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Förord 

Vi skulle vilja börja med att skicka ett stort tack till Eric Zinn och Anders Larsson på biogas-

avdelningen på Göteborg Energi AB för den tid, kunskap och det engagemang som ni bistått 

med under uppsatsprocessen. Därutöver vill vi tacka Marie Mattson, universitetslektor inom 

miljövetenskap på Halmstad Högskola, driftchefen för uppgraderingsanläggning med vatten-

skrubberteknik samt Gustav Rogstrand, forskare på Institutet för jordbruks- och miljöteknik.  

Vi skulle också vilja tacka vår handledare Arne Söderbom som hjälpt oss och kommit med 

konstruktiv kritik, detta har ur flera aspekter bidragit till en bättre uppsats. 

På grund av sekretess har vi anonymiserat anläggningsnamnen och tagit bort investerings-

kostnader för anläggningarna samt alla bilagor innehållande detaljfakta om anläggningarna.  

 

 

  

            Christian Björnerhag                                                               Erik Stråe 

 

    



 

 

Sammanfattning 

Det finns tre anledningar till att uppsatsen kom att handla om biogas. Göteborg Energi AB 

som vi samarbetat med under vårt examensår, hade ett behov av att kartlägga hur effektiva 

deras biogasanläggningar var. Samt vårt intresse för biogas som bygger på ett stort 

engagemang kring förnybarenergi, och att branschen spås en lika expansiv utveckling som 

vindkraften haft det senaste decenniet. 

Syftet med uppsatsen är att defininera och utveckla relevanta nyckeltal. Vi kommer sedan att 

samla in data från utvalda biogasanläggningar, för att sedan sammanställa och analysera 

denna. Frågan vi vill besvara är hur de olika biogasanläggningarna och produktionsmetoderna 

skiljer sig åt beträffande hur effektiva de är ur energi- och kostnadssynpunkt samt ur ett lön-

samhetsperspektiv? 

För att besvara forskningsfrågan har vi skapat en modell där relationen mellan de olika nyck-

eltalen illustreras och förklaras, för att skapa förståelse för sambandet mellan intäktsdrivande 

och kostnadsdrivande produktionsfaktorer. Med hjälp av tidigare forskning, rapporter och 

diskussioner med vår samarbetspartner styrker vi vårt resonemang. 

Insamlingen av data för vår empiriska bakgrund har skett genom intervjuer, möten och dis-

kussioner mellan våra samarbetspartners på Biogasavdelningen på Göteborg Energi AB och 

oss. Bakgrundssiffrorna som ligger till grund för uträkning av nyckeltalen har hämtats från 

EKO-rapporter, kvantifieringsprotokoll, facklingsrapporter, driftdagböcker och volymsam-

manställningar.   

Resultatet av vår analys visade att anläggningen med kemisk absorption var den med högst 

tillgänglighet, effektivast ur gasanvändnings- och kostnadssynpunkt men något sämre energi-

effektivitet än anläggningen med vattenskrubber som var effektivast ur energisynpunkt. An-

läggningen med kemisk absorption var också den anläggning som visade bäst lönsamhet med 

högst nuvärde, nettonuvärde och internränta, dessutom kortast återbetalningstid.  

Vår tes är att kemisk absorption är den metod som har högst tillgänglighet och som är mest 

kostnadseffektiv, samt att det finns möjlighet till skalfördelar som kraftigt påverkar invester-

ingskostnadens belastning på lönsamheten. Enligt våra beräkningar är denna typ av anlägg-

ning den mest effektiva och lönsamma. 

Det som vi genom vår uppsats hoppas bidra med är att underlätta vid uppföljning av produk-

tion och lönsamhet ur ett effektivitetsperspektiv, för att i framtiden lättare och snabbare kunna 

jämföra anläggningar mot varandra eller mot mål. 

 

  



 

 

Abstract 

Göteborg Energi AB, which we worked with during our graduation year, had a need to identi-

fy the effectiveness of their biogas plants. This, together with our interest in biogas, which is 

based on a great dedication for renewable energy and the fact that the industry is predicted an 

expansive development, much like the one we’ve seen in wind power in the last decade, are 

the reasons this thesis was made. 

 

The purpose of this paper is to define and develop relevant performance indicators. We will 

then collect data from selected biogas plants, and compile and analyze this data. The question 

we want answered is how the various biogas plants and production methods differ in terms of 

energy effectiveness, cost effectiveness and the profitability aspect? 

 

To answer the research question, we created a model in which the relationship between the 

various performance indicators are illustrated and explained, to create understanding of the 

relationship between revenue driven and cost-push factors of production. Using previous re-

search, reports and discussions with our partners, we will support our reasoning. 

 

The collection of data for our empirical background was done through interviews, meetings 

and discussions between our partners in the Biogas department at Göteborg Energi AB and us. 

Background figures for calculation of the performance indicators are taken from ECO reports, 

quantification protocols, flaring reports, operational diaries and production volume reports. 

 

The results of our analysis showed that the facility with chemical absorption was the one with 

the highest availability and effectiveness from gas use and cost standpoint, but slightly lower 

energy then the facility with water scrubber, which was the most efficient from an energy 

standpoint. The facility with chemical absorption was also the one that showed the highest 

present value, net present value and internal rate of return and also with the shortest payback. 

 

Our theory is that the chemical absorption method is the one with the highest availability and 

the most cost-effective, and that there is opportunity for economies of scale that greatly affect 

investment costs strain on profitability. According to our estimates, this type of facility is the 

most efficient and profitable. 

Our hopes are that this essay will facilitate the monitoring of production and profitability from 

an efficiency perspective, to be able to make comparisons between different sites easier and 

faster in the future.
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1.0 Inledning 

Göteborg Energi AB
1
 är ett kommunalägt energiföretag med bas i Göteborg. Företagets om-

sättning under 2010 uppgick till 7,8 miljarder kronor och antalet anställda var 1198 personer 

(goteborgenergi.se ). Som Västsveriges ledande energiföretag erbjuder de elnät, fjärrvärme, 

gas, kyla, energitjänster, förnyelsebar energi och data- och telekommunikation. Inom området 

förnyelsebar energi ligger biogasproduktionen, ett område som funnits med sen 2007 i företa-

get och som nu utvecklas fort.  

I detta kapitel kommer vi behandla hur man tar till vara på biogas rent tekniskt och hur an-

vändningen av biogas sett ut och ser ut i Sverige. Vidare kommer vi föra en problemdiskus-

sion som leder fram till vår forskningsfråga och vårt syfte. Vi kommer också ange vilka av-

gränsningar som kommer gälla för vår studie. 

 

1.1 Bakgrund 

Med biogas menas ett gasformigt bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll 

till övervägande del härrör från metan (Energimyndigheten, 2011). Metan kan också kylas till 

flytande form för att effektivisera transport och lagring, vilket görs vid en biogasanläggning i 

Sverige idag. År 2010 produceras biogas vid totalt 229 anläggningar runt om i landet. An-

läggningarna bestod av 135 reningsverk, 5 industrier, 18 samrötningsanläggningar, 57 depo-

nier och 14 gårdsanläggningar.  

 

Den biogas som utvinns ur avloppsslam, gödsel, lantbruksgrödor och matavfall i en rötkam-

mare kallas ibland för rötgas (biogasportalen.se). Rötgasen har i allmänhet en relativt hög 

metanhalt. Ibland skiljer man på rötgas från samrötning av olika substrat och gas från rötning 

av enbart avloppsslam. Samrötning innebär att flera substrat rötas tillsammans i en process, 

till exempel källsorterat matavfall eller slakteriavfall tillsammans med gödsel och avlopps-

slam. Samrötning leder oftast till en högre halt av metan i rötgasen jämfört med om enbart 

slam från ett reningsverk rötas. 

 

I tabellen nedan ses total producerad energimängd biogas i Sverige 2005-2010, uppdelat på 

användningsområde. Uppgraderingen har nu passerat uppvärmning som det största använd-

ningsområdet för biogas och utgör 44 % av den totala biogasanvändningen 

(Energimyndigheten, 2011). Uppgraderad biogas som användningsområde har ökat med cirka 

100 GWh per år under perioden 2005-2010. Anledningen till denna ökning är att det finns fler 

substitut till biogas som uppvärmningsalternativ än vad det finns för biogas som fordonsgas. 

Det främsta användningsområdet för uppgraderad biogas är som drivmedel i gasfordon.  

Tabell 1: Användning av biogas i Sverige (Energimyndigheten, 2011)  

 Användning av biogas, år 2005-2010 i GWh.  

Område 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Värme 687 678 732 720 667 606 

El 37 99 62 59 64 56 

Uppgradering 112 218 303 355 488 608 

Fackling 122 158 140 195 135 112 

Saknad data 327 60 21 30 9 3 

Summa 1285 1213 1258 1359 1363 1385 

                                                 
1
 Göteborg Energi AB kommer vidare i uppsatsen att benämnas som GE. 
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Vid fullskalig biogasproduktion med olika avfallsfraktioner som ingående material kan pro-

cessen se ut som bilden nedan (Svensk Växtkraft AB, 2004). Det inkommande materialet fin-

fördelas först i en mottagningstank. Sen går det vidare och separeras från plast, sand och 

andra produkter som inte hör hemma i rötkammaren. Därefter hygieniseras det genom upp-

värmning till drygt 70 °C. Materialet hygieniseras satsvis under minst en timme för att döda 

de bakterier som följer med. Efter hygieniseringen kyls materialet ner innan det pumpas in i 

rötkammaren. Här bryts det organiska materialet ner av olika typer av mikroorganismer (bak-

terier) i syrefri miljö vid cirka 37 °C. Genomsnittlig uppehållstid i rötkammaren är 40-45 da-

gar. I rötkammaren produceras en gas som består av cirka 65 procent metan och 35 procent 

koldioxid. Gasen "tvättas" därför i en uppgraderingsanläggning för att få bort koldioxiden. 

Slutprodukten blir då en gas med cirka 97 procent metanhalt som kan användas som fordons-

gas. I produktionsprocessen bildas dessutom biogödsel, som ersätter konstgödsel i lantbruket 

och återför näringsämnena till naturen, vilket skapar ett naturligt kretslopp för både näring 

och koldioxid (ibid.). 

 

 

 

Figur 1: Flödesschema biogasanläggning (Svensk Växtkraft AB, 2004, s. 1) 
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1.2 Problemdiskussion 

Det finns tre anledningar till att vår uppsats kom att handla om biogas. GE som vi samarbetat 

en del med under vårt examensår hade ett behov av att kartlägga hur effektiva deras biogasan-

läggningar är, vårt intresse för biogas som bygger på ett stort engagemang kring förnybar 

energi och att branschen spås en liknande utveckling som vindkraften haft de senaste sju åren. 

Prognosen för biogasens produktionsutveckling ser enligt Energimyndigheten (2011)  ut som 

nedan, vilket kan jämföras med hur utvecklingen för vindkraften sett ut. Vindkraften har un-

der de senaste 15 åren gått från att bara varit enskilda verk som privatpersoner uppfört, till 

stora vindkraftparker som drivs av stora elbolag. Via elcertifikaten
2
 har lönsamheten och mar-

ginalen ökat vilket har lett till att fler vågat satsa på vindkraften. Antalet verk har mellan år 

2000 och 2010 ökat från cirka 500 till 1655 (Energimyndigheten, 2011). Vindkraftverken har 

dessutom ökat kraftigt i effekt. Snittet på den installerade effekten var år 2000, 220 MW till 

att år 2010 vara 2019 MW. Medeleffekten under år 2000 var 0,44 MW och medeleffekten 

under år 2010 uppgick till hela 1,22 MW vilket antagligen pekar på att det finns stora skalför-

delar. Detsamma verkar gälla för biogasen där investeringskostnaden per rågaskapacitet 

(kr/m
3

n/h) minskar desto större anläggning (Persson M. , 2003). 

 
      Diagram 1: Vindkraftprodukt         Diagram 2: Biogasproduktion  

       (Energimyndigheten, 2011)                   (Energimyndigheten, 2011) 

 

I dagsläget är kännedomen om hur effektiva de olika produktionsteknikerna inom biogas är, 

långt ifrån allmängiltig. Margareta Persson (2003) genomförde ihop med Svenskt Gastekniskt 

Center AB en rapport som behandlade kostnader för uppgraderingstekniker. Resultatet pekar 

på att kostnaden för uppgradering ligger inom ett relativt stort spann, 0,1-0,4 kr/kWh beroen-

de på teknik och storlek av anläggningen.  

I Sverige är utbyggnaden av biogas begränsad till ett fåtal anläggningar per år (Edström et al., 

2008). Den hittills begränsade marknaden i Sverige har lett till att varje enskild anläggning 

krävt individuell projektering och därmed har investeringskostnaderna blivit relativt höga. 

Detta gör att svenska uppgifter för uppförande av anläggningar och drift ligger lite högre än 

vad som är rimligt. Om det i Sverige börjar byggas anläggningar i större utsträckning bedöms 

investeringsnivån hamna på samma nivå som idag gäller i Tyskland vilket skulle göra bioga-

sen mer attraktiv att producera. 

                                                 
2
 Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som infördes 2003 med avsikt att öka produktionen av 

förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt (Sidén, 2009) . 
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Innan GE går vidare med stora investeringar vill de ta fram fakta gällande för redan befintliga 

anläggningar för att kunna få mesta möjliga avkastning, vilket också är ägarnas önskemål. 

Vilken internränta/ avkastning har då de olika anläggningarna? Detta är viktigt att känna till 

för ägarna och för allmänheten i stort. Hur ska samhället kunna bedöma om biogas är ett bra 

alternativ som energikälla jämfört med andra energikällor, om bland annat ekonomiska para-

metrar inte är utredda (Olve & Samuelson, 2008)? I artikeln ” The content and role of the 

investment manual–a research note” undersöks vilken roll investeringskalkyler har för större 

svenska företag (Segelod, 1997). Enligt studien använder merparten av de svenska företagen 

sig av någon form av investeringskalkyl för att kunna jämföra investeringar. Vilka relevanta 

finansiella nyckeltal kan vi då använda? Nuvärdemetoden, nettonuvärdemetoden, internränta 

och återbetalningsmetoden används i stor utsträckning för att acceptera eller avvisa invester-

ingar (Järvinen & Laitinen, 2007). Anledningen till att man oftast använder dessa metoder är 

för att det är relativt lätta att använda och välkända bland chefer i organisationer. Vi kommer 

att behöva ta fram fakta om de olika investeringarnas kostnader och deras beräknade ekono-

miska livslängd
3
. Kan vi hitta några samband mellan storlek på investeringskostnad, produk-

tion och lönsamhet, samt mellan investeringskostnad, drift- och underhållskostnader och lön-

samhet? 

GE som idag har tre anläggningar med tre olika produktionstekniker i Västra Götaland och 

två under uppförande under våren 2012. De områden som vi kommer behandla i studien är 

rötning och uppgradering. Gällande uppgradering så finns det dessutom olika typer av tekni-

ker för uppgradering, med skilda produktionsfaktorer (Berglund, Bohman, Svensson, & 

Benjaminsson, 2012). För närvarande saknar GE detaljfakta, speciellt jämförelser mellan oli-

ka typer av anläggningars tillgänglighet, specifika gasanvändning, energieffektivitet och pro-

duktionskostnad. Dessa icke finansiella nyckeltal är mycket intressanta för företaget, men hur 

skall de definieras? Vi kommer att behöva studera hur många timmar anläggningarna är i pro-

duktion under en viss tid och hur fördelningen av gasproduktionen är. Utöver det ska vi stude-

ra hur mycket energi respektive anläggning använder och hur mycket energi den producerar 

samt hur mycket energi anläggning producerat i förhållande till dess investeringskostnad och 

de övriga kostnader som berör produktionen över tid.  

En följdfråga som också måste besvaras är hur vi skall gå tillväga för att få fram data till dessa 

definierade nyckeltal? Skall vi mäta ute på anläggningarna eller hämta data från GE:s olika 

uppföljningssystem. Får vi någon hjälp eller får vi söka själva?  

 

1.3 Forskningsfråga 

Frågan vi vill besvara är hur de olika anläggningarna och produktionsmetoderna skiljer sig åt 

beträffande hur effektiva de är ur energi- och kostnadssynpunkt samt ur ett lönsamhetsper-

spektiv?   

                                                 
3
 Ekonomisk livslängd är den tidsperiod under vilken det är ekonomiskt försvarbart att använda anläggningen, 

och särskiljer sig från teknisk eller fysiskt livslängd (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). 
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Inledning 

Teori 

Metod 

Empiri 

Analys 

Slutsats 

1.4 Syfte 

Syftet är att samla in data från utvalda biogasanläggningar för att kunna generera valida 

grundfakta. Vi kommer sedan att sammanställa och analysera dessa data och utveckla relevan-

ta nyckeltal, både icke finansiella och finansiella. Med dessa nyckeltal som stöd kommer vi 

att dra slutsatser som leder till teoriutveckling gällande dessa typer av biogasproduktionstek-

niker. 

1.5 Avgränsningar 

Vi kommer att begränsa oss till mätningar av anläggningar anvisade av GE. Vi kommer inte 

att kunna göra referensmätningar med flera mätningar på anläggningar med samma utform-

ning och produktionsstorlek, däremot har vi för avsikt att jämföra med tidigare forskning där 

sådan finns att finna. Vidare i uppsatsen kommer olika produktionsfaktorer relaterade till röt-

ningsanläggningen att utelämnas så som olika substrat och temperatur för rötning. 

1.6 Disposition 

Dispositionen av uppsatsens olika delar och en kort förklaring vad varje del innebär följer här. 

Vi har använt de riktlinjer vi fått från Halmstad Högskola och instruktion från Mattson & 

Örtenblad (2008). 

 

 I detta kapitel redovisas bl.a. frågan, syftet och eventuella avgränsningar 

som skall besvaras i studien. 

 

 

Genomgång och tillämpning av de teorier, begrepp och modeller som 

används i studien. 

 

 

Redogörelse för hur författarna har gått tillväga i metodval och insamling 

av empiri. 

 

 

I empirikapitlet redovisas den data som har samlats in för att uppfylla 

studiens syfte. 

 

 

I analysen presenteras den bearbetade empirin. 

 

 

I detta kapitel skall bland annat det resultat som kommit fram till redovi-

sas och kopplas samman med syftet med studien. 
 

Figur 2: Dispositionsmodell   
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2.0 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer vi utveckla ett antal begrepp som är relevanta för att vidare förstå vår 

uppsats och dess syfte. Vi kommer med hjälp av litteratur, artiklar och intervjuer stödja våra 

begrepp med befintlig teori inom respektive område. För att tydliggöra detta har vi valt att 

skapa en lönsamhetsmodell. 

 

2.1 Sammanfattning  

Då vår frågeställning innefattar både effektivitet ur energi- och lönsamhetsperspektiv försöker 

vi här strukturera upp och utveckla de begrepp och nyckeltal som är centrala i studien. Vi bör-

jar med att redovisa tekniken bakom ett antal olika produktionsmetoder för uppgradering av 

biogas. Vidare går vi in på tillgänglighet som en avgörande faktor för att få en god ekonomi i 

en anläggning (Persson M. , 2003). Liksom tillgängligheten är gasanvändningen en viktig 

faktor, då man vill säkerhetsställa att förlusterna är så små som möjligt. Både ur produktions- 

och miljöperspektiv då utsläpp av metan bidrar till växthuseffekten och är cirka 20 gånger 

farligare än koldioxid (Holmgren, Willén, & Rodhe, 2011). 

Energieffektivitet är kvoten mellan tillförd energi och utvunnen energi. En hög avkastning på 

energiinvestering i form av låg tillförd energi i förhållande till utvunnen energi är avgörande 

för anläggningens långsiktiga lönsamhet (Raugei, Fullana-i-Palmer, & Fthenakis, 2012). 

Kostnadseffektivitet, det vill säga kronor per producerade kWh, är ett annat nyckeltal som är 

viktigt ur lönsamhetssynpunkt. Detta nyckeltal i relation till vad intäkten per kWh uppgrade-

rad gas är en indikator på vilka förutsättning investeringen har för lönsamhet på lång sikt. 

Investeringskostnad är en fast kostnad för en satsning av ekonomiskt värde med grundad för-

hoppning om en framtida avkastning och en kapitalkostnad som ger betalningskonsekvenser 

under en längre period (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). 

En stor del av lönsamheten är direkt kopplad mot tillgänglighet, energieffektivitet, produk-

tion, drift och underhållskostnader och investeringskostnad. Det finns en rad olika mått för att 

mäta lönsamhet. Vi kommer att använda insamlad data för att räkna ut nuvärde, nettonuvärde, 

internränta och återbetalningstid för de olika anläggningarna och jämföra.  

- Nuvärdesmetoden används för att ta fram vad investeringens kostnader och intäkter till-

sammans är värda i nuet (Brealey, Myers, & Allen, 2011). En variant av denna metod är 

nettonuvärdemetoden i vilken man subtraherar grundinvesteringen från det framräknade 

nuvärdet (Yard, 2001). Är nettonuvärdet större än noll är investeringen lönsam.  

- Internräntemetoden (IRR) skiljer sig från nuvärdemetoden i det att den inte kräver en för-

utbestämd kalkylränta (Olve & Samuelson, 2008). Istället sätts nuvärdet till 0, därefter 

söks den ränta som uppfyller detta krav.  

- Annuitetsmetoden innebär att man fördelar en investerings alla inbetalningar och utbetal-

ningar i lika stora annuiteter över investeringens ekonomiska livslängd.  

- Återbetalningsmetoden, som är den enklaste metoden för investeringskalkylering. Denna 

metod fokuserar på den tid det via årliga inbetalningsöverskott tar att återbetala en grund-

investering (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). 

De olika metoderna har sina för- och nackdelar något som diskuteras mer ingående under re-

spektive metod. 
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2.2 Lönsamhetsmodell 

Vi har utvecklat en modell för att beskriva hur vi ser på sambanden som vi diskuterat i upp-

satsen. En modell är en förenkling av en faktiskt eller tänkt verklighet (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011). Förenklingen behövs för att göra denna verklighet hanterbar och 

tar bort allt utom det väsentliga. 

 

Figur 3: Lönsamhetsmodell 

Som vi ser det står man inför ett val av olika produktionsmetoder och storlekar, när man väl 

bestämt sig för att investera. Vi har valt att dela upp det i en intäktsdrivande och en kostnads-

drivande sida, som tillsammans ger en viss lönsamhet. Beroende på val av produktionsmetod 

och anläggningsstorlek får på den intäktsdrivande sidan en viss effektivitet, som påverkar 

gasproduktionen. Metoderna har dessutom olika mycket metanslip och varierande tillgänglig-

het, vilket också påverkar vilken mängd gas man till syvende sist kan sälja till kund, vilket i 

sin tur genererar olika lönsamhet. På den kostnadsdrivande sidan påverkar investeringskost-

naden, dels produktionskostnaden genom den årligt återkommande annuitetskostnaden och 

dels nettonuvärdet, internränta och återbetalningstiden. Samt att storleken på kapitalbindning-

en påverkar möjligheten till andra investeringar. Förutom investeringskostnaden tillkommer 

också drift- och underhållskostnaderna i totalkostnaden.  Relationen mellan produktionen och 

totalkostnaden ger oss ett produktionspris, kr/kWh. Totalkostnaden genererar tillsammans 

med energiproduktionen de variabler vi behöver för att fastställa lönsamheten enligt de finan-

siella nyckeltal vi valt i studien. 

I resterande del av kapitlet kommer vi utveckla de begrepp och nyckeltal som ligger till grund 

för modellen.  
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2.3 Utveckling av begrepp och icke finansiella nyckeltal 

De begrepp vi valt att utveckla är uppgradering, tillgänglighet, gasanvändning, energieffekti-

vitet (kWh el/ kWh biogas), kostnadseffektivitet (kr/kWh gas), investeringskostnad och lön-

samhet. 

Biogas och naturgas är sinsemellan utbytbara, givet att vissa förutsättningar är uppfyllda. 

Biogas har ett lägre metaninnehåll än naturgas. Som en följd av detta måste biogasen uppgra-

deras innan den kan föras in på naturgasnätet (eller användas som fordonsbränsle). Detta då 

biogas som matas in på naturgasnätet måste ha en kvalitet och ett energiinnehåll likvärdigt 

med den naturgas som redan transporteras i nätet (Energimyndigheten, 2011). Gasen uppgra-

deras genom avskiljning av koldioxid, vatten och svavelväte för att höja gasens värmevärde 

och erhålla en gas med jämn kvalitet. I Sverige fanns år 2010 tre typer av uppgraderingstekni-

ker. Dessa är vattenskrubber
4
, kemisk absorption

5
 och Pressure Swing Adsorption

6
 (PSA).  

Vid vattenskrubber separeras koldioxid från biogas genom absorption i vatten vid högt tryck 

(Persson M. , 2003). Den komprimerade biogasen förs in i botten av en absorptionskolonn, 

där den möter ett motströms flöde av vatten. Systemet kan antingen vara byggt för enkel 

genomströmning eller recirkulering av vattnet.  

 

Figur 4: Vattenskrubber (Greenlane Biogas, 2012) 

Vid uppgradering av biogas via kemisk absorption används ämnet amin istället för vatten men 

är för övrigt jämförbar med vattenskrubber. 

Den tredje tekniken PSA bygger på adsorption och desorption av koldioxid, såväl som syre, 

kväve och vatten vid olika tryck (Persson M. , 2003). Systemet består av fyra adsorptionsko-

lonner som omväxlande arbetar i olika steg, adsorption, trycksänkning, desorption och upp-

byggande av tryck. Denna kommer inte vidare behandlas då GE inte använder sig av metoden 

i någon anläggning. 

  

                                                 
4
 Uppgraderingsteknik som bygger på att koldioxid löser sig lättare i vatten än vad metan gör. Processen går ut 

på att trycksatt biogas leds in i botten på ett absorptionstorn samtidigt som vatten förs in via toppen av tornet. 

Koldioxiden övergår vid mötet till vattnet (Energimyndigheten, 2011). 
5
 Uppgraderingstekniken liknar vattenskrubbertekniken men vattnet är utbytt mot det starkt koldioxid absorbe-

rande ämnet amin (Energimyndigheten, 2011). 
6 
Uppgraderingsteknik som bygger på att koldioxid fastnar på aktivt kol under högt tryck och lossnar när trycket 

sänks (Energimyndigheten, 2011). 
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Vattenskrubber och kemisk absorption skiljer sig åt på några väsentliga punkter (Berglund, 

Bohman, Svensson, & Benjaminsson, 2012). Vattenskrubber har lägre produktionskapacitet 

med en högre el och vattenförbrukning samt högre metanläckage men kräver ingen värme. I 

tabellen nedan redogörs en mer detaljerad jämförelse av teknikerna. 

Tabell 2: Jämförelse mellan vattenskrubber och kemisk absorption (Berglund et al., 2012)   

  Vattenskrubber  Kemisk absorption   

Kapacitet  0-2400   0-3400  Nm3/h biogas 

El  0,3   0,13  kWh/Nm3 biogas 

Värme  0   0,65  kWh/Nm3 biogas 

Metanläckage <1   0,1  Volym- %  

Vattenåtgång 0,1-1   0  Liter/Nm3 biogas 

   

Med tillgänglighet menas den tid anläggningen är i drift av totalt möjlig drifttid. Tillgänglig-

heten skall således inte påverkas av förekomst av substrat. Driftstopp kan bero på driftstör-

ningar, men även på underhåll och service. En hög tillgänglighet är väsentligt för att anlägg-

ningen skall få god ekonomi (Persson M. , 2003). Samtliga tekniker som används i Sverige 

har hög tillgänglighet, cirka 95 %. 

En annan del som är viktig är gasanvändning. Vi har valt att dela upp gasanvändningen i fyra 

kategorier, levererad mängd gas, fackling, rågas för uppvärmning och metanslip. Levererad 

mängd gas avser den gas som levereras ut till kund och som det finns en intäkt för. Fackling 

avser den mängd gas som förbränns till följd av att anläggningen står still eller av andra orsa-

ker inte kan ta emot rågasen. Detta är gas man potentiellt skulle kunnat ha en intäkt på, varför 

den är viktig att veta. Metanslip är den mängd metan som ofrivilligt släpps ut under uppgrade-

rings eller rötningsprocessen. Utsläpp av metan bidrar till växthuseffekten och är cirka 20 

gånger farligare än koldioxid (Holmgren, Willén, & Rodhe, 2011). I en studie av Swedpower 

2004 genomfördes mätningar av metanutsläpp på ett antal uppgraderings- och rötningsan-

läggningar. I studien konstaterades att det skedde små utsläpp på delar av anläggningarna. 

Utsläppen var i storleksordningen 0,5-4 %. 

Effektivitet avser förhållande mellan vad som åstadkommits och den resursinsats som satts in 

och de prestationer som utförs för att åstadkomma resultatet (Ax, Johansson, & Kullvén, 

2009). Relationen mellan hur mycket el och värme anläggningar använt och hur mycket bio-

gas som producerats ger oss en uppfattning om energieffektiviteten. En hög avkastning på 

energiinvestering i form av låg tillförd energi i förhållande till utvunnen energi är avgörande 

för anläggningens långsiktiga lönsamhet (Raugei, Fullana-i-Palmer, & Fthenakis, 2012).  

Kostnadseffektivitet, det vill säga kronor per producerade kWh, är ett annat nyckeltal som är 

viktigt ur lönsamhetssynpunkt. Detta nyckeltal i relation till vad intäkten per kWh uppgrade-

rad gas är en indikator på hur man kan säkerställa lönsamheten på lång sikt. I kostnaden ingår 

investeringskostnaden och samtliga drift- och underhållskostnader under året, och sätts i rela-

tion till den mängd producerad gas i kWh som erhållits på ett år. Kostnaden för uppgradering 

varierar men det finns uppgifter på allt mellan 0,1-0,5 kr/kWh (Cornander, Emanuelsson, & 

Evander, 2002). För anläggningar med produktion över 5 GWh med en gasmarknad i närhet 

till anläggningen och hög betalningsförmåga, som till exempel drivmedelsmarknaden visar 

kalkyler att det finns ekonomiska förutsättningar för uppgradering av biogas vid ett bensinpris 

på 13 kr/liter eller högre (Edström et al., 2008). 
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Investeringskostnad är en fast kostnad för en satsning av ekonomiskt värde med grundad för-

hoppning om en framtida avkastning och en kapitalkostnad som ger betalningskonsekvenser 

under en längre period (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). När det gäller investeringskostna-

der
7
 i svenska biogasanläggningar ligger den mellan 9100 kr/m

3
 för mindre anläggningar till 

3500 kr/m
3
 för större anläggningar (Edström et al.,2008). Kostnaden för en 2000m

3 
blir såle-

des 7,7 M.kr och kostnaden för en anläggning på 50m
3 

blir 450 000 kr. För uppgraderingsan-

läggningar ligger kostnaderna på 2 M.kr med en kapacitet på 75 Nm
3
/h och 24 M.kr med en 

kapacitet på 2000 Nm
3
/h (Persson M. , 2003). En faktor som påverkar investeringskostnaden 

är Klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP) som innebär en möjlighet för kommuner och 

andra aktörer att söka bidrag för långsiktiga investeringar i åtgärder som minskar utsläppen av 

växthusgaser, bidrar till omställningen av energisystemet eller innehåller intressant ny teknik 

som kan bidra till detta, samt samla och sprida kunskaper om erfarenheter om klimatinvester-

ingar (SOU:2007:36, 2007). Stödet är 30 % av investeringskostnaden och gäller nödvändiga 

investeringar i produktions- och förädlingsledet, men maximalt 200 000 euro per företag 

(Edström et al., 2008). 

 

2.4 Finansiella nyckeltal 

Lönsamhet är ett uttryck för hur bra eller dålig en investering är, vinsten i förhållande till to-

talkostnaden. En stor del av lönsamheten är direkt kopplad mot tillgänglighet, energieffektivi-

tet, produktion av biogas och investeringskostnad. Det finns en rad olika mått för att mäta 

lönsamhet. Vi kommer använda oss av nuvärde-, nettonuvärde-, internränte- och återbetal-

ningsmetoden. 

 

Nuvärdesmetoden används för att ta fram vad investeringens kostnader och intäkter tillsam-

mans är värda i nuet (Brealey, Myers, & Allen, 2011). Den bygger på att varje framtida inbe-

talning diskonteras till en referenspunkt, vanligen den tidpunkt då investering sker för att se-

dan adderas med varandra. Om det finns en given investeringsbudget att under en viss tid hål-

la sig inom, bör nuvärdemetoden användas. När en investeringsbudget finns gäller det att 

maximera nettonuvärdet av investeringsbudgeten. 

 

 

 

 

 

             Figur 5: Nuvärdeformel 

 

 

                                                 
7
 Investeringen inkluderar ej motor för produktion av kraftvärme, byggnation av pannrum eller gasledning för att 

transportera biogas från biogasanläggningen till extern förbrukare. Investeringen inkluderar inte heller att befint-

liga flytgödsellager förses med membrantäckning (Edström et al,.2008). 
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Nettonuvärdesmetoden bygger på nuvärdesmetoden, men då nuvärdet erhållits dras grundin-

vesteringen från det framräknade nuvärdet (Yard, 2001). Är nettonuvärdet större än noll är 

investeringen lönsam. Förklaringen till det är att kalkylräntan innehåller ett avkastningskrav
8
. 

Är nettonuvärdet större än noll anger det att investeringen genererar utöver avkastningskravet. 

Denna metod används med fördel vid rangordning av olika investeringar när det finns en be-

gränsning i investeringskapital (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). Genom att dividera netto-

nuvärdet med grundinvesteringen erhålls en kapitalvärdeskvot som visar avkastning per 

grundinvesteringskrona. På detta sätt kan investeringarna rangordnas och utnyttja tillgängligt 

investeringskapital på bästa sätt. Vid ett positivt nettonuvärde kan man beräkna en internränta 

för investeringen. 

 

 

 

 

          Figur 6: Nettonuvärdeformel 

 

Internräntemetoden (IRR) skiljer sig från nuvärdemetoden i det att den inte kräver en förutbe-

stämd kalkylränta (Olve & Samuelson, 2008). Istället sätts nuvärdet till 0, därefter söks den 

ränta som uppfyller detta krav. Kriteriet är att den framräknade internräntan ska vara större än 

den fastställda kalkylräntan eller annat uppställt förräntningskrav. Internräntemetoden är at-

traktiv, då den ger ett mått som kan användas för rangordning av investeringsförslag och ett 

mått som är lätt att förstå; högre internränta innebär högre avkastningskrav. Man bör ha i 

åtanke att metoden enbart rangordnar efter avkastning och inte efter absolutbelopp (Ax, 

Johansson, & Kullvén, 2009). En mindre investering med högre internränta kan därmed gene-

rera mindre pengar än en större investering med lägre internränta.  

 

 

 

 

             Figur 7: Internränteformel 

 

Annuitetsmetoden innebär att man fördelar en investerings alla inbetalningar och utbetalning-

ar i lika stora annuiteter över investeringens ekonomiska livslängd. Först diskonteras de fram-

tida kassaflödena till ett nuvärde. Utifrån detta nuvärde fördelas jämna annuiteter ut över in-

vesteringens ekonomiska livslängd.  

                                                 
8
 Avkastningskrav är det krav på ersättning en ägare till en viss produktionsfaktor, exempelvis kapital, ställer för 

att ett företag ska få utnyttja faktorn i fråga (Eklund, 2010). 
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Denna metod är fördelaktig när man skall väga olika investeringsalternativ med olika ekono-

misk livslängd mot varandra (Brealey, Myers, & Allen, 2011). Avslutningsvis skall sägas att 

annuitetsberäkningar är vanligare vid beräkningar av genomsnittliga årskostnader än vid lön-

samhetsjämförelser. Det är viktigt att man är observant på att man använder genomsnittskost-

nader då kostnader från olika år kan avvika mycket (Yard, 2001).   

 

 

 

 

               Figur 8: Annuitetsformel 

Återbetalningsmetoden, ofta omnämnd som pay-back metoden eller pay-off metoden, är den 

enklaste metoden för investeringskalkylering (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). Metoden 

fokuserar på den tid det via årliga inbetalningsöverskott tar att återbetala en grundinvestering. 

Återbetalningstiden jämförs sedan med det krav på återbetalningstid som företaget har på in-

vesteringar. Om återbetalningstiden understiger företagets krav på återbetalningstid ger 

kalkylen en signal om att investeringen bör genomföras. Återbetalningstiden ska inte vara 

längre än den ekonomiska livslängden. I en undersökning gjord av Persson, Posse, & Rosner, 

(2007) på 22 svenska företag visade det sig att pay-back metoden fortfarande var den mest 

utbredda av metoderna. De mer avancerade metoderna och teorierna användes sparsamt.  

Trots kritiken som finns mot pay-off metodens oförmåga att ha hänsyn till inbetalningar som 

sker efter återbetalningstidpunkten och ränta, ansåg sig få företag i behov av att byta metod. 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att återbetalningsmetoden inte bör används för att 

rangordna olika investeringar då den favoriserar investeringar som återbetalar sig på kort sikt 

(Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). Trots metodens begränsningar kan den vara användbar vid 

en första grov gallring av ett antal möjliga investeringsprojekt.  

 

 

 

            Figur 9: Återbetalningsformel 

 

Anledningen till att vi valt nämnda finansiella metoder är för att få en bild av hur lönsamma 

dessa biogasinvesteringar är. Affärsområdet förnybarenergi har ett visst avkastningskrav för 

att investeringar skall genomföras. Vi vill jämföra deras krav med det faktiska utfallet av in-

vesteringen för att se hur biogasanläggningarna förhåller sig till dessa.  
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3.0 Metoddiskussion 

För att orientera läsaren kring vilka utgångspunkter vi som författare har använt oss av vid 

genomförandet av studien, kommer vi här att förklara vilket perspektiv, angreppsätt, vilken 

arbetsmetod samt vår operationalisering och vad dessa innebär rent teoretiskt.  

Hur ser då vår världsbild ut? Ja, det kanske beror på vilket perspektiv vi anlägger. Ska vi se 

det ur vårt enskilda mänskliga perspektiv eller ur ett världsligt tidsperspektiv. Väljer vi att se 

det ur den enskilda människans perspektiv hamnar vi på den nominalistiska sidan, där vi upp-

fattar att vi människor spelar roll och kan påverka utvecklingen efter vår egen önskan och 

vilja med en hermeneutisk syn på tillvaron ur ett livsperspektiv.  

Om vi däremot väljer att se ur ett världsligt tidsperspektiv skulle vi hamna på den realistiska 

sidan, där det är kända och kanske okända naturlagar, komplexa matematiska-, fysikaliska- 

och kemiska formler och lagbundenhet som styr världens och livets gång. Det visar om inte 

annat just den miljöförstöring och det överutnyttjande av resurser, där bristen på tillräckligt 

komplexa formler och insikter om hur olika variabler påverkar vår omvärld. Detta som iro-

niskt nog lastats positivismen under främst 1960-70 talet (Egidius, 1986). 

Människan försöker styra världen, men upptäcker gång på gång att vi måste anpassa oss med 

fler och fler variabler i åtanke för att överleva. Våra kända kunskaper och formler kommer 

hittills alltid till korta och till sist har vi inte en chans att i ett större perspektiv välja. Som ex-

empel kan ges; att mat och vatten resurserna sinar i en stor del av världen för att vi gör förenk-

lade kalkyler över vad som är lönsamt och inte (de Fraiture, Molden, & Wichelns, 2010). 

Andra exempel kunde vara att havsytan plötsligt skulle höjas med ett antal meter, en stor na-

turkatastrof skulle ödelägga en kontinent eller om en istid skulle göra sitt intåg. I ett större och 

längre perspektiv är vi beroende av vår omvärld, men omvärlden är inte beroende av oss. På 

liknande sätt kan vi nog våga påstå att det kan skilja sig i hur vi kan se på ett samhälle. Vilket 

perspektiv vi väljer att utgå ifrån hur det är styrt, vilka klasskillnader som finns, vilka olika 

kulturer det är sammansatt av, vilken grad det råder brist på tillgångar och resurser och inte 

minst vilken utbildningsnivå som finns. Bland annat dessa variabler kommer att påverka om 

vi kommer att se på samhället ur ett harmoniskt perspektiv eller ur ett konflikt perspektiv 

(Burrell & Morgan, 1993).  

Hur det än är, så är det så att om går vi ner till människans mer basala behov, så är varje sam-

hälle beroende av resurser i form av föda, vatten och olika råvaror som är begränsade. Om 

inte dessa finns, finns heller inte grunden till något samhälle. Sett ur detta perspektiv är vi 

styrda av de naturlagar och matematiska fysikaliska regler som råder, vi kan bara anpassa oss 

till och dra nytta av, aldrig ändra på dem enligt positivismen. Samtidigt kan man säga att alla 

människor är utrustade med en större eller mindre förmåga att lyssna och följa sin intuition 

(Egidius, 1986). Intuition, som ingår som en hörnsten i hermeneutiken, kanske har sitt ur-

sprung i samma källa som, alla bevisade och ännu obevisade, matematiska och fysikaliska 

regler och naturlagar också gör. I denna urkälla kanske hermeneutiken och positivismen också 

kan mötas. 

De val vi gjort inför den här rapporten, tror vi oss ha gjort av det enkla skälet att vi uppfattar 

att dessa stödjer den forskningsfråga och det syfte som vi tidigare ställt. Tror, skriver vi för att 

även om vår önskan är att vara objektiva, så är vi inte mer än subjektiva människor som på-

verkats av vår syn på världen och därför gjort de val vi gjort.  
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3.1 Burrell och Morgans fyra paradigm 

De menar att man kan grovt dela in människans sociala kontext i två olika synsätt det subjek-

tiva och det objektiva. I det förra speglas ett synsätt om att omgivningen finns till på det sätt 

som individen uppfattar den. Medan det andra är ett synsätt som ser det som att omgivningen 

finns till som en individoberoende företeelse. Vart och ett av dessa kan sedan delas in i två 

sidor, den evolutionära/ harmoniska som ser en långsam utveckling i ett samhälle som utgår 

ifrån samhällets sammanhållande funktion och uppbyggande funktion. Medan andra sidan, 

den radikala/ konfliktänkande försöker hitta förklaringar och orsaker till att konflikter och 

radikala förändringar som ständigt förändrar samhället (Burrell & Morgan, 1993). 

Den tolkande och den radikal humanistiska paradigmen bygger båda på föreställningen att 

individen skapar den värld han lever i (ibid.). Men medan de tolkande teoretikerna är nöjda 

med att förstå arten av denna process, vill de radikala humanisterna utsätta den för kritik, fo-

kusera på vad de betraktar som den i huvudsak alienerade människans tillstånd. 

Det radikala strukturalistiska paradigmet har sina rötter i en materialistisk syn på den fysiska 

och sociala världen (ibid.). Den är baserad på en ontologi som betonar den hårda och konkreta 

karaktären av verkligheten som existerar utanför människors medvetande. Den sociala värl-

den, liksom den naturliga världen, anses ha en oberoende existens. 

Den funktionalistiska sociologin har en lång historia. I själva verket kan dess härstamning 

spåras tillbaka till sociologins rötter som disciplin, och de tidiga försök sociala filosofer gjor-

de för att tillämpa idéer och metoder från naturvetenskapen till sfären av sociala frågor. Det är 

ett paradigm som i många avseenden har utvecklats som en gren av naturvetenskapen till sfä-

ren av sociala frågor, och till denna dag, i ämnen som sociologins, psykologi, ekonomi, antro-

pologi, och liknande, modeller där naturvetenskapliga och metoder härskar inom olika forsk-

ningsområden (ibid.). 

Schematiskt visat i bilderna. 

 

Figur 10: Burrell & Morgans Sociological paradigms (Burrell & 

Morgan, 1993, s. 22) 

 

 

 

 

 

Figur 11: Collins new paradigm (Collins, 

1996, s. 16) 
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3.2 Synsätt 

Initialt funderade vi på att välja ett positivistiskt synsätt, men det finns en del kritik som fram-

förts mot det positivistiska synsättet som skulle kunna vara applicerbar även på vår studie. 

Kincaid (1998) skriver att den kanske kraftigaste kritiken är riktad mot det positivistiska på-

ståendet att teorier måste vara översättningsbara till observationstermer. Detta påstående har 

kritiserats av flera skäl: 

(1) Teorin/ observation distinktionen är svår att dra på något skarp sätt, 

(2) Försök att översätta teoretiska termer i observationstermer, förutsätter ofta att sådana  

teoretiska termer i processen att beskriva observationsdata, teoretiska termer kan 

tillämpas på obestämd tid på många sätt till observationer och 

(3) Även om teorin/observations distinktion skulle kunna dras, innebär varje vetenskapligt 

tests bakgrund teoretiska antaganden. Vilket visar att observerade bevis inte har någon absolut 

epistemologisk status (Kincaid, 1998). 

Av dessa skäl har vi valt det hermeneutiska synsättet som vi förtydligar nedan. 

Hermeneutiken har uttryckts vara ett tänkande där tolkningarnas och förståelsernas mångfald 

får kollidera och ge inspiration (Ricoeur, 1974). Den har sitt ursprung i renässansen i två pa-

rallella, delvis samverkande riktningar, dels den protestantiska bibelanalysen och dels det hu-

manistiska studiet av antika klassiker. Detta speglar också det huvudtema som funnits med 

från början nämligen att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i sitt rätta sam-

band med helheten. Detta tema kallas den hermeneutiska cirkeln; delen kan endast förstås ur 

helheten och helheten endast ur delarna (Alvesson & Sköldberg, 2008).Men inom 

hermeneutiken finns också spänningar i form av olika orienteringar. Men alla med en 

gemensam betoning av intuitionens betydelse. Kunskap kan inte nås på någon vanligtvis 

resonerande  och rationell väg. Det finns istället en form av privilegierad kungsväg till den 

sanna kunskapen om världen. Och denna kunskap nås inte genom mödosamt grubblande, utan 

mer genom en slags momentan och fullständig insikt eller överblick. Ett inre ”skådande”, skilt 

från förnuftets mer formella och evidens grundade kunskapsart(ibid.).  

Under historiens gång har de tidigare nämnda delarna utvecklats från att gälla enskilda ord 

och stycken till att numera gälla även det talade ordet och helheterna som tidigare syftade på 

bibeln eller en enskild historisk bok nu syftar till den samhälliga kontext vi lever i ur ett 

historiskt perspektiv (ibid.). Den förståelse eller tolkning man har uppnått har också alltmer 

förknippats med empati, där man lever sig in i den handlandes (beskrivandes) situation. 

Inlevelsen kommer av att man med fantasins hjälp försöker sig sätta sig in i en annan 

männinskas ställe. Man säger att endast en ”inkännande” intuition kan till fullo tillägna sig en 

annan människas mentala universum. 

Hermeneutiken kan delas upp i  tre olika större orienteringar, objektiverande, alektisk och 

fenomenologi.  

Objektivierande hermeneunetik polarisera mycket med den äldre positivismen och dess 

metoder (ibid.). Man ville tydligt skilja mellan natur- och kulturvetenskaper. Förståelse är ett 

ledord och med intuition som ska leda till inkännande i de agerande individerna och därmed 

förståelse av dessa. Ambitionen var att genom utveckling av hermeneutiken föra fram 

kulturvetenskapen till samma position som naturvetenskapen. De objekitivierande 

hermeneutikerna menade att det fanns en skarp skillnad mellan ett forskande subjekt och ett 

utforskat objekt. 
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Alektisk hermeneutik menar på motsattsen; att skillnaden är mycket liten mellan ett forskande 

subjekt och ett utforskat objekt (Alvesson & Sköldberg, 2008).Till detta knyter sig ett 

korrespondenstänkande, dvs det bör idealt finnas en motsvarighet mellan föreställningen hos 

ett tolkande subjekt, forskaren, och en tolkning av något objektivt, dvs något utanför 

forskaren som studeras. Men det mest primära i den alektiska hermeneutiken är sättet att se på 

förståelse.  

Förståelse är ett grundläggande  existenssätt för varje människa, eftersom vi dagligen, vid 

upprepade tillfällen måste orientera oss i vår tillvaro för att kunna leva. Det är denna basala 

förståelse man måste börja med att utforska, och som de human- och naturvetenskapliga 

förståelse/förklaringsarterna på sin höjd är sekundära anledningar till. Sammanfattningsvis 

kan man uttrycka det som att det behövs en förförståelse för att få förståelse som i sin tur 

leder till ny förförståelse (ibid.). Det är också denna orientering som vi känner ligger närmast 

till hands för denna uppsats. 

 

 

Figur 12: Den hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 212) 

 

Till slut kommer vi till fenomenologin som är starkt kritisk till den moderna 

naturvetenskapen, som man menar har avlägsnat sig alltför långt från det dagliga livets 

grundvalar i sina abstraktioner och därför skapat en egen värld utan att, i tillräcklig grad, ha 

analyserat det fundament av vanlig mänsklig erfarenhet som den vilar på. Fenomenologin 

söker den ”levda” erfarenheten, inte passiva sinnesintyck, utan varseblivningar som oftast 

redan är försedda med tolkning i form av avsikter, värderingar och mening. Det är 

fenomenvärlden som intresset ska kretsa runt och den reela världen ska tänkas bort (Alvesson 

& Sköldberg, 2008). 
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Empiri 

Induktion 

Teori 

Deduktion 

3.3 Perspektiv 

Det systemteoretiska perspektivet ser beslutsfattare som människor som samarbetar med var-

andra i ekonomiska transaktioner och har ett stort utbyte i den sociala kontext som företaget 

befinner sig i (Whittington, 2002). Systemteoretikerna menar att det som skiljer olika företag 

åt i stort är beroende på de sociala och ekonomiska system de verkar i. De normer, intressen 

och kulturella regler som påverkar det lokala samhället är också det som påverkar företaget 

mest. Det vill säga variablerna klass, profession, nation, stat, familj och kön. Ett företag med 

vinstmaximering som enda mål kan inte överleva i en miljö och kultur, som inte godtar enbart 

ett vinstmaximerande mål, utan måste anpassa sig för att nå acceptans.  

En slutsats från Thomsen & Pedersen, (2000, s. 703) ger oss en bra bild av perspektivet:  

”Värdet på aktieägarnas tillgångar tycks inte vara något universellt mål för företagsstrategin... 

Strategerna behöver ta hänsyn till riskuppfattningar, tidspreferenser, affärsrelationer och de 

stora ägarnas mål. Företagsstrategier som inte stämmer överens med idéer som makthavarna i 

bolagen har, kommer sannolikt inte att överleva speciellt länge, eftersom de saknar stöd från 

de som ytterst fattar alla viktiga beslut”.  

En del systemteoretiker uttalar sig speciellt om hur förändringar i ledningens sociala struktur 

kan leda till långtgående systemförändringar (Whittington, 2002). Då det gäller de former av 

rationalitet som är huvudorsaken till strategisk handling. 

 

3.4 Ansats 

En induktiv ansats innebär, att när man närmar sig den empiriska verkligheten styrs man av 

kunskap och förförståelse som utvecklas efterhand (Alvesson & Sköldberg, 2008). Forskaren 

går från verklighet till teori och utvecklar teorin efter hur verkligheten ser ut. Induktion för-

knippas vanligen med en hermeneutisk verklighetsuppfattning.  

Deduktion däremot hör vanligen samman med en objektiv verklighetsuppfattning och utgår 

från en positivistisk kunskapssyn (ibid.). Med en deduktiv ansats arbetar forskaren utifrån 

teorier om vad som skrivits tidigare inom aktuella ämnen och ställer sedan hypoteser. Med 

andra ord utgår deduktion från teori och arbetar sig mot empiri. 

Den ansats vi använder oss av är abduktion, vilket är en kombination av induktion och deduk-

tion. Abduktion är den metod som i realiteten används vid många fallstudiebaserade under-

sökningar. Den innebär att man utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar 

inte teoretiska förföreställningar och ligger i så måtto närmare deduktionen (ibid.). Analysen 

av empirin kan t.ex. mycket väl kombineras med, eller föregripas av, studier av tidigare teori i 

litteratur. Anledningen till att vi valde abduktion är för att vi dels kommer intervju och prata 

med människor om hur vi skall närma oss vår problemställning, och dels kommer vi att an-

vända färdig teori för att med insamlad data fastställa ett antal nyckeltal.   

 

 

Figur 13: Ansatsursprung 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) 
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3.5 Forskningsmetod 

Kvantitativa metoder passar särskilt bra för att göra generaliseringar utifrån en mindre grupp. 

Kvalitativa metoder passar däremot bra för att tränga in på djupet när det inte är viktiga att 

generalisera vidare utanför en viss grupp, miljö eller annat sammanhang (Eliasson, 2006). 

Metodvalet hänger delvis samman med valet av teori – en del teorier fungerar bättre ihop med 

kvantitativa metoder, andra fungerar bättre tillsammans med kvalitativa metoder. Detta är 

också en vetenskapsteoretisk fråga: teorier som fungerar bäst ihop med kvantitativa metoder 

har en kunskapssyn som går ut på att kunskap bäst uppnås genom att mäta ”brett” därigenom 

kunna generalisera från en liten grupp till en stor. Kunskapssynen inom de teorier som funge-

rar bäst ihop med kvalitativa metoder går däremot ut på att kunskap bäst uppnås genom att gå 

in på djupet och söka sammanhang, där nyansering och ingående kännedom om hur företeel-

ser hänger samman spelar en viktig roll. 

Kvalitativa metoder kommer bäst till sin rätt när det gäller att komma åt sammanhang som 

kräver förståelse och som inte uppenbarar sig på en gång utan bara blir tydliga undan för un-

dan (Holme & Solvang, 1997). De största fördelarna med kvalitativa metoder är dels att de är 

flexibla – de går att anpassa efter situationen och hur undersökningen utvecklar sig, dels att 

det går att samla in material så länge det behövs, fram till dess att det uppenbarligen inte finns 

mer att hämta.  Kvalitativa metoder är bra på att undersöka företeelser som kvantitativa meto-

der inte kommer åt, företeelser som är svåra eller omöjliga att kvantifiera. Den kvalitativa 

forskningsprocessen bygger alltid på vissa förutsättningar av värderingsmässig och kun-

skapsmässig karaktär som finns hos den enskilde forskaren och i forskningsmiljön. Själva 

forskningsprocessen och framväxten av resultaten sker i ständig växelverkan mellan teori och 

empiri, mellan forskare och undersökningspersoner (ibid.). Inom den kvalitativa metoden an-

vänder man oftast intervjuer för att samla in information. I motsvarade intervju utvecklas frå-

gor - svar delvis som en följd av tidigare frågor och svar. Man har ibland beskrivit det som en 

vägledd konversation. Här handlar det mycket om att intervjuaren måste vara uppmärksam, 

vaken och fantasirik. Kvalitativa intervjuer är på sitt sätt oförutsägbara och under en intervju 

kan det uppstå många överraskningar (Svensson & Starrin, 1996). 

Kvantitativa metoder omfattar en mängd mer eller mindre matematiskt avancerade tillväga-

gångssätt för att analysera siffror och uppgifter som kan betecknas med siffror (Eliasson, 

2006). Även om det finns många synnerligen matematiskt krävande kvantitativa analysmeto-

der går det med ganska enkla medel visa på hur olika kvantitativa variabler fördelar sig inom 

en grupp människor, föreningar, organisationer eller företag. Kvantitativa metoder betecknar 

också olika sätt att samla in kvantitativ data, där enkät- och intervjuundersökningar är de van-

ligaste. De flesta människor uppfattar något som beskrivs med siffror, som en objektiv san-

ning (Holme & Solvang, 1997). Detta gör det lätt att missbruka och feltolka den information 

man har. Bara för att något kan beskrivas med siffror gör det inte mer sant eller riktigare. Om 

man har resultat som täcker den företeelse man undersöker, beror detta på det arbete man lagt 

ner och inte siffror i sig. I kvantitativ metod använder man sig av speciella tekniker för urval. 

Det innebär en kraftig förenkling när man ska bearbeta information och det gör det också möj-

ligt att med en viss grad sannolikhet säga hur pass representativa ens resultat är, dvs. i vilken 

utsträckning resultaten från stickprovet ger en riktig bild av förhållanden i hela den grupp från 

vilken man gjort urvalet.  Trots detta använder man kvantitativa metoder och man gör det med 

rätta.   
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Den viktigaste anledningen till detta är att metoden ständigt visar sig kunna träffa rätt när det 

gäller beskrivningar av olika samhälleliga förhållanden (ibid.). Man måste vara medveten om 

vad som är tekniskt möjligt och vad som utifrån informationsmaterialet är försvarbart att göra. 

Dessutom måste det betonas att ett undersökningsresultat inte är detsamma som verkligheten. 

Det är bara en bild av vissa aspekter hos det fenomen man undersöker.  

Många gånger kan det vara en fördel att kombinera kvantitativa metoder och kvalitativa me-

toder, särskilt om undersökningen är omfattande. En undersökning kan t.ex. börja med några 

intervjuer som ger en preliminär uppfattning om förhållandena, något som en kvantitativ un-

dersökning senare kan undersöka närmare. Det har visat sig att det inte är helt enkelt att kom-

binera dessa eftersom dessa två paradigm inte studerar samma fenomen och kan därför inte 

användas för gränsöverskridande validering eller triangulerings ändamål (Sale, Lohfeld, & 

Brazil, 2002). Emellertid kan de kombineras för att komplettera ändamålet. 

 

3.6 Operationalisering 

Operationaliseringen tar sin utgångspunkt i den teori vi startat med, dvs. den mer eller mindre 

komplexa bild av olika samband som vi ställt upp och som vi vill undersöka (Holme & 

Solvang, 1997). Men dessa teoretiska begrepp kan inte direkt prövas inom ramen av en kvan-

titativ uppläggning. De måste preciseras och i möjligaste mån ges en entydig innebörd. Ju mer 

entydiga begreppen är, desto mer precisa svar får vi. Problemet gäller ändå om vi får svar på 

det vi egentligen är intresserad av att få svar på. Det är avgörande att den operationalisering vi 

gjort kommer att uppfattas som fruktbar och täckande. Den ska vara täckande både för oss 

själva och för dem som deltar i undersökningen.  

För att få fram den information vi behöver för att genomföra vår studie kommer vi att delta på 

ett antal möten med personal på och i anknytning till GE. Mötena kommer att hållas på ett 

ostrukturerat sätt och vara mer av öppna diskussioner än intervjuer. Dessa möten kommer att 

spelas in, för att i efterhand renskrivas och godkännas av GE, för att säkerhetsställa att vi inte 

uppfattat något fel. Dessa renskrivningar kommer att bidra till empirin. Att vi bara kommer 

vara i kontakt med ett enda företag, kommer att påverka utformning av nyckeltalen och resul-

taten av dessa. Till att börja med ska vi tillsammans med GE komma överens om vad som ska 

som ska ingå och inte ingå i studien. Vi ska sedan bestämma hur nyckeltalen skall definieras, 

detta kommer ske genom att vi tar fram förslag som vi presenterar för GE och därefter beslu-

tar vi hur definitionerna ska se ut. 

Under våren 2012 kommer vi besöka ett par av anläggningarna, för att få en bättre uppfattning 

av hur dem är uppbyggda. Via GE:s affärssystem kommer vi försöka få fram uppgifter om 

investerings-, drift- och underhållskostnader på respektive anläggning. Vi kommer också få ta 

del av produktions-, drifts- och utsläppsrapporter för att samla in de data som är relevant och 

som också kommer att bidra till empirin. Genom att ta del av uppgifterna direkt från systemen 

samt att vi för diskussioner med kompetent personal hoppas vi kunna styrka validitet, reliabi-

litet och relevans. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi kommer göra vårt urval genom att använda oss av två 

kunniga och kompetenta medarbetare på GE varav den ene också är den som uttryckte beho-

vet av att få studien genomförd. Beroende på hur nyckeltalen kommer att definieras får vi 

göra ett urval av de data som är relevanta ur studiens perspektiv. 

Sammanställning av dessa uppgifter kommer därefter att göras, med uppföljande analys, re-

sultat och slutsats.   
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3.7 Metodens validitet, reliabilitet samt relevans 

Validitet, reliabilitet och relevans är tre viktiga begrepp som inte skadar att förtydliga för läsa-

ren.  

Med validitet så menas vanligtvis att instrumentet eller frågan skall mäta det den är avsedd att 

mäta (Trost, 2007). Är vi intresserade av att mäta hur många gånger i veckan de tillfrågade 

läser ledare i dagstidningar skall svarsalternativen handla om veckan och dess dagar och inte 

vara formulerade i termer av alltid, ofta, sällan eller aldrig. För då mäts ju något annat, något i 

stil med attityden till hur ofta man bör, kan eller skall läsa ledande artiklar.  

Om vi fortsätter med begreppet reliabilitet menas oftast att en mätning vid en viss tidpunkt 

skall ge samma resultat vid en förnyad mätning. Valigtvis brukar fyra komponenter särskiljas 

hos det sammansatta begreppet reliabilitet (ibid.): 

1. Kongruens rör sig om likhet mellan frågor som avses mäta samma sak 

2. Precision hänger samma med intervjuarens sätt att registrera svar; det kan naturligtvis 

också vara fråga om hur den svarande kryssar i rutorna i ett enkätformulär. 

3. Objektivitet har att göra med särskilda intervjuares sätt att registrera – om de registre-

rar samma sak likadant är objektiviteten hög. 

4. Konstans tar upp tidsaspekten och förutsätter att fenomenet eller attityden, eller vad 

det kan vara fråga om, inte ändrar sig. 

 

Med relevans anses att utredaren medvetet ska välja att studera sammanhang som är (eller 

borde vara) betydelsefulla inte bara för utredaren, utan också för andra människor eller grup-

per av människor (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Utredningen ska ha ett budskap, en 

”poäng”. Trolighet i slutsatser syftar på att resultaten ska vara rimliga och väl underbyggda, 

dvs. framtagna med godtagbara metoder. 

Vårt arbete kommer att utformas ihop med aktörer med kunskap inom branschen, som till-

sammans med oss gör avvägningar om olika nyckeltalsdefinitioner. Detta kommer att ske i en 

intersubjektiv diskussionsprocess. Data inhämtas från GE:s egna system och mätningarna 

utförs enligt praxis i branschen. Resultaten kommer att vara av kvalitativ karaktär och vara 

relevanta.  

Vi gör bedömningen att vi inte kommer att kunna validera oss själva och skapa reliabilitet i 

den omfattning vi skulle önska. Detta då undersökningen inte kommer att ha den bredd och 

det djup som det skulle kräva. Därför utelämnar vi fortsättningsvis dessa begrepp i uppsatsen.   

Vi har i den här uppsatsen valt ett hermeneutiskt synsätt, ur systemteoretiskt ledningsperspek-

tiv med en abduktiv ansats. Med stöd av denna metodik kommer vi genomföra våra inledande 

intervjuer på GE. Därifrån kommer vi utveckla frågeställningar som vi tar med oss till GE för 

att kunna samla in empiri till studien. Genom att analysera denna empiri kommer vi sedan 

kunna presentera resultat och dra slutsatser. 
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4.0 Empiri 

I föregående kapitel gick vi igenom hur insamling av data ska gå till. I detta kapitel kommer 

vi sammanställa information och data från möten, presentation och olika anläggningar vi 

kommer att undersöka. Empirin kommer bestå av ett urval av den kommunikation som skett 

med personer på och i anknytning till GE. Det urvalet är gjort efter vad vi som författare anser 

är mest centralt för uppsatsens frågeställningar. 

I slutet på höstterminen 2011 kontaktade vi Eric Zinn som arbetar som utvecklingsingenjör på 

GE, affärsområde förnyelsebar energi på avdelning för biogas, angående möjligheter att skri-

va vår C-uppsats inom företaget. Vi fick omgående svar om att de hade ett projekt med ambi-

tion att ta fram nyckeltal gällande deras biogasanläggningar, men att resurser för tillfället sak-

nades för att själva genomföra detta. De anläggningstyper som detta skulle innefatta var ke-

misk absorption, vattenskrubber, rötning och förbehandling. Anläggningen med kemisk ab-

sorption driftsattes i maj 2007 och anläggningen med vattenskrubber under våren 2008. Två 

av anläggningarna skulle driftsättas under våren 2012. Efter ett telefonmöte med Eric Zinn i 

december 2011 beslutade vi oss för att åta oss detta projekt. 

Under våren har vi haft mejlkontakt och låtit GE ta del av vår rårapport och planeringsrapport 

inför uppsatsarbetet. Detta för att stämma av så att båda parterna varit överens om vart vi är 

på väg. Efter att planeringsrapporten var klar hade vi ett uppstartsmöte den 7 mars 2012. 

 

4.1 Intervju 2012-03-07 

Intervju genomförd på GE:s huvudkontor i Göteborg. Medverkande var Eric Zinn, utveck-

lingsingenjör, Anders Larsson anläggningsägare, Erik Stråe samt Christian Björnerhag.  

Vi började mötet med att diskutera vilka nyckeltal kopplade till anläggningarna som skulle 

vara av intresse för GE inför framtiden. Det framkom att de mest intressanta nyckeltalen ur 

deras perspektiv var tillgänglighet, gasanvändning, energieffektivitet och kostnad per kWh. 

För att kunna räkna fram nyckeltalen behövde vi först definiera vad som skall ingå och vilka 

kostnader som skall vara med. De siffror vi var i behov av för att genomföra uppsatsen åtog 

sig Anders Larsson att tillsammans med oss, försöka plocka fram ur GE:s system. Han nämn-

de att under 2010 gjordes en omorganisation inom företaget och därför kunde en del siffror 

från tidigare år vara svåra att få fram. Förutom de icke finansiella nyckeltal som GE var in-

tresserade av, framförde vi att vi även ville ta fram olika finansiella nyckeltal som nuvärde-, 

nettonuvärde-, internränte- och återbetalningsmetoden. Vi fick veta att GE använder en eko-

nomisk livslängd på 20 år, har ett avkastningskrav på 9 % och en upplåningsränta på 4 % för 

investeringar inom affärsområdet förnybar energi. 

 

Det framkom också under intervjun att två av de initialt fyra anläggningarna som vi fått be-

sked om att undersökningen skulle omfatta ännu inte var driftsatta. Dessa anläggningar är 

planerade att driftsätts inom en snar framtid, men vi kommer enbart få data från en månads 

drift. Detta i kombination med att anläggningarna inte kommer gå för full kapacitet, utan att 

man under första året driver dem som projekt för att under tiden optimera driften av anlägg-

ningarna, gör att de data vi kommer ha med största sannolikhet kommer att vara missvisande.  
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Inför framtiden bokade vi in ett antal möten, då fler personer från biogassektionen skulle vara 

med och även en ekonom, för att hjälpa till och ge råd angående nyckeltalen. Vi fick även 

kontaktuppgifter till en person på en rötningsanläggning som eventuellt kunde bistå med in-

formation från deras rötkammare. Avslutningsvis kom vi fram till att vid nästa möte, den 28 

mars skulle vi presentera och diskutera de förslag på definitioner av nyckeltalen som vi valt, 

för Eric och Anders.  

 

4.2 Definiering av nyckeltal 

Efter vår intervju med GE, där vi fick i uppgift att ta fram förslag på definitioner av nyckelta-

len började vi med detta. Till vår hjälp hade vi dokument från GE där man vid tidigare projekt 

hade lagt fram förslag på nyckeltal. I kombination med det vi diskuterade på mötet började 

vårt arbete med att ta fram definitionsförslag. I samband med detta kontaktade vi även Marie 

Mattson som forskat inom biogas och arbetar som universitetslektor inom miljövetenskap på 

Halmstad Högskola, för att få hennes synpunkter på det vi kommit fram till. Efter någon ju-

stering kände vi oss nöjda med resultatet och sammanställde det för att presentera det för GE. 

Vi tog också kontakt med den person som var ansvarig för rötningsanläggningen som ligger i 

anslutning till vattenskrubberanläggningen för att försöka få tag i siffror till de nyckeltal som 

var kopplade mot rötningen. Dessvärre var denna person inte tillgänglig för tillfället utan hade 

för mycket på sitt bord för att kunna hjälpa oss. Detta medförde tyvärr att vi fick stryka denna 

rötningsanläggning från vår studie. 

Eftersom de två nya anläggningarna ännu inte var driftsatta och vi inte kunde få siffror från 

rötningsanläggningen i anslutning till vattenskrubbern, var det nu bara anläggningen med ke-

misk absorption och vattenskrubberanläggningen kvar. De anläggningarna som föll ifrån inne-

fattade tre rötnings-, två uppgraderingsanläggningar och en förbehandlingsanläggning. Detta 

ledde till att våra undersökningsobjekt blev betydligt färre än initialt och vi kände att vi be-

hövde stämma av med GE. 

 

4.3 Presentation och diskussion 2012-03-28  

Intervju genomförd med GE. Medverkande var Eric Zinn, Anders Larsson, Erik Stråe samt 

Christian Björnerhag. Som vi nämnde tidigare fick vi i uppgift från GE att utveckla och pre-

sentera definitioner till icke finansiella nyckeltalen som de ansåg intressanta och relevanta. 

Vi började med att ta upp att av de fyra anläggningarna som var med från början var det nu 

bara två kvar, som vi kommer kunna undersöka och få tillräcklig datamängd från för att dra 

slutsatser. Eric och Anders höll med om att omfattning av undersökningen minskat, då fram-

förallt rötningsdelen fallit ifrån på grund av att vi inte får tillgång till data från rötningsan-

läggningen i anslutning till vattenskrubbern. Eric föreslog då att vi kunde lägga till en mindre 

anläggning. Denna anläggning var en gårdsbaserad rötningsanläggning och driftsattes under 

sommaren 2011 och som det finns viss data för. Vi fick i samband med detta veta att leveran-

tören av anläggningen hade gått i konkurs under uppförandet, vilket lett till fördyringar. Trots 

detta tyckte vi lät som en bra idé, då vi var i behov av fler anläggningar till uppsatsen. Vi gick 

sen in på de icke finansiella nyckeltalen för att presentera vad vi kommit fram till. Följande 

definitioner med olika frågeställningar presenterades. 
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 Tillgänglighet – Antal timmar i drift i förhållande till antal möjliga timmar i drift per 

år. 

Ingå Inte ingå 

Antal timmar underhåll och service per år Tillgång på gas/substrat 

Antal timmar oplanerade stopp per år Eventuella andra externa faktorer 

Alla timmar med möjlighet att ta emot gas skall 

anläggningen räknas som tillgänglig oavsett ut-

nyttjandegrad. 

 

 

Diskussionen här, handlade om huruvida ett dygn när anläggningen går på 50 % skulle räknas 

som 24 timmars tillgänglighet eller bara 12 timmar. Vi kom här gemensamt fram till att an-

läggningen i sig inte kan belastas för att det inte finns tillräckligt med gas för att köra på ful-

last, utan att alla timmar den kan producera fullast skall räknas som tillgängliga timmar (ex-

tern faktor). Däremot ska tillgängligheten belastas om anläggningen inte går på fullast till 

följd av minskad kapacitet på grund av att en kompressor havererar samtidigt som en annan 

kompressor producerar vidare (intern faktor). 

 Gasanvändning – Andelar av producerad mängd gas, uppdelat på levererad, fackling 

och metanslip räknad på årsbasis. 

Levererad Fackling Metanslip 

Den mängd producerad gas som 

går ut till kund och som man 

har en intäkt på. Detta mäts 

månadsvis. 

Den mängd gas som facklas 

bort på anläggningen. Detta 

mäts månadsvis. 

Den metan som läcker ut från 

anläggningen. Detta läckage 

kontrollmäts en gång om året. 

 

Kring detta nyckeltal diskuterade vi ifall värmetillförsel behövde räknas med, då man i vissa 

anläggningar använder den producerade gasen för att värma processen. GE använder sig av 

fjärrvärme och naturgas, så denna andel försvann i vårt fall. Vi hade en fråga om metanslip 

skulle räknas enbart i anläggningen eller även i distributionsnätet men fick svaret att anlägg-

ningen enbart ska belastas med det slip som sker där, då nätägaren har ansvaret för distribu-

tionsnätet.  

 Energieffektivitet – Förbrukad mängd energi per levererad mängd gas (kWh/kWh ). 

Energiförbrukning Produktion (gas) 

Total energi förbrukad av anläggningen, el inklu-

sive värme. 

Den mängd producerad gas som går ut till kund 

och som man har en intäkt på. 

 

Här kom vi fram till att den beräknande produktionen av gas är densamma som den till kund 

levererade gasen. De produktionsförluster som finns på grund av fackling och metanslip bör 

inte tas med, utan bara den mängd gas man till kund levererat. 
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 Kostnad i kr per levererad kWh gas 

Kostnader Produktion 

Investeringskostnad Levererad mängd gas till kund 

Driftpersonal  

Anläggningsägare (GE)  

Inköpt gas  

Prisskillnad naturgas/Propan    

Hyra Propantank  

El och nät  

Vatten  

FVÅ  

Naturgas för uppvärmning av process  

Tillsynsavgift    

Försäkring  

Flakning  

Service och besiktning  

Kalibreringsgas  

Avgår: intäkt för inmatad gas i naturgasnät  

 

Här hade vi initialt med eventuell branschkostnad, distributionskostnad och mätarkostnad. 

Dessa tre föll ifrån eftersom det inte fanns någon branschkostnad för anläggningen och de 

andra två är kostnader som ligger på nätägaren. Men däremot informerade Anders om att till-

synsavgift, försäkringar, propankostnader etcetera, är sådana kostnader som borde vara med. 

Vi kom överens om att vi skulle besöka gårdsrötningsanläggningen och vattenskrubberan-

läggningen, ihop med Anders den 10 april. Vi bestämde även tid för nästa möte och bokade 

även in ett presentationstillfälle den 4:e maj då vi ska presentera våra nyckeltal för biogasav-

delning. 

 

 

4.4 Besök på anläggningar 2012-04-10 

Besök och genomgång av vattenskrubberanläggningen samt rötningsanläggningen. Medver-

kande var Anders Larsson, Erik Stråe, Christian Björnerhag samt driftchefen för vattenskrub-

beranläggningen. 

Vi bestämde under senaste mötet att vi skulle åka ut till anläggningarna för att få en klarare 

bild av hur de ser ut och fungerar. Först åkte vi till vattenskrubberanläggningen, där GE upp-

graderar den rågas som produceras i en närbelägen rötningsanläggning. Driftchefen på an-

läggningen visade oss rötningsanläggningen och vattenskrubbern och förklarade processen.  

Anledning till att man hade valt vattenskrubber var att man hade fri tillgång på vatten från en 

närbelägen sjö. Anders nämnde i sammanhanget att man valt kemisk absorption i den andra 

anläggningen. 
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Därefter åkte vi till gårdsrötningsanläggning som GE byggt i anslutning till en gård med nöt-

kreatur. Här hade man sex stycken rötkammare, vardera med en volym på 300m
3
. Anders 

visade hur systemet var uppbyggt och vi fick reda på att man initialt använde olja för att vär-

ma upp rötkammarna, med att man nyligen konverterat till att använda den egen producerade 

rågasen för uppvärmning. Detta har bidraget till att kostnaden för uppvärmningen minskat och 

det har också bidragit till en bättre miljö, då man eliminerat användningen av olja. En röt-

kammare var för närvande ur drift och det var ett antal andra små detaljer som skulle justeras 

innan GE räknade med att anläggningen skulle kunna producera för fullt utan avbrott. 

Efter att fått en överblick över anläggningarna bestämde vi att ihop med Anders redan under 

morgondagen träffas på GE:s kontor. 

 

4.5 Insamling av data 2012-04-11/12 

Datainsamling på GE:s kontor för att ta fram siffror och data som ligger till grund för de 

nyckeltal som studien syftar till att presentera. Medverkande var Anders Larsson, Erik Stråe 

och Christian Björnerhag.  

Under de här två dagarna gick vi igenom all data som fanns tillgänglig på GE med informa-

tion rörande de data vi ansåg oss behöva för att ta fram nyckeltalen. Det visade sig att dessa 

data inte fanns samlad på ett ställe utan vi fick gå igenom en mängd olika dokument och filer i 

olika system. Som tur var hade Anders full kontroll på var de flesta dokument och data fanns 

att finna. En hel del av dokumenten vi fick, saknade bäring på det vi skulle undersöka och 

vissa uppgifter vi var i behov av saknades det historik om i systemen, på grund av tidigare 

nämnd omorganisation. Detta medförde att vi fick en förskjutning i två av nyckeltalen. Till-

gänglighet fick ändras på grund av bristande differentiering i dagsrapporterna. Ursprungligen 

ville vi göra skillnad på planerade och oplanerade stopp och eventuell last anläggningen pro-

ducerade men vi fick ta bort nyanserna i nyckeltalet så att vid 100 % last räknas anläggningen 

som tillgänglig och annars som icke tillgänglig. Samt nyckeltalet gasanvändning för rötnings-

anläggningen fick justeras då det i dagsläget saknades data för fackling och metanslip, även 

tillgänglighet för rötningsanläggningen föll bort då uppgifter på driftstörningar saknades. I 

framtiden kommer dock dessa data finnas och kan då följas upp. Under samtalet fick vi också 

veta att metanslip ska mätas en gång om året på respektive anläggning.  

Det visade sig att i vissa fall var rågasen angiven i energimängd (kWh) och i andra fall i nor-

malkubikmeter
9
 (Nm

3
), vilket gjorde att vi behövde räkna om det till kWh. För detta behövde 

vi uppgifter på värmeinnehåll för en Nm
3
, en uppgift som byggde på metanhalten i rågasen. 

Anders visade oss hur vi räknade fram detta samt vart vi kunde hitta mätvärdena för detta. 

Vissa månader saknades data, vilket ledde till att vi fick anta värden baserat på tidigare år.  

Under dessa diskussioner framkom det också att vi var tvungna att bestämma oss för om inve-

steringskostnaden skulle beräknas på faktisk kostnad eller kostnad innan KLIMP- bidrag. Vi 

valde att ta investeringskostnaden efter KLIMP-bidrag, eftersom det var den kostnad som var 

redovisad i deras ekonomisystem. 

 

 

                                                 
9
 En normalkubikmeter avser 1 kubikmeter biogas med trycket 1,01325 Bar (a) och temperaturen 0° C (Swede 

Gas, 2011) 
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Anders letade och rotade i alla möjliga mappstrukturer och system. Han plockade fram EKO-

rapporter, efterkalkyler, kvantifieringsprotokoll, anledning till fackling, facklad biogas, avvi-

kelserapport uppgradering, anläggningsvärden biogas, driftdagbok, volymsammanställning, 

med flera. Alla ekonomiska uppgifter så som investeringskostnad, kostnad för löner etcetera 

fick vi direkt från Anders som han plockade fram ur ekonomisystemet. Alla siffror vi fått till-

gång till för vår studie finns bifogade i bilagor 1-17 förutom de ekonomiska uppgifterna som 

vi inte fick några bilagor på. 

 

När vi väl fått tag i all data, började vi att föra in siffrorna i våra Excel-kalkyler som vi förbe-

rett så mycket vi kunde. Det blev en hel del justeringar i kalkylerna innan funktionaliteten på 

kalkylerna stämde helt. 

 

4.6 Avstämningsmöte 2012-04-16 

Möte genomfört på GE:s kontor i Göteborg. Medverkande var Eric Zinn, utvecklingsingenjör, 

Anders Larsson anläggningsägare, Erik Stråe samt Christian Björnerhag. 

Avstämningsmöte för att uppdatera Anders och Eric hur arbetet med nyckeltalen utvecklats 

samt få några förtydliganden kring insamlad data. Vi ville säkerhetsställa så att vi hade sam-

ma tidsperiod för de olika kostnadsposterna på rötningsanläggningen. Anders återkom snabbt 

med svar per mail några dagar senare som gjorde att vi kunde justera kalkylen. Båda två ut-

tryckte intresse över både de finansiella och icke finansiella nyckeltalens resultat. 

 

4.7 Presentation av nyckeltal 2012-05-04 

Presentation av nyckeltalen för biogasavdelningen på GE, medverkande var Susanna Peters-

son- Processingenjör, Håkan Carlsson- Utvecklingsingenjör, Christina Nilsson- Utvecklings-

ingenjör, Jonas Andersson- Affärsutvecklare, Eric Zinn- Utvecklingsingenjör, Anders Lars-

son- Anläggningsägare och Karin Söderqvist- Anläggningsägare/Utvecklingsingenjör.  

Som nämnt tidigare hade vi bestämt att detta datum skulle vi redovisa vad vi kommit fram till 

och hur vi kommit fram till det för berörd personal på biogasavdelningen. Vi började med att 

sitta med på deras fredagsmöte och fick då ta del av information om hur utvecklingen av 

uppstarten av de två nya anläggningarna går framåt.  

Vi fick under 30 minuter redovisa vad vi gjort och vad vi kommit fram till. Detta följdes upp 

av dryga halvtimmen diskussion. Vi började med att presentera oss själva och utbildningen vi 

läser för deltagarna på mötet. Därefter presenterade vi vad det primära syftet med vår C-

uppsats var och de nyckeltal vi definierat tillsammans med Eric och Anders. Vi redovisade de 

anläggningar vi har med i uppsatsen, och nämnde även de två som föll bort, på grund av att 

dessa nya anläggningar inte var driftsatta vid datainsamlingen.  

Några saker och nyckeltal kom upp på diskussion. Bland annat diskuterades om man inom 

företaget skulle kunna vara noggrannare med exempelvis att under eventuella driftstopp, för-

söka ha bättre uppföljning på huruvida anläggningen stått helt still eller producerat till viss 

del. Detta för att få ett mer rättvisande tillgänglighetstal i framtiden. Vidare pratade vi om att 

rötningsanläggningen gått över från uppvärmning med olja till att värma rötkammarna med 

biogas.  
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Detta skulle eventuellt kunna tas med i nyckeltalet för gasanvändning, för att få en bild av hur 

mycket biogas som används till detta av totala produktionen. Samt om gasanvändning, då 

framförallt andelen facklad gas, som de också var väldigt intresserade av, då detta direkt på-

verkar produktionen negativt. Under energieffektivt reagerade de på att vattenskrubberan-

läggningen var effektivare än den med kemisk absorptionen ur energiförbrukningssynpunkt.  

Vi kom fram till att detta berodde på att anläggningen med kemisk absorption drivs på el och 

naturgas medans vattenskrubbern till största del förbrukar vatten och det påverkar inte energi-

förbrukningen. 

Eftersom det inte var några ekonomer medverkande gick vi igenom de finansiella nyckeltalen 

vi valt och förklarade lite om varje tal, för att skapa bättre förståelse för dess användningsom-

råde. Det visade sig att de använder sig av någon form av ränta vid beräkning av återbetal-

ning, något som var främmande för oss då vi lärt oss att denna metod inte tar hänsyn till ränta. 

När vi sedan gick in på de finansiella nyckeltalen för respektive anläggning, var internräntan 

de nyckeltal som väckte störst intresse. De var förvånade över hur mycket som skiljde i lön-

samhet mellan de olika anläggningarna, även om de hade anat detta. 

I slutskedet blev det lite diskussion om rötningsanläggningens intäkt, där vi hade satt dess 

intäkt till det som egentligen var anläggningens utgift för arrende till nötkreaturgården. För att 

ge anläggningen en mer rättvisande bild antog vi marknadspris för den rågas som producera-

des och som vattenskrubberanläggningen nyttjar. I samband med detta kom det också fram att 

priset för uppgraderad biogas vi använt oss av i kalkylerna var några ören för lågt. Detta på-

verkade kalkylerna för både anläggningen med vattenskrubber och den med kemisk absorp-

tion, och detta justerades. 

Avslutningsvis tackade vi Eric och Anders för ett gott samarbete och för att de tog sig tiden 

att hjälpa oss så mycket som de gjorde. I samband med detta tackade även de för ett gott sam-

arbete och en bra presentation genom att lämna över en gåva som passande i sammanhanget, 

varsin solcellsladdare för mobiltelefonen.  

Efter detta tillfälle kontaktade vi Eric och Anders ytterligare en gång. Detta för att få bekräf-

telse på att det vi tagit upp i empirin och analysen inte innehåller information eller data som 

de anser kunna vara känslig eller ovederhäftig ur GE:s synvinkel. De svarade att vi ur deras 

synvinkel inte behövde ändra eller ta bort något. 

 

 

  

  



28 

 

5.0 Analys 

Analys betyder uppdelning eller sönderdelning (Lindholm, 2003). Man försöker få fatt i vad 

som senare förhoppningsvis skall visa sig vara meningsfulla,”småbitar”. När vi påbörjar själ-

va databearbetningen närmar vi oss våra begrepp med vissa minnen, preliminära tolkningar 

och ofullständiga helhetsuppfattningar. Med dessa går vi igenom, ”ser vi på” materialet. Med 

vår primitiva, och föga medvetna, helhetsuppfattning gör vi ”prototolkningar” av delarna. Vi 

ger dem vissa innebörder, som mycket väl kan komma att ändras. Då vi gått igenom materia-

let, första gången, mer eller mindre systematiskt – kanske vi börjar med en ”slarvig” genom-

gång för att få intryck/översikt – har vi fått en ny helhetsuppfattning. Med vår nya helhetsupp-

fattning går vi åter igenom materialet och tolkar vissa delar annorlunda. Det i sin tur förändrar 

helhetsuppfattningen, och så vidare. Detta känns igen som den hermeneutiska cirkeln/spiralen. 

För att nå en så välgrundad och fruktbar sluttolkning som möjligt skulle vi idealt sett, arbete 

tills några nya tolkningar inte längre dyker upp. Men oftast bör man sluta innan det blir ensi-

digt och kreativiteten reducerats.  

 

Vi har använt oss av en kvalitativ analysmodell som kallas för ”the constant comparative 

method” i internationell forskningslitteratur (Hjerm & Lindgren, 2010). Metoden är ursprung-

ligen tagen från Barney Glasers artikel ”The Constant Comparative Method of Qualitative 

Analysis” (1965)  - och delas in i fyra steg. 

 
Figur 14: Den kvalitativa analysprocessen (Hjerm & Lindgren, 2010) 

 

5.1 Kvalitativ bearbetning 

Svaren på våra olika forskningsfrågor och de frågor som framkom i problemdiskussionen har 

successivt vuxit fram, preciserats och nyanserats ur de möten och de tankegångar och funder-

ingar som följt oss under uppsatsprocessen. Vi konstaterar att datafångsten som förekommit 

skett i en öppen, tillmötesgående och prestigelös atmosfär med ömsesidig förståelse för käns-

liga data kontra en begriplig uppsats. Men på grund av att de två nya anläggningarna ännu inte 

var driftsatta, samt att vi inte kunde få tillgång på data från rötningsanläggning i anslutning till 

vattenskrubbern, blev den totala mängden insamlad data mindre än vad vi från början räknat 

med. Möjligheten att studera flera anläggningar av samma typ uteblev och några processer 

uteblev helt. 

Vi bestämde att utgångspunkten i vår modell skulle vara val av produktionsmetod, då detta är 

det som skiljer anläggningarna åt i form av produktionsförutsättningar och investeringskost-

nader. Därefter fortsatte vi med det som egentligen bara var rubriker på nyckeltal, som vi och 

GE trodde skulle vara relevanta ur effektivt-, kostnads- och lönsamhetssynpunkt. Med hjälp 

av tidigare forskning, GE och egna tankar tog vi fram ett utkast till definiering av de icke fi-

nansiella nyckeltalen och förslag på finansiella nyckeltal.  
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data 

Förfinande och 
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kategorierna 

Kartläggning av 
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fixering av en 
övergripande 
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teori 
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Detta utkast bearbetades och preciserades ytterligare för att få med alla relevanta faktorer. 

Under datainsamlingen visade det sig att en del uppgifter inte mättes kontinuerligt och andra 

saknades helt. Detta ledde till ytterligare en revidering av de icke finansiella nyckeltalen. 

Samt att de finansiella nyckeltalen fick grundas på uppgifter från i ett fall tre månaders utfall 

och i de två andra fallen på ett års utfall. Revideringarna var följande: 

- Tillgänglighet ändras från att initialt inkludera grader av tillgänglighet till att bara vara 

antigen tillgänglig eller icke tillgänglig, där fullast räknades som tillgänglig och allt annat 

som icke tillgänglig. 

- Gasanvändning fick strykas för rötningsanläggningen eftersom ingen mätning hade på-

börjats. Men i framtiden skall fackling, metanslip och gas för uppvärmning mätas och in-

kluderas i gasanvändningen för anläggningen. 

- Kostnadseffektivitet (kr/kWh) var från början tänkt grunda sig på data från uppstart fram-

till uppsatsen genomförande. Men på grund av databrist och missvisande data fick detta 

nyckeltal baseras på kortare tidsperiod än vi hade önskat. I rötningsanläggningens fall en 

månad och i anläggningarna med kemisk absorption och vattenskrubber ett år.  

- Nuvärde, nettonuvärde, internränta och återbetalning fick vi basera samtliga 20 år som 

var inkluderade i kalkylerna på referens året 2011, då det saknades data från tidigare år på 

grund av en omorganisation. I rötningsanläggningens fall baseras kalkylerna på mars 

2012. 

Efter denna revidering ansåg vi dem tillsammans med Eric och Anders som färdigarbetade. 

Det visade sig dock under slutpresentationen för GE:s biogasavdelning att energieffektivite-

ten för rötningsanläggningen måste inkludera den gas som används för att värma rötkamma-

ren. Vilket vi inte hade reflekterat över tidigare. Detta medförde en justering i energieffektivi-

tetstalet för rötningsanläggningen. Dessutom framkom det att vi förväxlat en kostnad för rå-

gas mot en intäkt för densamma på grund av att benämningen för rötningsanläggningen och 

gårdsanläggningen (nötkreaturgården) var densamma. Samt att vattenskrubberanläggningen 

inte hade någon utgift för rågasen som kom från rötningsanläggningen. 

 

5.2 Deskriptiv bearbetning av kvantitativ data 

Vi använder oss av deskriptiv statistik för att i siffror ge en beskrivning av det insamlade ma-

terialet och på detta sätt belysa forskningsproblemet.  

Tillgänglighet för vattenskrubbern och kemiska absorptionen fick vi från bilagorna 9,14–16 

och som nämnt tidigare saknades data för rötningsanläggningen. För att få fram detta nyckel-

tal för de olika anläggningarna fick vi analysera de noteringar som var gjorda i driftstörnings-

bilagorna och räkna samman de timmar som anläggningarna noterat störningar för. Dessa 

timmar fick sedan ställas i relation till antalet möjliga fullasttimmar under samma period. 

Gasanvändnings nyckeltalet baseras på bilagorna 1-8 och 10-13, där mängd facklad gas, me-

tanslip och levererad mängd gas till kund finns sammanställt. För anläggningen med kemisk 

absorption fanns det ingen dokumentation på metanslipen, men enligt miljötillståndet får det 

vara max 0,2 % vilket vi också använde oss av. För rötningsanläggningen fanns det som 

nämnts tidigare ingen mätning på mängd facklad gas eller metanslip. Däremot fick vi lägga 

till rågas för uppvärmning av rötkammare, eftersom man efter februari 2012 använder rågas 

för uppvärmning istället för olja. 
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Energieffektivitet har vi fått fram för alla tre anläggningarna. Data till dessa nyckeltal är häm-

tade från bilagorna 6-8, 10-13 och 17. Genom att räkna fram relationen mellan tillförd energi, 

i form av el, fjärrvärme, naturgas, rågas eller olja, och producerad mängd energi, i form av 

rågas eller uppgraderad biogas, fick vi fram nyckeltalen på hur energieffektiva de olika an-

läggningarna är. Detta krävde en del omräkningar med hjälp av olika energivärden för de oli-

ka energibärarna. Naturgas har ett energivärde på omkring 11 kWh/Nm
3
, uppgraderad biogas 

har ett energivärde på cirka 9,7 kWh/Nm
3
, rågas har ett energivärde på ungefär 6,25 

kWh/Nm
3
 medans olja har ett energivärde på 9,8 kWh/liter. Vid användning av vattenskrub-

berteknik räknar man med en förbrukning av el på 0,3 kWh/ Nm
3
 biogas. Man har också en 

förbrukning av vatten på 0,1-1,0 liter/ Nm
3 

biogas. Vattnet är dock inget som påverkar energi-

åtgången. I anläggningen med kemisk absorption har man istället en elanvändning på 0,13 

kWh/ Nm
3 

biogas. Här förbrukas inget vatten, men man nyttjar istället det befintliga naturgas-

nätet för att tillföra värme i form av naturgas. Det krävs 0,65 kWh/ Nm
3
 biogas i denna pro-

cess vilket påverkar energieffektiviteten. 

Kostnadseffektvitet har vi också fått fram för alla tre anläggningar. Vattenskrubbern och ke-

miska absorptionen är baserad på data från 2011, medans rötningsanläggningen är baserad på 

data från mars och prognos för april-december 2012. Produktionen är hämtad från bilagorna 

8,10 och 13. Kostnaderna är hämtade ur GE:s ekonomisystem och direkt införda i kalkylerna. 

Dessa uppgifter finns inte som bilagor på grund av det låg andra uppgifter i ekonomisystemet 

som var konfidentiella. Detta nyckeltal bygger på kvoten mellan alla kostnader som uppskat-

tas belasta/ belastade anläggningarna under givet år samt produktionen för detsamma. 

Samtliga finansiella nyckeltal för de olika anläggningarna är baserade på samma perioder som 

nämnts i stycket ovanför och bygger på kostnaderna och produktionen från desamma. Efter-

som GE använder sig av ett visst avkastningskrav, en viss upplåningsränta och räknar med en 

ekonomisk livslängd på 20 år har vi använt oss av detta i våra kalkyler. Vi har då använt de 

referensår 2011 och 2012 och skalat upp det till 20 år, för att få en uppfattning av hur lönsam-

heten ser ut för de olika anläggningarna. För rötningsanläggningen och vattenskrubbern fick 

vi inte fram någon återbetalningstid eller internränta.   

 

5.3 Resultat av analys 

I detta avsnitt redovisar vi de nyckeltal som finns med i modellen och som vår analys och 

deskriptiva bearbetning resulterat i. Redovisningen sker nyckeltal för nyckeltal för att tydlig-

göra skillnaderna mellan de olika anläggningarna. Under respektive nyckeltal presenteras en 

kort förklaring och var bakgrundsfakta finns att finna. Vissa anläggningar har inte fullständiga 

nyckeltal på grund av databrist. 
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5.3.1 Lönsamhetsmodell 

 

Vi har analyserat vår empiri genom kvalitativ och kvantitativ bearbetning som tillsammans 

belyser de olika delarna i vår lönsamhetsmodell, samt den process i vilken de vuxit fram un-

der.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi går här igenom resultaten av de olika nyckeltalen, först de icke finansiella som är kopplade 

till produktionsmetoden och produktionen, som tillgänglighet, gasanvändning, energieffekti-

vitet och kostnadseffektivitet. Produktionen ihop med totalkostnaden, där investeringskostna-

den ingår, är de faktorer som ligger till grund för de finansiella nyckeltalen, som i sin tur är de 

mått vi mäter lönsamheten med. 

 

5.3.2 Tillgänglighet  

 

  

 Diagram 3: Tillgänglighet Vattenskrubber         Diagram 4: Tillgänglighet Kemisk absorption 

För vattenskrubberanläggningen fick vi under januari och februari 2012 fram en tillgänglighet 

på 80 %.  Data från 2011 saknades. För den kemiska absorptionen fick vi under 2010 och 

2011 en tillgänglighet på 97 %. För första kvartalet 2012 låg tillgängligheten på 70 %. Anled-

ningen till att tillgängligheten i den kemiska absorptionanläggningen varit så låg hittills i år 

beror på ett längre driftstopp under februari månad.  
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Figur 15: Lönsamhetsmodell 
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Detta driftstopp får stort utslag på nyckeltalet under denna korta tidperiod, men vi ser inga 

skäl till att det inte kommer att återgå till den tidigare nivån under resterande del av året. För 

rötningsanläggningen saknades driftinformation och tillgängligheten kunde därför inte be-

stämmas. För fullständig bakgrundsfakta se bilagor 22 och 29. 

5.3.3 Gasanvändning 

 

 

   Diagram 5: Gasanvändning Vattenskrubber               Diagram 6: Gasanvändning Kemisk absorption 

 

Diagram 7: Gasanvändning Rötningsanläggningen 

Gasleveransen från vattenskrubbern har ökat procentuellt sett under 2011, fackling minskat 

medans metanslipet legat på en relativt stabil nivå. För den kemiska absorptionen har gasleve-

ransen varierat lite över åren precis som den facklade gasen. För rötningsanläggningen är siff-

ran enbart baserad på mars 2012, då man för första gången använde rågas för uppvärmning av 

rötkammaren. Ingen mätning har ägt rum för facklad gas och metanslip. För fullständig bak-

grundsfakta se bilagor 18,23-25 och 30-32. 
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5.3.4 Energieffektivitet 

 

  

      Diagram 8: Energieffektivitet            Diagram 9: Energieffektivitet      Diagram 10: Energieffektivt  

                         Vattenskrubber               Kemisk absorption                       Rötning 
 
 

För vattenskrubbern minskade energieffektiviteten något från 2010 till 2011, medan den ke-

miska absorptionen efter avrundning var konstant. För rötningsanläggningen är energieffekti-

vitet baserad på jan-mars 2012 och den blev 0,58 kWh/kWh. För fullständig bakgrundsfakta 

se bilagor 19, 26 och 33. 

5.3.5 Kostnadseffektivitet 

 

 

                                Diagram 11: Kostnadseffektivitet för anläggningarna 

Den kemiska absorptionsanläggningen genererar en kostnad på 0,47 kr/ kWh baserat på kost-

nader och produktion 2011, vattenskrubberanläggningen en kostnad på 0,69 kr/ kWh på kost-

nader och produktion 2011 och rötningsanläggningen en kostnad på 1,65 kr/ kWh baserat på 

utfallet mars 2012 och omräknat till årsbasis. För fullständig bakgrundsfakta se bilagor 20, 

27och 34.  
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5.3.6 Finansiella nyckeltal 

I tabellerna nedan redovisas de nyckeltal som genererades för de olika anläggningarna och 

anläggningsteknikerna – vattenskrubber, kemisk absorption och småskalig rötning. För samt-

liga anläggningar har kostnaden reducerats motsvarande KLIMP-bidraget. För fullständig 

bakgrundsfakta se bilagor 21, 28 och 35. 

 

 
Tabell 3: Vattenskrubberns finansiella nyckeltal 

Investeringskostnad X Investeringskostnad med avdrag för KLIMP-bidrag 

   Avkastningskrav 9 % Avkastningskrav per år, enkel årsränta       

PV, nuvärde år 1-20 -937 810 Nuvärde av realt kassaflöde under år 1 till 20, kan jämföras med grundinvestering 

NPV, nettonuvärde -7 093 223 Nettonuvärde av realt kassaflöde år 0 till 20, hänsyn till grundinvestering har tagits 

Kapitalvärdekvot - 115 % Nettonuvärdet dividerat med grundinvesteringen, anges i procent   

IRR, internränta   Den avkastning som investeringen ger, kan jämföras med avkastningskravet   

Återbetalningsmetoden   Investeringen/ (inbetalningar - utbetalningar) (ingen hänsyn till ränta)           

 

 

 

 
Tabell 4: Kemisk absorptionens finansiella nyckeltal 

Investeringskostnad X Investeringskostnad med avdrag för KLIMP-bidrag 

   Avkastningskrav 9 % Avkastningskrav per år, enkel årsränta       

PV, nuvärde år 1-20 68 008 838  Nuvärde av realt kassaflöde under år 1 till 20, kan jämföras med grundinvestering 

NPV, nettonuvärde 30 054 878  Nettonuvärde av realt kassaflöde år 0 till 20, hänsyn till grundinvestering har tagits 

Kapitalvärdekvot 79 % Nettonuvärdet dividerat med grundinvesteringen, anges i procent   

IRR, internränta 22 % Den avkastning som investeringen ger, kan jämföras med avkastningskravet   

Återbetalningsmetoden 4,50 Investeringen/ (inbetalningar - utbetalningar) (ingen hänsyn till ränta)           

 

 

 

Tabell 5: Rötningsanläggningens finansiella nyckeltal 

Investeringskostnad X Investeringskostnad med avdrag för KLIMP-bidrag 

   Avkastningskrav 9 % Avkastningskrav per år, enkel årsränta       

PV, nuvärde år 1-20 -6 960 300  Nuvärde av realt kassaflöde under år 1 till 20, kan jämföras med grundinvestering 

NPV, nettonuvärde -19 500 300  Nettonuvärde av realt kassaflöde år 0 till 20, hänsyn till grundinvestering har tagits 

Kapitalvärdekvot - 156 % Nettonuvärdet dividerat med grundinvesteringen, anges i procent   

IRR, internränta   Den avkastning som investeringen ger, kan jämföras med avkastningskravet   

Återbetalningsmetoden   Investeringen/ (inbetalningar - utbetalningar) (ingen hänsyn till ränta)           
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5.4 Sammanfattning av analys 

I analysen började vi med att redovisa den modell som vår analys bygger på. Vi fortsätter se-

dan med en kvalitativ bearbetning av materialet för att skaffa oss en djupare kunskap (Patel & 

Davidson, 1994). Avslutningsvis presenterades de resultat som analysen har gett.  

Resultaten av vår analys visar att anläggningen med kemisk absorption var den med högst 

tillgänglighet, effektivast ur gasanvändnings- och kostnadssynpunkt men något sämre energi-

effektivitet än anläggningen med vattenskrubber som var effektivast ur energisynpunkt. Den 

kemiska absorptionen var också den anläggning som visade högst nuvärde, nettonuvärde och 

internränta, dessutom kortast återbetalningstid. Vi kan därmed konstatera att den största an-

läggningen, med störst investeringskostnad också är den lönsammaste. Vår analys visade ock-

så att rötningsanläggningen var den som överlag hade lägst effektivitet och sämst lönsamhet. 

Nämnas bör att denna anläggnings nyckeltal är baserade på data från en mycket kort period. 

Mellan dessa två anläggningar hamnar vattenskrubberanläggningen, som ligger efter den ke-

miska absorptionen i de flesta icke finansiella nyckeltalen, förutom energieffektivitet där den 

ligger något bättre till. Däremot ligger den långt bakom ur lönsamhetssynpunkt.       
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6.0 Slutsats 

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser med stöd av analysen och den teoretiska refe-

rensramen. Slutsatsen syftar till att ge svar på vår forskningsfråga och problemdiskussion. 

Vidare presenterar vi förslag på förändringar som företaget kan göra, för att göra några av 

nyckeltalen mer rättvisande i framtiden samt för verksamheten. Dessutom ges förslag på vida-

re forskning som vi tycker hade bidragit till utveckling inom biogasbranschen. 

  

6.1 Forskningsfrågan 

Syftet med uppsatsen var att samla in data från utvalda biogasanläggningar för att kunna ge-

nerera valida grundfakta. Därefter skulle vi sammanställa och analysera dessa data och ut-

veckla relevanta nyckeltal, både icke finansiella och finansiella.  

Forskningsfrågan vi ville besvara var - Hur de olika anläggningarna och produktionsmetoder-

na skiljer sig åt beträffande hur effektiva de är ur energi-, kostnadssynpunkt samt ur ett lön-

samhetsperspektiv?  

Vi kan utifrån de nyckeltal vi definierat och fastställt i analysen konstatera att: 

Tillgängligheten för den kemiska absorptionsanläggningen låg normalt på 97 %, vilket är två 

procent högre än genomsnittet i Sverige för liknande anläggningar. För vattenskrubberanlägg-

ningen, som hade en tillgänglighet på 80 %, hamnade man en bra bit under genomsnittet. I 

framtiden tycker vi att driftsanteckningarna för anläggningarna skulle kunna vara mer nyanse-

rade. Detta för att få en mer rättvisande bild av utfallet på tillgängligheten. Nämnas i sam-

manhanget bör att anläggningen med kemisk absorption har en kapacitet som är 20 gånger 

större än anläggningen med vattenskrubber. Intrycket är att denna teknik ger stabilare drift 

med färre stopp. 

Gasanvändningen för kemisk absorption och vattenskrubbern ser relativt likartad ut år efter år 

och ligger på ungefär samma nivåer. Det är viktigt att följa mängden facklad gas samt att sätta 

upp en handlingsplan för att minska andelen av densamma. Detta är ju en potentiell intäkt 

som går upp i rök. För att minska den mängd gas som facklas, skulle det kanske vara lönsamt 

att installera någon form av gaskupol, för att lagra gasen temporärt när anläggningen på grund 

av stopp eller överleverans inte kan emot mer gas. Det skulle också ge en ökad flexibilitet ur 

service och driftsynpunkt.  Man borde ha fler regelbundna mätningar på metanslip på alla 

anläggningar för att få säkrare uppgifter och i tidigare skede kunna åtgärda slipet om det visar 

sig vara onormalt högt för anläggningstypen, både ur produktions- och miljösynpunkt. Vi kan 

inte dra några slutsatser om vilken anläggning som är bäst ur metanslipsynpunkt, då mätning-

ar från anläggningen med kemisk absorption inte skett. Dock visar tidigare forskning på att 

metanslipen är betydligt lägre vid uppgradering via kemisk absorption än vid vattenskrubber. 

Energieffektiviteten för de tre anläggningarna kan inte jämföras direkt, då rötning och upp-

gradering skiljer sig åt. Med en energieffektivitet på 0,58 kWh/ kWh tror vi att det finns en 

hel del effektivisering att göra. Samtidigt bör man beakta att den kemiska absorptionen an-

vänder naturgas för uppvärmning av processen och detta gör att energieffektivitetstalet för 

denna anläggning är sämre än för exempelvis anläggningen med vattenskrubber.  
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Kostnadseffektiviteten för den kemiska absorptionsanläggningen och vattenskrubberanlägg-

ningen, som båda är uppgraderingsanläggningar, skiljer sig åt med 22 öre/kWh vilket motsva-

rar 47 %. Detta tror vi beror på skalfördelarna som finns med en större anläggning. Invester-

ingskostnaden och de totala drift- och underhållskostnaderna ökar inte proportionerligt mot 

produktionsvolymen trots att kemisk absorption är mer energikrävande.  

Rötningsanläggningen ligger i sin tur sex gånger högre i kostnad per leverad kWh än man i 

dagsläget får betalt på marknaden. Detta beror på att personalkostnaden under det första drift-

året varit fyra gånger så hög som tanken är att den ska vara i framtiden. Dessutom har produk-

tionen ännu inte nått den nivå man räknar med, samt att investeringskostnaden blev betydligt 

högre än man tänkte sig, till följd av att leverantören gick i konkurs. 

Rötningsanläggningen med utgångspunkt från mars 2012 och vattenskrubberanläggningen 

med utgångspunkt från 2011, ett negativt inbetalningsöverskott, vilket gjorde att vi inte fick 

några resultat för återbetalningstid eller internränta. Bland annat är anledningarna till detta att 

anläggningarna fortfarande inte är inkörda och inte har nått sin fulla kapacitet. Om det sen 

leder till att de blir lönsamma i framtiden, vågar vi inte sia om. Det vi kan konstatera är att 

alla anläggningarna mottagit KLIMP-bidrag motsvarande cirka 30 % av investeringskostna-

derna, och ändå är det bara en anläggning som visar positivt resultat i dagsläget. 

Allmänt verkar det som att det tar mer än ett år innan man får anläggningarna att fungera op-

timalt. Denna process borde, med mer erfarenhet av anläggningar och tydligare rutiner i fram-

tiden, kunna reduceras väsentligt. Rötningsanläggningen verkade leverera gas gratis till vat-

tenskrubberanläggningen, då det inte fanns något fastslaget värde på den gasen. Vilket i sin 

tur ledde till att rötningsanläggningen inte hade någon egentlig intäkt, utan snarare räknades 

som en del i vattenskrubberanläggningen. Vi justerade detta i kalkylerna efter vår presentation 

på GE. Vi gav rötningsanläggningen marknadsmässig ersättning för den gas som levererades 

därifrån till vattenskrubbern. Detta för att båda anläggningarna skulle få en mer rättvisande 

bild av deras lönsamhet.  

 

6.2 Diskussion 

 

Det intryck vi fått, är att lönsamhetsnyckeltalen inte var något som efterfrågades i någon stör-

re omfattning i organisationen, vilket förvånade oss. Det skulle antagligen driva på arbetet 

med att få processer och rutiner på plats och därmed kunna omvandla projektdrift till ordina-

riedrift tidigare. Även om hänsyn måste tas till att det är relativt ny verksamhet med nya erfa-

renheter och kunskaper inom avdelningen. Vi tror också med anledning av de, som vi upplev-

de det, många olika system, olika mappstukturer och filer, att det skulle vara bra med ett 

transparentare och mer enhetligt affärssystem. Ett affärssystem med större möjlighet att samla 

allt på ett ställe. Detta skulle kunna medföra en tydligare planering, bättre rutiner för hur olika 

erfarenheter, driftskunskaper och produktionstal dokumenteras, lättare kunna användas av 

andra och framförallt kunna följas upp på ett smidigare sätt genom olika nyckeltal. 

 

Försöker vi lyfta blicken lite och översätta de intryck vi fått hittills till hela branschen, tror vi 

att det finns ett ”slack” i produktionsledet och definitivt i de rutiner som är under utveckling. 

Vi tror också att detta ”slack” måste åtgärdas inom alla led i produktionen om biogasen ska få 

det genombrott branschen så gärna vill nå fram till. Vi efterlyser också ett brett samarbete 

mellan de större aktörerna för att snabbare nå fram till effektivare produktion och distribution 

och därmed bättre lönsamhet. Vi ser en utdragen långsam process som en större fara än den 

potentiella faran i att någon enskild aktör råkar dra mer fördel i ett samarbete än någon annan.   
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6.3 Uppsatsens bidrag 

Vår tes är att kemisk absorption är den metod som har högst tillgänglighet och som är mest 

kostnadseffektiv, samt att det finns möjlighet till skalfördelar som kraftigt påverkar invester-

ingskostnadens belastning på lönsamheten. Enligt våra beräkningar är denna typ av anlägg-

ning den mest effektiva och lönsamma. Denna tes bygger på de resultat som vår analys av 

data och intervjuer pekar på.  

Tesen gäller under förutsättning att vissa yttre förutsättningar är uppfyllda såsom tillgång på 

rågas inom rimligt avstånd, tillgång på fjärrvärme, ånga eller naturgas för uppvärmning vid 

processen samt möjlighet till avsättning för den förädlade gasen.  

Det som vi genom vår uppsats hoppas bidra med till GE är att underlätta uppföljning av pro-

duktion och lönsamhet ur ett effektivitetsperspektiv, för att i framtiden lättare och snabbare 

kunna jämföra anläggningar mot varandra eller mot mål. 

 

6.4 Reflektion över uppsatsen 

Avslutningsvis vill vi nämna något som har påverkat hela uppsatsen. Nämligen bortfallet av 

de tre anläggningarna, dessa tre anläggningar innefattade tre rötnings-, två uppgraderingsan-

läggningar och en förbehandlingsanläggning. I och med detta försvann möjligheten för oss att 

jämföra anläggningar med samma process, och utifrån detta dra slutsatser om anläggningarnas 

energi- och kostnadseffektivitet samt deras lönsamhet. En annan sak som påverkat utfallet, 

särskilt i rötningsanläggningens men även i vattenskrubberanläggningens fall, var att historisk 

data och viss mätning som exempelvis metanslip inte var mätt utan bara var ett antaget värde 

utifrån miljötillståndet. Detta gäller också i hög grad lönsamhetstalen, där vi skalat upp må-

nads- och årsuppgifter till en 20 årsperiod, vilket kan vara väldigt missvisande då produktio-

nen inte är optimerad i dagsläget.  

 

6.5 Förslag på vidare forskning 

Som förslag på vidare forskning skulle vi vilja se mer forskning som inkluderar helhetsper-

spektivet vid biogasframställning. Från insamling av substrat, till förbehandling, rötning, upp-

gradering och distribution till tankstationer för att få en klarare bild av biogasens konkurrens-

möjligheter utifrån ett lönsamhetsperspektiv. 

En annan fråga som har väckts under arbetet är varför så stor mängd gas facklas bort. Vi skul-

le vilja se forskning på alternativa lösningar, som till exempel någon form av gaslagring för 

att minska den mängd gas som behöver facklas bort till följd av driftproblem vid anläggning-

arna eller vid överleverans av rågas. 

En annan fråga som har väckts är hur man skulle kunna öka samarbetet mellan företag i bran-

schen, för att gynna den viktiga och nödvändiga utvecklingen inom biogasbranschen. 
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