga på den marknaden. 

Eftersom inkomstflödet är beroende av biogasförsäljningen är det produktionens effektivitet och 

kapacitet som är nyckeln till att maximera intäkterna. Det gäller också att skapa tillräckligt med 

efterfrågan för att kunna sälja all den biogas som anläggningen är kapabel till att producera. Man 

har som sagt undersökt hur olika förbehandlingsmetoder kan hjälpa till att antingen korta ned 

tillverkningstiden av biogas eller öka andelen metan som bildas under tillverkningen, vilket kan 

hjälpa till att effektivisera processen. 

Vid produktionen av biogas skapas även restprodukter som biogödsel. Cirka 90 procent av all 

produktion av denna restprodukt används som gödsel av de svenska jordbrukarna (Ljung, Palm 

& Rohde 2013). Detta skapar ännu ett inkomstflöde för biogasproducenterna vilket bör tas till 

vara. Ofta är näringskoncentrationerna väldigt låga för biogödsel vilket leder till att kostnaden för 

jordbrukarna blir relativt högt. För att öka näringen och därmed efterfrågan på biogödsel kan 

man välja substrat till produktionen med eftertanke på vad som skapar mest näring, eller genom 

att förädla biogödseln efter själva produktionen (Ibid). 

8.2.6. Nyckelresurser 
De fysiska resurser som krävs för att leverera det värdeerbjudande som definierats ovan är en 

fungerande biogasanläggning med ett regelbundet flöde av restavfall som ingår i den cirkulära 

ekonomins kretslopp, för att kunna producera huvudprodukten biogas. Immateriella resurser 

som eventuella patent är viktiga i forskning- och utvecklingssyfte för att differentiera sig mot 

andra liknande företag. Detta innebär också att eventuella forskare och specialister inom området 

är viktiga resurser för att kunna utveckla biogasprocessen till att bli effektivare och mer 

produktiv i framtiden.  
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För att kunna driva en biogasanläggning och ha möjlighet att forska inom området krävs ett 

stadigt flöde av finansiella medel, antingen genom intäkter från försäljning av biogas och 

biogödsel eller från investerare eller aktieägare.   

8.2.7. Nyckelaktiviteter 
Nyckelaktiviteterna är de aktiviteter som bidrar till värdeerbjudandet för kunderna i de olika 

kundsegmenten. En uppenbar nyckelaktivitet för att lyckas utföra de olika värdeerbjudanden och 

därmed generera intäkter är själva biogasproduktionen (Statens energimyndighet 2017). 

Biogasproduktionen behöver ske med hög tillförlitlighet eftersom konsumenterna på 

energimarknaden är starkt beroende av en kontinuerlig försörjning av biogas. Det finns två 

nyckelaktiviteter för att hålla tillförlitligheten hög. Det ena är lagring av råvara och det andra är 

lagring av färdig gas där båda aktiviteterna fungerar som en balanserande funktion för att jämna 

ut eventuella avbrott i de olika leden i försörjning, produktion samt distribution av biogas. Var 

dessa nyckelaktiviteter kommer att ske beror på var man har sin biogasanläggning då det kan ske 

internt, inom ett företags fysiska område eller hos leverantörerna av råvara eller distributörerna 

av gas (Ibid). 

 

I och med att ett värdeerbjudande är det billiga priset på biogas i förhållande till konkurrenter 

som bensin och diesel är nyckelaktiviteterna kostnadskontroll och kostnadseffektivisering av stor 

vikt för att säkerställa konkurrerande produkt och därmed hålla priserna på biogas så låga som 

möjligt. Dessa nyckelaktiviteter bidrar till att sänka distributionskostnader samt till att utrymme 

skapas för potentiella investeringar som krävs vid en kontrollerad expansion (Åslander 2017). 

 

En nyckelaktivitet som krävs för att biogödseln ska hålla hög kvalitet och därmed effektivisera 

biogasproduktionen är kontinuerliga kvalitetskontroller av matavfallen. Kvalitetskontrollen 

säkerställer att biogödseln kan återföras till en produktiv åkermark (Sysav 2017). Biogödseln från 

matavfall har högt näringsvärde och genom att gödsla biogödsel kan näring återföras som annars 

hade gått till spillo i kretsloppet (Ibid). På så sätt förenklas en implementering av cirkulär 

ekonomi. 

8.2.8. Partnerskap 
Det är svårt för ett biogasföretag att ansvara för alla delar i värdekedjan från hantering av 

restavfall till att biogas finns på tankställen eller i gasnätet som värme. Därför är det viktigt att ha 

en del partnerskap som hjälper till med vissa delar av värdekedjan som man själv inte hinner eller 

har kunskap till att genomföra. Fokus bör ligga på att man själv fokuserar på själva 

biogasproduktionen och ser till att den sköts så effektivt som möjligt. Därmed behöver man 

anlita ett företag som ansvarar för hanteringen av det restavfall som krävs för att genomföra 

biogasproduktionen, både när det gäller insamling och distribution av det. Det krävs även ett 

företag som har hand om logistiken efter själva produktionen, det vill säga distribution av 

producerad biogas till tankställen samt distribution av producerad värme. Det behöver 

nödvändigtvis inte vara samma företag som har hand om distributionen av gas och 

distributionen av värme.  

Ett samarbete mellan forskare och biogasföretaget kan vara lämpligt om man själv inte har tid 

eller kunskap att driva ett forskningsprogram inom sin egen organisation. Det är viktigt att 

kunskapen om biogas och dess bidrag till en cirkulär ekonomi sprids till allmänheten så kan det 

vara av värde att lägga det ansvaret på en marknadsföringsbyrå som har mer kunskap inom det 

området.  
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Alla partnerskap begränsas av den ekonomi som biogasföretaget har. Vissa samarbeten kanske 

måste prioriteras bort på grund av den budgetplan som finns, men i största mån bör man försöka 

starta dessa partnerskap för att kunna fokusera helt på sin huvuduppgift som är 

biogasproduktion.   

8.2.9. Kostnadsstruktur 
Det är viktigt att kunna identifiera de kostnader som dyker upp i den affärsmodell som används. 

I affärsmodellen för biogasproduktion skapas kostnaderna främst av nyckelaktiviteterna, 

resurserna samt partnerskapen. Vad gäller kostnadsstrukturen för den angivna affärsmodellen 

ligger modellen någonstans mellan kostnadsdriven affärsmodell och värdeskapande affärsmodell, 

dvs att båda affärsmodellerna tillämpas till en viss grad. Värde skapas för konsumenterna då 

lokala förnyelsebara råvaror används (biogödsel) som därmed skapar högre kostnader i 

jämförelse med annan typ av bränsle som till exempel naturgas (Statens energimyndighet 2017). 

Det är alltså värde som står i fokus i detta fall där service och design är viktiga parametrar. 

Dock blir affärsmodellen även kostnadsdriven av anledningen att då gödsel används som råvara 

är kvaliteten hos slutprodukten inte en stor värdefråga för biogasen (kvaliteten i 

distributionsledet är alltså inte en central aspekt i biogasproduktionen) i relation till 

kostnadsminimeringen i produktionen. Det görs alltså aktiviteter för att i affärsmodellen för att 

minimera investeringskostnaderna. Kostnaderna här ligger i inköp av utrustning och finansiering 

av aktiviteterna (Ibid). 

Möjligtvis är den största faktorn i kostnadsstrukturen de skalfördelar som fås vid stora 

produktionsanläggningar för biogas. Av den anledningen är det viktigt att anläggningarna inte är 

små utan byggs så stora som möjligt utan att riskera en avsaknad av råvaror i framtiden (Ibid). 

8.3. Känslighetsanalys 
Som tidigare nämnts utförs en känslighetsanalys med syfte att belysa osäkerheter i resultatet. Om 

priset på fossila bränslen skulle fluktuera (dvs en period där det råder prisfluktuationer) skulle 

resultatet av studien kunna ha stora variationer. I och med att konsumenter med gasfordon är 

bland de viktigaste kundsegmenten i biogasproduktionen kommer en prissänkning av fossila 

bränslen att ta hårt på biogasens mål att vara konkurrenskraftig i fordonsindustrin då utbudet för 

fossila bränslen kommer att öka. För att kunna öka försäljningen av gasfordon och fordonsgas 

strävar företagen efter att hålla ett pris som ständigt ligger under bensinpriset för att på så sätt 

inneha konkurrensfördelar (Borås Energi och Miljö 2016). 

Historiskt sett har biogas alltid varit billigare än bensin och diesel med cirka 15–20 procent och 

förloras denna konkurrensfördelen kommer en marknad med biogas i kollektivtrafiken att 

försvåras i och med de andra fördelarna fossila bränslen har såsom lättillgängligheten (E.ON 

2018). I den senaste mätningen (maj 2018) uppgår bensinpriset till 15,66 kr/l medan fordonsgas 

har ett jämförpris med bensin på 12,46 kr/l vilket innebär ett sparande på 3,20 kr/l (Ibid). 

Om fossila bränslen skulle få en prisökning skulle det kunna innebära en så stor prisskillnad 

mellan de två bränslena att de flesta konsumenterna inte skulle kunna se syftet med att använda 

fossila bränslen vilket skulle kunna stimulera en ny tillväxt av gasfordon i kollektivtrafiken. 

Dessutom är affärsmodellen känslig för politiska förändringar och ingripanden. Regeringen har 

makten att införa lagar som bland annat innebär sänkta/höjda skatter, införa gränser samt välja 

att minska eller öka sin subventionering för biogas. År 2017 införde regeringen en förändring i 

förordningen som bland annat medförde att produktionsgränsen för biogas kraftigt höjdes för 
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gårdsbaserade anläggningar jämfört med tidigare (BioGas2020 2017). Detta medför negativa 

möjligheter för anläggningarna och påverkar biogasproduktionen i sin helhet. Därav är studien 

känslig för sådana politiska ingripanden som även kan innebära positiva konsekvenser för biogas 

som exempelvis ökning av koldioxidskatt. 

9. Diskussion 
Under denna sektion kommer både resultatet samt valet av metoderna att diskuteras. Fokus 

ligger på att kritiskt granska resultatet samt vilka andra metoder som skulle ha kunnat tillämpats.  

9.1. Diskussion rörande resultatet 
Resultatet visar att en affärsmodell för svensk biogasproduktion med tillämpning av cirkulär 

ekonomi är möjlig att skapa. Affärsmodellen har en potential att bidra till en energiomställning i 

Sverige genom att ersätta vissa fossila bränslen i samhället samtidigt som ett biologiskt slutet 

kretslopp skapas, eftersom restavfall tas till vara och skapar en hållbar produkt. Den cirkulära 

ekonomins teorier passade sig lämpligt med biogasproduktion då själva grundkärnan i tekniken 

är att ta till vara på avfall som annars skulle brännas upp och skapar en produkt som kan vara en 

ersättare till många fossila bränslen inom bland annat fordonsbränsle och värme. 

Resurseffektiviteten är en viktig del i utvecklingen mot en framtid där avfall som inte tas om 

hand måste minimeras för att förhindra en framtida brist på råvaror (Naturvårdsverket 2017).  

Det finns en marknad för biogasproduktion i Sverige, och mycket av den infrastruktur och 

teknik som behövs är redan i drift. Från resultatet kan man se att fokus bör ligga på dels att 

effektivisera alla processer med till exempel hjälp av den cirkulära ekonomins teorier, och dels att 

sprida kunskapen till existerande och potentiella konsumenter för att öka förståelsen om vad 

biogas kan bidra med till energiomställningen. Till exempel är transportindustrin inne i en 

långtgående förändringsfas där man har som mål att på lång sikt fasa ut de fossila bränslena helt. 

Som ersättare har det utvecklats olika varianter som till exempel elbilar, vätgasbilar och 

hybridbilar (Genta et al. 2014). Många av dessa exempel är fortfarande i utvecklingsstadiet, vilket 

gör det viktigt för biogasföretag att förmedla om biogasens roll som fordonsbränsle och att den 

kan vara en del av den energimix som krävs för att kunna bli helt oberoende av fossila bränslen. 

De tre största substraten som används vid biogasproduktion är avloppsslam, gödsel och 

matavfall (Statens energimyndighet 2017). För att kunna expandera produktionen krävs det att 

utbudet på substrat kan klara den ökande efterfrågan. Om inte så skapas det en punkt där 

utvecklingen av biogasproduktion inte längre är möjlig att genomföra. En undersökning av 

biogaspotentialen har genomförts där man visat att det fortfarande finns ett tillräckligt stort 

utbud av substrat i Sverige för att möjliggöra en potentiell utbyggnad av biogasproduktionen 

(Linné 2008). Utbudet beror på många faktorer som till exempel konkurrenspriser, 

teknikutveckling samt energipriser, vilket gör att potentialen ständigt kommer att förändras och 

man bör genomföra regelbundna undersökningar för att uppskatta hur stor del av Sveriges totala 

utbud av substrat Sveriges biogasproduktion använder just nu. 

Som känslighetsanalysen visade finns det en del osäkerheter i resultatet. De största parametrarna 

som studien var känslig för var prisfluktuationer (för både fossila bränslen och biogas) samt 

politiska förändringar och ingripanden. Några slutsatser som kan dras från känslighetsanalysen 

som gjordes i resultatet är att en stark biogasmarknad med stigande priser leder till att lönsamhet 

skapas vilket ökar intäkterna medan en svag biogasmarknad med priser som fluktuerar mycket 
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leder till stor osäkerhet som i sin tur leder till att färre investerare kommer att vilja finansiera 

biogasanläggningarna. 

9.2. Diskussion rörande val av metoder 
Affärsmodellen för biogasproduktion med en inriktning på cirkulär ekonomi har analyserats med 

hjälp av SWOT-modellen samt med canvas-modellen. SWOT-modellen användes för att 

analysera de förutsättningar som affärsmodellen har med hänsyn till både inre och yttre 

påverkan. Denna analys ger en enkel men ändå viktig överblick för vad affärsmodellen ska ta till 

vara på samt vilka delar man kommer att stöta på svårigheter, och kan då välja att fokusera 

speciellt på dessa delar.  

Affärsmodell Canvas analyserar affärsplanen mer ingående genom att nio olika delar av modellen 

utvärderas var för sig. Med denna metod får den som genomför analysen en möjlighet att 

fundera över hur man kan utveckla varje del av affärsmodellen för att maximera dess potential 

fullständigt. Med en kombination av dessa två modeller har en mer fullständig bild över 

affärsmodellens potential kunnat skapas, i och med att man tagit hänsyn till både omvärldens 

påverkan samt hur olika delar av affärsmodellen påverkar det slutgiltiga resultatet. 

En nackdel med det val av metoder som gjorts är att teorierna och affärsmodellen inte har testats 

i praktiken, vilket innebär att modellens realiserbarhet inte testats på ett verkligt biogasföretag. 

Till framtida studier skulle det vara fördelaktigt att applicera den affärsmodell som tagits fram på 

ett antingen virtuellt företag för att på så sätt kunna simulera olika scenarier och få fram olika 

resultat, eller genom att applicera modellen på ett verkligt företag och mäta de resultat som 

uppstår.  

Modellen som tagits fram baseras enbart på information inhämtat från vetenskapliga magasin, 

kurslitteratur samt artiklar hämtade från olika hemsidor tillhörande den inriktning som arbetet 

haft. För att få en mer inblick i hur biogasproduktionen och dess marknad fungerar mer praktiskt 

skulle ett besök på en biogasanläggning eller en intervju med någon som arbetar inom 

biogasbranschen ha varit passande. Detta skulle framtida studier kunna fokusera mera på.  

10. Framtida studier 
Detta arbete har skapat en affärsmodell för biogas med implementering av den cirkulära 

modellens teorier. Det finns många andra typer av potentiella framtida bränslen som bidrar till 

energiomställningen, som cirkulär ekonomi kan appliceras på. Det vore intressant att undersöka 

andra bränslen och sedan jämföra med den cirkulära ekonomins påverkan av deras respektive 

affärsmodeller. För vidare studier inom området biogas så skulle en mer praktisk undersökning 

vara lämplig, genom att till exempel applicera en affärsmodell med cirkulär ekonomi på ett 

existerande biogasföretag och se hur den påverka produktionen och anläggningens effektivitet. 

Det skulle även vara intressant att genom intervjuer få en överblick hur det rådande läget hos 

Sveriges biogasanläggningar ser ut, och vilken utvecklingspotential som finns vid respektive 

anläggning.  
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11. Slutsats 
Projektets mål var att skapa en lämplig affärsmodell för svensk biogasproduktion med 

utgångspunkt från den cirkulära ekonomins teorier och modeller. Affärsmodellen skulle kunna 

bidra till en energiomställning mot ett samhälle som använder sig av mindre fossila bränslen än 

vad man gör idag. Med utgångspunkt från en litteraturstudie om den svenska 

biogasproduktionen samt den cirkulära ekonomins teorier och modeller så har affärsmodellen 

analyserats med hjälp av olika metoder. Utifrån en SWOT-modell analyserades yttre och inre 

påverkansfaktorer för att få en överblick över hur utgångsläget såg ut. Canvas-modellen 

användes för att skapa en djupare inblick i affärsmodellens olika delar och kunna analysera dem 

var för sig. En känslighetsanalys genomfördes för att undersöka hur känslig affärsmodellen är vid 

olika förändringar av de antaganden som gjorts. 

Genom denna rapport har det visats möjligt att skapa en affärsmodell för svensk 

biogasproduktion med cirkulär ekonomi som utgångspunkt, som har en potential att bidra till en 

energiomställning. Det finns dock flera hinder som modellen måste ta sig över för att kunna 

realiseras. Hindret med störst påverkan är andra miljövänliga bränslen som får större plats i 

media, vilket innebär att biogasen hamnar i skymundan mer och mer. Detta skapar problemet att 

inga större investerare är villiga att bidra med likvida medel för en framtida expansion.  

Slutligen så kunde potentiella synergieffekter upptäckas mellan biogasproduktion och cirkulär 

ekonomi. Vilket visar på att den cirkulära ekonomin har potential att påverka den svenska 

biogasproduktionen positivt.   
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