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Förord 
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Sammanfattning 
Bakgrund 
Denna uppsats grundar sig i ett problem som aktualiserats av Energigas Sverige som, 

tillsammans med Finansdepartementet, har ställt frågan om vilka statsfinansiella effekter som 

kan uppstå vid en ökning av biogasproduktion. Då de statsfinansiella effekterna av en ökad 

biogasproduktion både är positiva och negativa till följd av en minskad användning av fossilt 

bränsle, är detta något som vi vill undersöka närmre.     

Syfte och slutsatser 
Syftet är att beskriva och förklara vilka statsfinansiella effekter som erhålls vid ökad 

biogasproduktion och utifrån vår problemformulering: ”Vilka statsfinansiella effekter erhålls 

vid ökad biogasproduktion?” kunde vi se följande statsfinansiella effekter: positiv 

sysselsättningseffekt, ökade intäkter på sociala avgifter samt inkomstskatt, minskade 

arbetslöshetskostnader och minskade skatteintäkter på fossila bränslen. Dessa effekter leder 

sammanfattningsvis till en negativ statsfinansiell effekt på drygt 2,6 miljarder SEK. Utefter 

den negativa effekten godtog vi även en av de två hypoteserna som ställdes, vilken förklarade 

att en ökad biogasproduktion leder till negativa statsfinansiella effekter. 

Design/Metodik/Ansats 
Vi har valt utgå utifrån en anglosaxisk vetenskapstradition som passar studien väl och vidare 

har vi ett positivistiskt synsätt då vi vill förklara sambandet mellan orsak och verkan av en 

ökad biogasproduktion och statsfinansiella effekter. Vi har även valt att arbeta utifrån en 

deduktiv ansats med ett kvantitativt synsätt då vi har tidigare studier som utgångspunkt vid 

vår datainsamling.   

Originalitet/värde/kunskapsbidrag  

Studien har bidragit till att ge insikter om hur en ökning av biogasproduktionen skulle påverka 

statens finanser i form av en kraftig sysselsättningsökning och en minskning av de fossila 

skatteintäkterna. Vidare anser vi att studien kan användas som underlag för beslut om en ökad 

biogasproduktion. 

Framtida forskning 
Utifrån vårt resultat har vi kommit fram till ett flertal vidare forskningsområden som 

exempelvis; teknikexport, reducerade kostnader för miljöeffekter, möjligheten om att införa 

en marginell beskattning av biogasen, potential för att ta betalt för restprodukter och även hur 

utländska aktörer kan påverka Sveriges biogasproduktion och tillgänglighet.  
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Abstract 
Background 

This paper is based on an issue raised by the organization Energigas Sverige, which together 

with the Ministry of Finance has posed the question about the fiscal impact of an increase in 

biogas production. Since the fiscal effects of an increased biogas production are both positive 

and negative, due to reduced use of fossil fuels, we want to investigate this further.  

Purpose 

The purpose is to describe and explain the obtained fiscal impacts of an increased biogas 

production and based on our problem: “What are the obtained fiscal effects caused by an 

increase in biogas production?” we could see the following fiscal effects: positive impact on 

employment, increased revenues of social security contributions and income taxes, reduced 

unemployment costs and reduced tax revenues on fossil fuels. These effects are summarized 

in a negative tax revenue of 2,6 billion SEK. Along the summarized negative effect we also 

accepted one of the two prepared hypotheses, which stated that an increase in biogas 

production leads to a negative fiscal impact.   

Design/Methodology/Approach 

We have chosen to work from an Anglo-Saxon scientific tradition and furthermore, we have a 

positivistic approach when we want to explain the relationship between cause and effect of an 

increase in biogas production and the following fiscal impacts. We have also chosen to work 

with a deductive and quantitative approach, as we have earlier studies as a basis of our data 

collection.     

Conclusions 

The study has helped to provide insights on how an increase in biogas production would 

affect the finances of the state in form of a great increase in employment and a reduction in 

fossil fuel tax revenues. Furthermore, we believe that the study can be used as a foundation 

for decisions of an increased biogas production.   

Future research 

After a discussion based on our results we have a number of further research areas: 

technology exports, reduced cost for environmental effects, the ability to impose a marginal 

tax on biogas, the potential of charging for waste products and also how foreign actors could 

affect Sweden’s biogas production and availability.   
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras en bakgrund till varför ämnet är intressant att studera ur vår 

akademiska synvinkel. Den största anledningen till val av ämne var att vi kan kombinera vår 

utbildnings två hörnstenar, nämligen energi och ekonomi. Dessutom fanns inga tidigare 

studier likt den vi tänker göra och det är för oss väldigt stimulerande och utmanande att bidra 

med ny kunskap inom ämnet biogas. Vidare presenteras också en inledande 

problemdiskussion kring ämnet som mynnar ut i vår problemformulering samt vårt syfte med 

uppsatsen.   

___________________________________________________________________________ 

1.1. Problembakgrund  
Det kan knappast ha undgått någon att världen idag ser lite annorlunda ut än vad den gjorde 

för drygt 50 år sedan. Vi blir allt fler människor som använder desto mer fossila bränslen och 

väldigt många undersökningar pekar åt samma håll: de fossila bränslena kommer att ta slut 

inom en relativt snar framtid och vi kommer då att bli tvingade att finna andra energikällor 

(Sidén, 2009). 

Redan 1992 skapades ”Agenda 21”, ett handlingsprogram för hur samhällsutvecklingen skulle 

kunna styras mot en mer hållbar framtid. Agendan innebär att varje stad, kommun, skola och 

företag skall ha en dagordning för hur en hållbar utveckling kan skapas under det första 

århundradet på 2000-talet (Persson & Persson, 2007). Många saker måste göras men en av de 

saker som står högt upp på agendan är en minskad energianvändning och en övergång från 

fossila bränslen till förnybara alternativ ur ett ekonomiskt, socialt och miljövänligt perspektiv 

(Najam & Cleveland, 2003).  

I dagsläget står den förnybara energin för ca: 47 % av den totala energi som används i 

Sverige, vilket är mest i hela EU. Den sektor som står för den största andelen förnybar energi 

är den lättare industrisektorn medan transportsektorn endast står för sju procentenheter av den 

totala förnybara energianvändningen. Istället används där fossila bränslen i form av olja och 

bensin i stor utsträckning (Energimyndigheten, 2011). 

Lindstedt (2012) menar att världens oljeproduktion redan sedan tio år tillbaka har planat ut 

och att priset per fat inom en snar framtid kommer att vara så högt att varken utvinning eller 
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användning kommer att vara lönsamt för någon part. Om denna förutsägelse skulle besannas 

skulle det medföra mycket stora konsekvenser för exempelvis transportsektorn som står för 

den största andelen användning av fossila bränslen. Ett stort problem med att ersätta fossila 

bränslen med förnybara är att de förnybara är befriade från skatter vilket påverkar staten i stor 

utsträckning genom minskade skatteintäkter på fossila bränslen (Ekonomifakta, 2011). Staten 

har idag en miljöskatt på fossila bränslen vilket innebär att staten erhåller skatteintäkter på ca: 

43 miljarder kronor årligen (Ekonomistyrningsverket, 2011). Vilket kan jämföras med 

Sveriges BNP1 som under 2011 uppgick till ca: 3 300 miljarder kronor. Denna del av 

miljöskatten står då för drygt 1,3 % av Sveriges BNP men skattesatserna har dock varierat 

kraftigt och under 1990-talet låg de på en avsevärt högre nivå än i dagsläget. Detta beror till 

stor del på att man införde moms på oljeprodukterna men även på skatten. Anledningen till 

den stora skattesatsminskningen sedan 1990-talet är till stor del att världsmarknadspriset på 

råvarupriset har ökat kraftigt och staten har då kompenserat detta genom att sänka 

skattesatserna och infört en punktbeskattning (Ekonomifakta, 2012).  

Vid en minskning av användandet av fossila bränslen kommer således också intäkterna till 

staten genom miljöskatten att minska. Detta förklaras i att de förnyelsebara energikällorna är 

undantagna den svenska miljöskatten just av den anledningen att de är förnybara (SCB, 2000). 

Den minskade skatteintäkten till staten är en naturlig effekt av minskat fossilt bränsleberoende 

men måste också ersättas av andra intäkter för staten. Denna effekt som fås genom minskade 

skatteintäkter från fossila bränslen kallas för statsfinansiella effekter2 och är ett begrepp som 

inte endast kan appliceras på bränslen utan på allt som har med statens finanser att göra. Vid 

utredandet av vilka statsfinansiella effekter som kan erhållas vid olika typer av omställningar 

skall utredningen redovisa hur en ökning av förnybar energi skulle påverka statens finanser 

(Finansdepartementet, 2003).  

Det finns flera exempel på faktorer som i framtiden skulle kunna påverka vår statsfinans 

avsevärt inom energisektorn. Svensk vindenergi (2009) har i en rapport tagit fram siffror som 

pekar på att vid en planerad utbyggnad av vindkraften till en installerad effekt på 25 TWh till 

år 2020, skulle antalet arbetstillfällen öka från dagens 4 000 personer till 12 000. Till detta 

                                                 
1 Bruttonationalprodukten (BNP) är värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss tid, 
vanligtvis mätt per år (Ekonomifakta, 2012). 

2 En operationell definition av statsfinansiella effekter ges i det teoretiska avsnittet 3.6.  



10 

 

skall också läggas den arbetskraft som krävs för projektering, installation, montering och så 

vidare. Här kalkylerar man med att lite drygt 100 000 arbetstillfällen kommer att användas 

fram till 2020 då utbygganden skall vara klar (Svensk Vindenergi, 2009). De exakta 

effekterna av en ökad produktion av vindkraft är inte fastställda men genom ökad 

sysselsättning, fler nyetableringar och mindre statlig kostnad för arbetslösa uppnås många 

positiva statsfinansiella effekter. Man har dock inte räknat på vilka negativa statsfinansiella 

effekter en minskad användning av fossilt bränsle skulle medföra i form av förlorade 

skatteintäkter, vilket man definitivt bör göra (Finansdepartementet, 2003). Enligt en artikel 

från Energy Journal (2012) pekar deras studie på samma sak, nämligen att genom utvidgning 

av förnybara energikällor så ökar sysselsättningen markant med minskad arbetslöshet som 

följd. 

Med tanke på vår utbildning inom ämnena energi och ekonomi finner vi det mycket 

spännande att undersöka om det finns ett bränslealternativ som är hållbart ur både 

energisynpunkt, men också ur ett ekonomiskt perspektiv. 

1.2. Problemdiskussion 
Med bäring på den diskussion som fördes i det tidigare avsnittet angående vår miljö och det 

stora problem som vi alla står inför, nämligen det faktum att våra fossila resurser inte är 

hållbara i ett framtidsperspektiv, för vi här resonemang om alternativa energikällor som 

behandlar vårt energiproblem. En enda lösning kanske inte är svaret men flera olika 

energikällor i symbios med varandra kan vara receptet på en framtida hållbar utveckling av 

vår värld (Vattenfall, 2012) (Voelcker, 2009). 

Diskussioner om hur de fossila bränslena ska reduceras för att införa mer förnybar energi i 

vårt samhälle är ett hett samtalsämne över hela världen (Meckler & Boles, 2010) och inte 

minst i Sverige (Svensk vindenergi, 2010). Det pågår intensiv forskning och utvinningen av 

energin går mot en alltmer effektivare process. 

Vattenkraften har varit viktig för Sveriges ekonomi och industri sedan drygt hundra år tillbaka 

med dess elproduktion och är i dagsläget fortfarande en viktig källa för vår eltillförsel som 

står för nästan hälften av landets totala elproduktion (Energimyndigheten, 2011). Riksdagen 

har ur miljösynpunkt beslutat att utbyggnad endast får ske i en mycket limiterad grad vilket 

gör att vattenkraftens utbyggnadspotential är begränsad (Sidén, 2009).  
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Vindkraften som är en förhållandevis ny utvinningsmetod av el är energikällan som har haft 

starkast tillväxt inom Sverige de senaste åren och tekniken har ständigt gått framåt. Trots detta 

är det fortfarande relativt dyrt att utvinna el från vindkraft vilket gör att andra alternativ ofta 

anses attraktivare. Vad som även sätter stopp för en snabbare utbyggnad är främst den 

politiska viljan och villkoren som gäller för vindkraften i Sverige. Det är då de estetiska 

synpunkterna på de stora kraftverken som är motsättningarna som främst framkommer under 

planeringsfaserna (Svensk vindkraft, 2010).  

Solenergi är vår största förnybar energikälla och är även upphov till all förnybar energi som 

finns och trots Sveriges norra geografiska läge har vi en kapacitet som är cirka 700 gånger 

större än vårt totala energibehov. Kostnaderna för att utvinna elenergi från solen är dock 

fortfarande för höga för att anses som lönsamma och forskningen behöver stöd för att kunna 

vidareutveckla solenergin med fokus på ett ekonomiskt hållbart system (Dessus & Pharabod, 

2009). Av människans totala energibehov bildar solenergin även omkring sju gånger så 

mycket biomassa3 och fram till 2050 anser WBA (2009) att det skulle kunna utvinnas och 

användas bioenergi som motsvarar mer än dubbelt så mycket som vår nuvarande 

energiförbrukning om den tekniska utvecklingen fortsätter. Detta gör den till den största 

förnybara energikällan bortsett från solen och anses även som den viktigaste med en stor 

potential.  

Produktion av bränsle från bioenergi har under senare år blivit allt vanligare där biogas är en 

produkt som anses ha en stor potential ur en ekonomisk synvinkel enligt Sidén (2009). I 

dagsläget har biogasproduktionen svårt att konkurrera med övriga energikällor som 

uppvärmningsalternativ och utvecklingen har gått mot att producera biogas som 

fordonsbränsle. Anledning till denna utveckling har varit att de etablerade fordonsbränslena, 

som bensin och diesel, idag har ett högt pris vilket gör att biogasen erhåller högre 

konkurrenskraft (Energimarknadsinspektionen, 2009) (Friedland, 2010). 

I Österrike är den förnybara energin, och främst biomassan, ett centralt ämne inom 

energipolitiken där forskning har erhållit stora summor för utvecklingsstöd. Till följd av detta 

utvecklingsstöd har nya arbetsmarknader skapats, och därmed nya arbetstillfällen inom landet, 

då de förnybara energikällorna och främst biomassan anses ekonomiskt konkurrenskraftiga 

                                                 
3 Biomassa är material med biologiskt ursprung som uppstår vid växternas fotosyntes. Denna massa kan senare 
utnyttjas för att utvinna energi (Regeringen, 2012).    
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med de fossila bränslena enligt Faninger (2011). Detta visar obestridligen att med utveckling 

och forskning inom bioenergi kan den på sikt ersätta andra bränsleformer som exempelvis de 

fossila.  

Finansdepartementet har under en tid varit i tät kontakt med gasbranschen och dess aktörer i 

särskilda frågor som berör ekonomiska styrmedel för en ökad biogasproduktion (Grundfeldt 

2012). Biogas har av gasbranschen accentuerats som en stark utvecklingsbar och förnybar 

energiprodukt, men för att införandet och den stegvisa övergången till energikällan ska bli 

lyckad kommer det att behövas utformningar av ytterligare ekonomiska styrmedel under 

utvecklingen så att investeringar för biogasen kommer igång. En fortsatt skattebefrielse under 

den nuvarande utvecklingen är även en förutsättning. Finansdepartementet är positivt inställda 

till ökningen av förnybart bränsle men understryker att biogasens skattebefriade inte får 

medföra minskade intäkter till statens finanser, idag i form av punktbeskattningar av fossilt 

bränsle. Detta sker då förnybart bränsle tar marknadsandelar från ett fossilt bränsle. För att en 

acceptans, utveckling och ytterligare stöd av biogasen då inte ska anses negativ bedömer 

Finansdepartementet att den måste ge betydande positiva effekter inom samhällsekonomins 

övriga delar (Grundfelt, 2012). Bedömningen av Finansdepartemenetet i det här avssendet om 

förnybar energi är även ett centralt problem i många andra länder och är ofta den betydande 

faktorn att inte fler satsningar verkställs inom området. I en studie av Engineering & 

Technology (2012) skildras Storbritanniens problem med införandet av förnybar energi till 

deras mål fram till 2020 och i studien kan man se tydliga likheter mellan Sveriges och 

Storbritanniens regering där minskade intäkter till staten är något som ständigt oroar vid 

införandet av förnybar energi.  

Enligt Grundfelt (2012) finns det inom området inga studier som visar på statsfinansiella 

effekter och det är därför viktigt att studier av denna karaktär upprättas som stöd för beslut. I 

samråd med organisationen Energigas Sverige, samt övriga aktörer inom gasbranschen, ska 

estimeringar upprättas där de övergripande statsfinansiella effekterna som punktbeskattningar, 

arbetstillfällen, arbetsgivaravgifter, inkomstskatt och utgifter för arbetslösa är de centrala 

delarna.  

Då biogasen idag har relativt få arbetstillfällen (Waluszewski, 2011) tror vi att en kraftig 

ökning av produktionen skulle medföra en ansenlig sysselsättningstillväxt på sikt. 

Sysselsättningen är en central politisk fråga i dagsläget i Sverige där en hög arbetslöshet utgör 
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ett stort problem och åtgärder ofta anses svåra att genomföra med dagens ekonomiska 

orolighet i främst EU-området (Riksrevisionen, 2011). De fossila bränslena skapar 

förhållandevis få arbetstillfällen inom Sverige då det är en importråvara, men trots det 

inbringar de viktiga direkta intäkter till statens finanser i form av punktbeskattningar 

(Ekonomistyrningsverket, 2011).  

Biogasen skapar idag inga direkta intäkter i form av skatter, då den kategoriseras som 

förnybar energi och är befriad från dessa. Vilka intäkter biogasen trots det kan medföra är 

flera indirekta skatter och kostnadsbefrielser för staten då en ökad sysselsättning kan 

tillkomma. Då fler arbetstillfällen tillkommer sjunker arbetslösheten vilket leder till minskade 

kostnader för staten. Vidare uppstår då indirekta intäkter för staten i form av sociala avgifter 

och inkomstskatt vilket skulle kunna leda till en högre konsumtion (Grundfelt, 2012). Vad 

dessa positiva och negativa intäkter för de olika skatterna ger för effekt för statens finanser är 

på förhand svårt att uppskatta men vad vi tror att en ökad biogasproduktion på sikt skulle vara 

positiv för samhället och statens finanser. Sammanfattningsvis menar vi att en ökad 

sysselsättning, på grund av biogasen, skulle gynna samhället och statens finanser där de 

direkta och indirekta intäkterna som uppstår skulle vara positiva trots en betydande 

intäktsförlust av de punktbeskattningar som de fossila bränslena inbringar.         

1.3. Problemformulering 
Vilka statsfinansiella effekter erhålls vid ökad biogasproduktion? 

1.4. Syfte 
Syftet är att beskriva och förklara vilka statsfinansiella effekter som erhålls vid ökad 

biogasproduktion.  

1.5. Avgränsningar  
Då Energimyndigheten (2011) anser att biogasen har störst potential inom transportsektorn är 

det också här som vi väljer att lägga vår studie och bortser från övriga användningsområden. 

Vi ska inte heller räkna på några eventuella kostnader inom fordonsbranschen då endast 

bensin/dieselmotorer ska ersättas med gasmotorer som redan idag är relativt långt utvecklade. 

Något som inte heller kommer tas upp i studien är en eventuell teknikexport.  

Vidare ska vi inte fördjupa oss i de tekniska aspekterna angående anläggningar, produktion 

och distribution då vi inte ser någon relevans i det inom det avsedda studieområdet.   
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Vid beräkningar kommer de eventuella nominella ökningar som exempelvis inflation och den 

reala värdeökningen som uppstår inte heller tas hänsyn till. Anledningen till detta är att 

inflationen och den reala värdeökningen kan vara svår att estimera och kan variera kraftigt 

beroende på konjunktursläge.   

Uppsatsen kommer inte att ta hänsyn till någon direkt eller indirekt produktions- eller 

sysselsättningsminskning inom oljebranschen som en följd av minskat fossilt beroende då vi i 

Sverige inte har någon utbredd oljeproduktion. Detta för att uppsatsen endast kommer att 

beräkna en 25 % övergång från fossila bränslealternativ till biogas anser vi att en negativ 

sysselsättningseffekt inom fossila bränslen blir obetydlig.  

1.6. Uppsatsens disposition 
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2. Vetenskaplig metod 
___________________________________________________________________________ 

Vi kommer i detta kapitel att redogöra för vårt tillvägagångssätt vid insamlandet av data. Vi 

kommer med utgångspunkt ur ett positivistiskt synsätt och en kvantitativ studie samt med ett 

deduktivt synsätt undersöka den data som vi fått in med hjälp av tidigare forskning. Dessutom 

presenteras vår metod för datainsamling samt en redogörelse för uppsatsens reliabilitet och 

validitet. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Övergripande metod 
 

                                     

 

Figur 1. Vetenskapligt metodval (Egen bearbetning).  

  

Anglosaxisk 
vetenskapstradition 
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synsätt 

Deduktiv ansats 

Kvantitativt 
angreppssätt 



16 

 

2.1.1. Kunskapsteori  

Enligt Rienecker och Jörgensen (2008) är den anglosaxiska vetenskapstraditionen, som oftast 

är problembaserad och empirisk, den mest applicerade traditionen för akademiska texter då 

ämnen har fastställda och konkreta mål. Den anglosaxiska vetenskapstraditionen innehar en 

ståndpunkt om att det finns iakttagbara förhållanden som utgår från undersökande texter.  

Med problemformuleringen som utgångspunkt har undersökningen ett tydligt fokus med en 

linjär struktur och det krävs dessutom en tydlig problemformulering tidigt i skrivandet för att 

kunna hålla fokus. Den kontinentala vetenskapstraditionen är ett annat dominerande 

akademiskt skrivsätt i den västerländska världen och är till stor del teoribaserad eller 

empiriskt baserad vilket innebär att den ofta har liten eller ingen grad av problematisering. 

Detta förhållningssätt ter sig mer tolkande och beskrivande där fokus i studien ligger på 

begrepp, teorier, verk och andra teoretiker eller författare (Ibid.). 

Då studien kommer att hålla ett distinkt fokus med en tydlig problemformulering förhåller sig 

studien uttryckligen åt den anglosaxiska vetenskapstraditionen som kommer att vara vårt 

förhållningssätt.    

Det finns två olika synsätt att samla in data på enligt Jacobsen (2006), närmare bestämt ur ett 

positivistiskt eller hermeneutiskt synsätt.  

Positivismen utgår från att hitta mönster ur ett objektivt synsätt och kunna dra slutsatser 

utifrån insamlad empirisk data för att kunna ge en generell bild av världen som resultat. Målet 

med en positivistisk studie är att kunna förklara orsak och verkan (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2009). Detta uträttas med hjälp utav naturvetenskapliga forskningsprinciper och 

ideal för att kunna göra en samhällsvetenskaplig undersökning där studien inriktar sig mot 

indikatorer eller det som kan registreras direkt, det positivt givna (Johannessen & Tufte, 

2003). I ett hermeneutiskt synsätt samlas verkligheten in genom att forskaren studerar hur 

individer agerar och tänker (Jacobsen 2006). Hermeneutiken menar att vetenskapen bör ägna 

sig åt helhetsorientering och problematisering eftersom verkligheten redan är tillräckligt 

förenklad genom modeller, schematiseringar, begrepp och normer (Andersson, 1982). 

Förståelse skapas enligt hermeneutiken inte genom förklaring likt positivismen utan mer 

genom interpretation (Arbnor & Bjerke, 2007). 

Studien kommer att utgå från ett positivistiskt synsätt vilket innebär att vi kommer att se 

problemen utifrån en neutral aspekt där observationer kan mätas. Detta innebär att forskarna 
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ska kunna bytas ut utan att detta ska ge någon större effekt av det framkomna resultatet (Patel 

& Davidsson, 2003).  

2.1.2. Tillvägagångssätt 

Forskare utgår i allmänhet från två olika ansatser, den deduktiva och den induktiva ansatsen. 

Valet mellan dessa skiljer sig från vilket perspektiv som forskaren utgår ifrån där 

tillvägagångssättet för hur verkligheten ska beskrivas eller förklaras (Bryman & Bell, 2005). 

Den deduktiva ansatsen utgår från att forskaren, för att förklara verkligheten, har tidigare 

teorier och forskning som utgångspunkt. Hur omvärlden verkar fungera kommer från tidigare 

forskning som skapar förväntningar och forskaren ska utifrån dessa förväntningar testa hur 

detta stämmer överens med verkligheten.  

I den induktiva ansatsen har forskaren vid insamlandet av data inte några förutbestämda 

hypoteser som utgångsläge. Istället utgår forskaren från den insamlade empirin för att kunna 

skapa sig ny teori som bygger på verkligheten (Jacobsen, 2006).  

Det finns dessutom ytterligare en ansats, abduktion, som är en kombination av induktion och 

deduktion enligt Alvesson och Sköldberg (2008). Denna ansats menar att empirin är 

utgångspunkten, likt den induktiva ansatsen, men som den deduktiva ansatsen antyder 

används även tidigare studier och forskning där nya observationer utförs (Alvesson, 2008). 

Vår studie utgår ifrån en deduktiv ansats där vi kommer att utgå ifrån tidigare teorier och 

forskning inom området för att på så sätt kunna få en helhetssyn inom det valda områdets 

forskningssituation idag. Däri kommer också vår undersökning att ha sin grund. 

2.1.3. Angreppssätt   

Enligt Holme och Solvang (1986) brukar man skilja mellan två olika angreppssätt inom 

samhällsvetenskapen: kvalitativt eller kvantitativt angreppssätt. Man särskiljer de båda genom 

att fastställa vilken data som man skall analysera - mjukdata eller hårddata, och den 

utmärkande skillnaden mellan de olika angreppssätten är hur man använder sig av siffror och 

statistik (Holme & Solvang, 1986).  

En kvalitativ ansats kännetecknas av att den insamlade data som man har beskriver ett 

fenomen med hjälp av texter, ord och meningar (Jacobsen, 2006). Bjereld (2002) beskriver att 

forskaren med en kvalitativ ansats vill ha fram vilken kvalitet och vilka egenskaper ett 
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fenomen eller händelse har. Med hjälp av respondenternas egna ord vill forskaren tolka och 

förstå hur de ser på verkligheten ur deras perspektiv (Jacobsen, 2006). Den kvalitativa 

metoden kännetecknas av närhet till den informationskälla som man har (Holme & Solvang, 

1986) och karaktiseras av fältstudier, intervjuer och observationer (Bjereld, 2002). Forskaren 

ges en deltaljrik helhetsbild av problemet men kommer finna svårigheter i att generalisera sina 

slutsatser (Jacobsen, 2006).  

Den kvantitativa metoden innebär att forskaren kvantifierarar datan för att söka finna 

sambandet mellan olika händelser (Bjereld, 2002). Kvantifieringen görs med hjälp av att 

informationen är kategoriserad och att informationen ryms inom givna svarsalternativ 

(Jacobsen, 2006). Forskningen är också långt mer kontrollerad av forskaren och mycket mer 

tydligt formaliserat och strukturerat kontra det kvalitatitva angreppssättet (Holme & Solvang, 

1986). Det kvantitativa angreppssättet avgör också vilka relationener som är av betydande 

intresse utifrån den frågeställning man valt (Holme & Solvang, 1986). Jacobsen (2006) talar 

om att det med kvantitativa ansatser i hög grad är lätt att dra generella slutsatser men att 

standardiserade svar kan tvinga fram åsikter samt att datafångsten kan vara ytlig. 

Vid val av angreppssätt bör man utgå ifrån den problemformulering som man har (Holme & 

Solvang, 1986). Eftersom vi kommer att söka finna ett samband mellan ökad 

biogasproduktion och statsfinansiella effekter tycker vi att ett kvantitativt angreppssätt är det 

mest lämpliga för oss. Det kommer att krävas en hög grad av generalisering i vår studie då vi 

till största delen skall samla in data för att kunna göra estimeringar av värdet av en ökad 

biogasproduktion kontra minskningen av användandet av fossila bränslen. Genom att vi 

använder ett kvantitativt angreppssätt gör det också det lättare att jämföra vår studie med 

andra tidigare studier inom biogasaproduktion och statsfinansiella effekter (Edling & 

Hedström, 2003). Eftersom att problemformuleringen är en fråga som kan ge ett svar i form 

av just statistik och siffror är det med fördel man applicerar ett kvantitativt angreppssätt då 

forskaren lättare kan skatta de olika resultat han får, men också för läsaren att få en klar och 

tydlig bild av hur och varför forskaren fått fram de reultat som han får. Vid framställandet av 

resultatet till läsaren kan den kvalitativa metoden framstå som primitiv och fragmenterad i 

förhållande till den kvantitativa (Edling & Hedström, 2003) varför vi valt ett kvantitativt 

angreppssätt.  
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2.2. Datainsamling 
Då vi har två skilda variabler i form av ökad biogasproduktion och statsfinansiella effekter, 

kommer datainsamlingen att ske på två olika sätt.  Vad gäller ökad biogasproduktion kommer 

data att samlas in och baseras på sekundärdata från tidigare studier inom området. Vi kommer 

att undersöka vilka sysselsättningseffekter som finns i tidigare studier för att sedan bearbeta 

den information som vi får in.  

Data på de statsfinansiella effekterna kommer att utgå från biogasproduktionens direkta 

påverkan av sysselsättningsgraden i Sverige. Denna data kommer sedan att ingå som en av två 

variabler varav den andra kommer att samlas in från SCB som har en databas för de områden 

som är av intresse för vår undersökning.  

Genom grundliga undersökningar av tidigare studier och noga insamlad sekundärdata 

kommer detta sammantaget att ge oss en god grund för de analyser och slutsatser som vi 

kommer att kunna presentera i de avslutande avsnitten med ett kvantitativt förhållningssätt.   

2.3 Operationalisering  
Ett analysförlopp sker i tre steg enligt Jacobsen (2006). Först beskrivs den insamlade datan i 

en sammanställande del i det empiriska avsnittet för att få en klar och detaljerad bild av det 

insamlade materialet. Därefter delas den insamlade datan in i olika kategorier där likande 

områden bearbetas. Det sista steget i analysförloppet är en fusion mellan de tidigare förloppen 

där man söker finna skillnader och likheter mellan dem (Jacobsen, 2006).  

Det finns två olika empiriska avsnitt i denna uppsats. Den ena är de effekter på 

sysselsättningen som erhålls vid ökad biogasproduktion och den andra är vilka statsfinansiella 

effekter som erhålls. Då en sysselsättningseffekt av en ökad biogasproduktion är svår att 

förutse kommer estimeringar att göras av framitidens sysselsättningsgrad som en direkt och 

indirekt följd av ökad biogasproduktion. Denna estimering kommer att genomföras med hjälp 

av extrapolering av det material som finns tillgängligt idag genom Biogas Öst:s rapport från 

2011.  

De statsfinansiella effekterna som erhålls vid en ökad biogasproduktion kommer sedan att 

baseras på de uppgifter som vi får fram genom extrapoleringen av Biogas Öst:s rapport om 

sysselsättningen. Data på inkomstbeskattning, minskade skatteintäkter på fossila bränslen som 

en följd av minskad användning hämtas från SCB:s databas. Vi kommer utgå från att 
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minskningen av det fossila användandet kommer vara perfekt negativt korrelerat mot 

ökningen av biogasproduktionen där en procentuell ökning av biogasproduktionen leder till en 

lika stor procentuell minskning av det fossila användandet.   

Beräkningar av direkta och indirekta sysselsättningseffekter sker i en analysmodell, rAps-

modellen4 (Regionalt Analys- och prognossystem), och kommer således att ligga till grund för 

de beräkningar som görs på de statsfinansiella effekterna.  

Genom de beräkningar som görs i analysen med hjälp av rAps-modellen skall vi sedan 

presentera våra resultat och slutsatser mot bakgrund av vår teoretiska referensram. 

2.4. Reliabilitet och validitet 
En undersökning skall uppfylla två krav oavsett vilken empiri man samlar in. Empirin skall 

vara valid, det vill säga giltig och relevant. Dessutom skall den vara reliabel, med andra ord 

ska den vara tillförlitlig och trovärdig. (Jacobsen 2006) 

Jacobsen (2006) menar att man måste verka kritiskt granskande mot den data man samlat in 

samt mot den metod som använts vid insamlandet för att kunna avgöra en datas giltighet och 

tillförlitlighet. Det är detta som kallas för en studies reliabilitet och validitet. Validitet står i ett 

direkt förhållande till reliabilitet, på så sätt att en hög validitet i en studie per definition även 

innebär en hög reliabilitet. Förhållandet är dock inte det motsatta vilket innebär att en hög 

reliabilitet inte per automatik medför en hög validitet (Bjereld, 2002).  

2.4.1. Reliabilitet 

Vad gäller reliabiliteten så syftar den till att förklara den tillförlitlighet och trovärdighet som 

finns i undersökningen (Jacobsen, 2006). Undersökningen skall vara genomförd på ett sätt 

som är trovärdigt och på ett sätt som väcker tillit (Jacobsen, 2006). Bjereld (2002) menar att 

om mätningen skett på ett otillbörligt sätt skall trovärdigheten i arbetet ifrågasättas.  Man kan 

också ställa sig frågan: Om man skulle göra undersökningen igen med samma metod, skulle 

vi då få samma resultat? Är svaret ja anses undersökningen ha hög reliabilitet (Jacobsen, 

2006).  

Vi anser att reliabiliteten är säkerställd då vi kommer att använda oss av befintlig data i vår 

studie där en annan studie av samma karaktär skulle få likartat resultat. Däremot bygger de 
                                                 
4 En redogörelse av rAps-modellen ges i avsnitt 3.7.1. rAps-modellen.  
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statsfinansiella effekterna av en ökad biogasproduktion på estimeringar vilket kan påverka 

reliabiliteten något.  

2.4.2. Validitet 

Det är viktigt att man faktiskt mäter det som skall och önskas mätas, att mätningen uppfattas 

som relevant för studien samt att det är applicerbart på både en enhet men också på flera 

enheter. Denna generella giltighet kan i sin tur sedan delas in i två enheter: intern och extern 

giltighet (Jacobsen, 2006). 

Den interna giltigheten ställer frågan om vi mäter det som vi tror att vi mäter (Jacobsen, 

2006). Framför allt finns det två möjligheter att pröva den interna giltigheten: antingen kan 

man kontrollera sina resultat mot andra undersökningar eller så kan man själv kritiskt granska 

sina resultat (Jacobsen, 2006).  

Extern giltighet gäller om resultat från ett limiterat område också är giltiga vid andra större 

sammanhang. Detta ger oss en förståelse för hur ett utfall kan generaliseras och därmed också 

gälla i andra sammanhang än där utredningen ägde rum. Ett krav för att detta skall vara 

möjligt är att det som studerats är representativt för den kontext vi vill överföra studien till 

(Jacobsen, 2006).  

Validiteten är också säkerställd eftersom den största delen av den data vi samlar in är befintlig 

och vårt resultat går att mäta och dra slutsatser ifrån.  
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3. Teoretisk referensram 

___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt kommer vi att visa vad tidigare studier inom området kommit fram till. Vi 

kommer även att presentera resursberoendeteorin som är vårt teoretiska perspektiv. Vidare 

kommer vi också att förklara de centrala begreppen som finns i denna studie, nämligen 

biogasproduktion, sysselsättning, fossila skatteintäkter samt statsfinansiella effekter.  

___________________________________________________________________________ 

3.1. Litteraturöversikt 
Studier visar på att en kraftig ökning av biogasproduktionen, både nationellt och 

internationellt, är fullt möjlig och dagens prognoser pekar på en inhemsk biogasproduktion på 

uppemot 20 TWh per år fram till år 2020. Skulle man omvandla det till värme skulle det 

innebära att samtliga av Sveriges omkring två miljoner småhushåll skulle kunna värma sina 

hus med biogas. Det är dock inte som värme som biogasen spås ha sin framtid, utan inom 

transportsektorn (McDonald & Greer, 2008) där man redan idag är ett lättillgängligt bränsle 

för många (Energimagasinet, 2006). Den prognos som finns idag, som baseras på befintliga 

samt planerade anläggningar, talar om en siffra på 3,0 TWh under 2013 (Biogasportalen, 

2009).  

I Tyskland har man kommit långt med biogasproduktionen och är idag en ledande producent 

av biogas (Energimagasinet, 2006). En stor anledning till detta är att den tyska staten har 

garanterat elpriset för produktionen under närmre 20 års tid. Dessutom har de låga räntorna 

gjort att intvesteringar i biogasanläggningar har varit mycket gynnsamma för de tyska 

jordbrukarna. Enligt den tyska branschorganisationen FvB kan det fram till år 2020 finnas en 

kapacitet på 9 500 MW uppdelat på drygt 200 000 biogasanläggnigar. Det kan jämföras med 

dagens tyska anläggningar som har en installerad effekt på 650 MW fördelat på 2 700 

anläggningar. En sådan ökning av den tyska produktionen skulle enligt FvB medföra en ökad 

sysselsättning från dagens 8 000 till 85 000 människor, något som man ser som realistiskt 

med tanke på den initiativ som den tyska naturgasindustrin tagit angående en ökning av 

inhemsk biogas med 10% i naturgasnätet (Energimagasinet, 2006).  

Enligt OECD Trade och Environment Working Papers finns det stora möjligheter för länder 

att tillsammans med utfasning av de fossila bränslena samtidigt växa och utveckla sina 
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ekonomier. Genom att succesivt fasa ut beroendet av de fossila bränslena och istället ersätta 

dem med inhemskt producerade förnybara alternativ kan man utveckla landets ekonomi både 

ur ett nationellt och internationellt perspektiv (Burniaux, Chateau, & Sauvage, 2011).  

Även svenska studier visar på att en ökning av biogasanvändandet skulle medföra stora 

vinster för välfärden. Anders Mathiasson, VD för Svenska Gasföreningen, talar om en siffra 

på uppemot 60 000 nya arbetstillfällen som kan skapas inom biogasens förädlingskedja fram 

till år 2020. Detta förutsätter en övergång från fossilt bränsle till biogas med drygt 20% fram 

till dess. De flesta jobben skulle ligga i verkstadsindustrin och fordonsindustrin som en 

indirekt följd av ett ökat intresse för biogasbilar och dess komponenter. 

Sysselsättningskalkylen som tagits fram av Svenska Gasföreningen baseras på att totalt 300 

anläggningar byggs i landets kommuner med fler än 10 000 invånare (Energimagasinet, 

2006). 

Utredningen ovan får även medhåll av en studie gjord av Energy Journal (2012) där positiva 

effekter av en ökning av förnybar energi påvisas och de främsta punkterna som behandlas är 

arbetslöshetsminskning och en ökad sysselsättning., så kallade dubbla effekter. Här behandlas 

även de motiv som gör att utvecklingen måste gå mot en mer hållbar framtid där olja inte 

längre kan vara en tillförlitlig produkt ur en ekonomisk synvinkel med dess stigande 

konsumtionspriser.  

I en studie av Engineering & Technology (2012) behandlas Storbritanniens mål fram till 2020 

på 15 % där ständigt aktiv politik inom frågan anses som lösningen och inte enbart att ha satt 

upp ett mål som ska nås. Problem inom utvecklingen av förnybar energi, och då främst inom 

transportsektorn, anses ofta vara den infrastruktursförändring som behövs där man ser ett 

problem där omfattande åtgärder erfordras. Enligt Storbritanniens energisekreterare hjälper 

inte den förnybara energin endast till att stödja arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt över 

hela landet, utan den hjälper även till att trygga energisäkerheten och reducerar stora 

kostnader för miljöhälsofarliga emissioner i samhället.  

En annan svensk studie, genomförd på uppdrag från Biogas Öst, ser positivt på utvecklingen 

för svensk biogasprodukion. Daniel Waluszewski har för Biogas Öst:s räkning undersökt hur 

deras regionella utveckling av biogasen ger för effekter på både arbetslösheten och ökade 

intäkter. Waluszewski (2011) pekar även på att fram till år 2020 kommer 2 200 

helårsarbetskrafter att arbeta med direkt koppling till biogasen och hela 1 300 arbetstillfällen 
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kommer att skapas som en indirekt följd av en ökad biogasproduktion. Arbetstillfällena 

kommer främst att hamna inom exempelvis jordbruk och transportstjänster inom regionen. 

Regionen omfattar Uppsala, Stockholms, Västmanland, Södermanland, Örebro 

och Östergötlands län (Biogas Öst, 2012).   

Slutligen kan det konstateras att samtliga studier vi tittat på pekar på att det finns stor 

potential för en ökad produktion och användning av biogas i Europa men också i Sverige 

(Energimagasinet, 2006). Det som är extra intressant är de effekter som fås vid en 

produktions- och användarökning och denna undersökning kommer att genomföras på ett 

liknande sätt som Biogas Öst har gjort. De har använt sig av rAps-modellen för att beräkna 

vilka följder en ökning av biogasproduktionen får i hela förädlingskedjan från exempelvis 

direkta och indirekta arbetstillfällen. I rapporten tas dock inte hänsyn till vilka statsfinansiella 

effekter en ökad biogasproduktion får på grund av rAps-modellens begräsningar i att göra 

sådana komplexa analyser (Waluszewski, 2011). Vi har dock valt att komplettera modellen 

med extern data för att undersöka vilka statsfinansiella effekter som erhålls vid en ökad 

biogasproduktion. Varför vi anser det vara viktigt att undersöka vilka statsfinansiella effekter 

en ökning av biogasproduktionen kan tänkas få är för att reduktionen av miljöskatteintäkter på 

bensin och diesel medför en minskning av Sveriges totala skatteintäkter vilket i sin tur 

påverkar statens finanser. Denna skatteminskning har inte tagits i beaktning i någon tidigare 

studie men eftersom att en minskning av skatteintäkterna har en stor inverkan på hur 

finansdepartementet och sedermera riksdag och regering ser på ett eventuellt ökat stöd för en 

ökad biogasproduktion (Grundfeldt, 2012) anser vi att det är mycket angeläget att man 

undersöker detta närmare.  

3.2. Teoretiskt perspektiv 
Vi har tidigare påvisat att våra resurser inte är oändliga och mycket arbete pågår ständigt för 

att stärka upp våra resurser. Ett stort nationellt steg kan vara att minska beroendet av utländskt 

fordonsbränsle, i vårt fall oljebaserade produkter, och inleda mer produktion av inhemskt 

bränsle, som exempelvis biogas. Detta skulle i så fall kunna stärka upp de nationella 

resurserna vilket kan vara ett första steg mot ett minskat beroende av fossila bränslen. Då 

biogasen är ett relativt nytt bränsle är det en resurskrävande verksamhet i dagens läge som är 

beroende av vidare forskning, utveckling och stöd för att konkurrera på marknaden. 

Relationen med staten och biogasens beroende av just staten är i fokus i studien och har 

därmed sin utgång ur resursberoendeperspektivet som passar väl in i det valda 
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undersökningsområdet. Teorin utgår från att en organisation inte är självförsörjande och är 

därmed beroende av sin omvärld för att erhålla resurser (Bengtsson, 2002). Detta beroende 

skapar maktförhållande och det är därmed viktigt att förklara och förstå relationen mellan två 

eller flera parter. Beroendeförhållandet varierar med hur många som kan tillgodose resursen 

där fler ägare av en resurs medför mindre beroende och vice versa. Beroendet kan även 

uppskattas i hur bra den ena parten överlever utan resursen (Pfeffer & Salancik, 1978). Här 

kan biogasproduktionen och statens förhållande skildras och även dess beroende av varandra 

kan undersökas. För att en eller flera parter ska ha ett övertag i form av resurstillgångar över 

en annan part måste det i resursförhållandet finnas ett beroende som är asymmetriskt, att en 

part är mer beroende än den andra av en särskild resurs. Inom resursberoendeteorin finns det 

även två stycken olika inriktningar som speglar beroendeförhållandet. Den första inriktningen 

är dependens, ett ensidigt beroende, där endast en part är beroende av en resurs från den 

andra. Den andra inriktningen är interdependens som beskriver ett ömsesidigt beroende 

parterna emellan där de båda är i behov av varandras resurser (Ibid.). Inom denna sistnämnda 

inriktning finns ömsesidiga beroendeförhållanden som skildrar studien väl. Studiens fokus är 

som tidigare nämnts bland annat sysselsättningen där det inte endast är viktigt för individen 

att ha en sysselsättning utan att det även är angeläget för statens finanser. Detta kan 

förtydligas med att genom ökad sysselsättning erhåller statens finanser större intäkter i form 

av skatter och avgifter, som utgår från inkomstlöner, och detta gynnar även individen då nya 

arbetstillfällen skapar större intäkter. Dessa nya arbetstillfällen reducerar arbetslösheten som 

utgör en stor utgiftspost för statens finanser och då arbetslösheten även drabbar individen i 

form av minskad inkomst (Paul, Geithner, & Moser, 2009) råder det därmed ett ömsesidigt 

beroendeförhållande parterna emellan.   

Staten har olika resurser och de som främst bör framhävas här är de auktoritära och finansiella 

resurserna. De auktoritära resurserna består utav förordningar och lagar där Riksdagen kan 

reglera exempelvis marknaden och skatter. Finansiella resurser kommer från skattemedel 

främst i form av olika avgifter och skatteintäkter (Rhodes, 1988). Det är främst dessa 

skatteintäkter som utgör ett ömsesidigt resursberoende mellan arbetsmarknaden och statens 

finanser där en ökad sysselsättning inom arbetsmarknaden även ger ökade intäkter till staten i 

form av skatter exkluderat att inget annat påverkar. Detta i sin tur kan leda till bieffekter 

såsom minskad arbetslöshet och ökad välfärd, men även i detta fall negativa skatteintäkter för 

fossilt bränsle som är ett stort fokus vi har inom studien (Grundfelt, 2012). Med ovan nämnda 
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som utgångspunkt känner vi att resursberoendeteorin speglar studieområdet väl då beroendet 

av resurser för både statens finanser och behovet av resurser för biogasen är utav av högsta 

intresse.      

3.3. Biogasproduktion 
Biogas framställs från bioenergi som bildas då organsikt material bryts ner av 

mikroorganismer i en anaerob miljö5. Biogas består till största del utav metan, koldioxid och 

luft som bildas vid produktionsprocessen och förbränningen men detta är växthusgaser som 

inte tillför något nettoutsläpp6 till atmosfären (Regeringen, 2012) (Biomil, 2012).  

I Sverige har man producerat biogas i landets avloppsreningsverk sedan 1960-talet. Från 

början var motivet främst att reducera slamvolymerna, men vid 1970-talets två oljekriser 

ändrades inställningen och man började stimulera både forskning, utveckling och direkta 

utbyggnader av biogasprocesser där målet var att minska oljeberoendet. Under samma tid 

byggdes också ett mindre antal gårdsanläggningar för rötning av gödsel. Under 1980-talet 

började man på många platser i landet utvinna biogas från deponier, en verksamhet som ökade 

kraftigt i omfattning under 1990-talet, men som det sedan 2005 införts ett förbud mot 

(Biogasportalen, 2011). Sedan mitten av 1990-talet har flera nya biogasanläggningar som 

behandlar diverse organiska material konstruerats och i dessa rötas avfall från till exempel 

livsmedelsindustrier och slakterier samt matavfall från hushåll, storkök och restauranger. 

Även termisk förgasning i form av råvaror som skogsrestprodukter, halm och brännbart 

hushållsavfall är en process som ökar i omfattning som ofta kännetecknas av anläggningar 

med stor kapacitet (Biogasportalen, 2012). 

Sveriges biogasproduktion styrs mot en ökning av fordonsbränsleproduktionen vilket stärker 

bilden av biogas som ett konkurrenskraftigt bränsle (Weiland, 2010). Vid produktion av 

fordonsbränsle krävs det att biogasen renas och uppgraderas där metanhalten höjs och därmed 

energihalten (Biogasportalen, 2010). 

Det finns idag ett antal stimulanspaket för att öka biogasproduktionen och dessa bygger till 

största delen på styrmedel för att nå energi- och klimatmålen i form av direkta stöd vid 

                                                 
5 Anaerob miljö syftar till en syrefattig eller helt syrefri miljö (Sidén, 2009) 

6 Nettoutsläpp innebär ett nollutsläpp till atmosfären på grund utav att de växthusgaser som frigörs omsätts i 
naturens eget kretslopp (Biomil, 2012).   



27 

 

etableringar av biogasanläggningar. Dessutom finns indirekta stöd i form av skatter på 

konkurrerande energikällor och även forskningsstöd för biogasens utveckling 

(Energimarknadsinspektionen, 2009).  

3.4. Sysselsättning och fossila skatteintäkter 
Två parametrar som vi kommer att använda oss av som indata till vår modell är ökad 

sysselsättning och minskade fossila skatteintäkter. Raps-modellens begräsningar gör dock att 

vi endast kan använda sysselsättningen som input till rAps-modellen. Detta medför att vi 

måste komplettera modellen med den övriga data som vi har manuellt i efterhand. Denna 

komplettering görs dock med yttersta noggrannhet med statistiskt säkerställd data och bygger 

på den utdata som vi erhåller ur rAps-modellen. 

3.5. Statsfinansiella effekter 
Sveriges riksdag fattar varje höst beslut om hur Sveriges budget skall se ut under det 

kommande året (Sveriges riksdag, 2011). Statens inkomster består till den största delen av 

skatter på arbete, kapital och konsumtion, medans Sveriges utgifter är mycket mer utspritt på 

flera områden. Bland de större utgiftsposterna hittas dock exempelvis sjukvård, rättsväsendet, 

sjukersättning, kostnader för pensioner och arbetslöshet (Finansdepartementet: Finanspolitik 

och statens budget, 2012).   

Staten kan med finanspolitik påverka Sveriges ekonomi genom att öka eller minska inkomster 

och utgifter i statsbudgeten. Skulle man exempelvis öka skattesatsen på fossilt bränsle skulle 

det kunna innebära en minskning av användandet. Detta skulle i sin tur kunna leda till mindre 

skatteintäkter på grund av minskad användning varför staten då måste söka finna andra 

intäktskällor eller minska utgifterna för året för att på så vis kunna hålla statsfinanserna vid 

den initiala nivån, en så kallad statsfinansiell effekt (Sveriges riksdag, 2011).   

Att mäta en statsfinansiell effekt kan många gånger vara svårt. Det är av yttersta vikt att man 

försöker fånga samtliga parametrar som påverkar statens finanser (Finansdepartementet: 

Finanspolitik och statens budget, 2012). Tittar man på en av de mest komplexa posterna för 

statsfinanserna är det en ökning av sysselsättningsgraden till följd av ett stimulanspaket inom 

en sektor. Det skulle i realiteten exempelvis innebära intäkter för staten i form av ökad 

inkomstskatt, ökade arbetsgivaravgifter och minskade kostnader för arbetslösa. 

Arbetslösheten är en betydande statsfinansiell effekt där det för statens intresse ständigt pågår 

arbetsmarknadsplaner för en minskad arbetslöshet. För staten påverkar arbetslösheten 



28 

 

finanserna kraftigt negativt och är en utav de stora statspolitiska frågorna i dagsläget och har 

så varit under en längre period. Sammanhängande med arbetslösheten ligger naturligt 

sysselsättningen som syftar till att människor har ett arbete. Sysselsättningsgradens intäkter 

som beskrivs ovan har en framstående faktor vad gäller de finansiella intäkterna av statens 

parametrar (Finansdepartementet: Finanspolitik och statens budget, 2012).  

Detta ger oss en modell som ser ut som följer: 

  

Sysselsättning Fossila 
skatteintäkter 

Statsfinansiella 
effekter 

Figur 3.1. Modell över uppsatsens centrala begrepp. (Egen bearbetning) 

 

 Biogasproduktion 
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3.6. Definition av statsfinansiella effekter 
Denna utredning kommer att undersöka vilka statsfinansiella effekter som erhålls vid en ökad 

biogasproduktion. Statfinansiella effekter kan generellt definieras som skillnaden mellan 

statens intäkter och kostnader (Grundfelt, 2012). I vår uppdragsbeskrivning finns ett antal 

statsfinansiella effekter som är av större intresse för vår utredning varför vi kommer att göra 

en operativ definition av dessa. De effekter som vi kommer att undersöka närmare är hur stora 

skatteintäkter som staten erhåller på fossila bränslen, statens kostnader för arbetslösheten och 

statens intäkter i form av inkomstskatt och sociala avgifter. Dessa tidigare nämnda punkter är 

de som är av intresse för vår utredning och således de som vi kommer att ta hänsyn till.  

3.7. Forskningsmodell och hypotesformulering 
Med bäring på det problem och syfte vi har, tillsammans med vad tidigare studier visat, anser 

vi att det är intressant att främst använda oss av en modell som kan analysera vilka 

statsfinansiella effekter som erhålls vid en ökad biogasproduktion. En modell som kan 

analysera samtliga av våra parametrar finns tyvärr inte men en modell som använts i Biogas 

Öst:s rapport är rAps-modellen som främst analyserar vilka sysselsättningseffekter som 

erhålls vid en ökning av biogasproduktionen. Detta är en modell som vi kommer att använda 

oss av då vi finner den mest lämplig för vår studie.  
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3.7.1. rAps-modellen 

rAps-modellen, eller regionalt analys- och prognossystem, är ett verktyg för regional, lokal 

eller nationell planering av exempelvis ett system. Modellen, som bygger på en databas med 

regionalt fördelad statistik, kan användas för både enklare men också komplexa analyser för 

att göra exempelvis prognos- eller scenarioberäkningar utifrån given indata (Statistiska 

centralbyrån, 2012).  

 
Figur 3.2. rAps-modellens uppbyggnad (Statistiska centralbyrån, 2012) 
 

Figur 3.2 visar att rAps-modellen består av två parallella delsystem. Den vänstra av de båda 

utgörs till största delen av en internetbaserad databas (rAps-RIS) vars åtkomst ständigt 

uppdateras på Internet. Det högra systemet utgörs främst av prognosmodeller (rAps 

modellsystem) där data finns hos användaren.  

Modellen bygger främst på kontinuerligt uppdaterad statistik från Statistiska centralbyrån 

(SCB), men data kommer också från andra organisationer och myndigheter så som 

arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), NUTEK och socialstyrelsen för att få en så rättvisande och 

komplett analys som möjligt. Modellen används bland annat av statliga myndigheter, 

konsulter, universitet och högskolor samt kommuner, regionförbund och länsstyrelser. Det är 
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även en modell som ofta används när man skall analysera sysselsättningseffekter och eftersom 

att modellen tar hänsyn till SNI-koder gör det att man får en rättvisande bild av det man vill 

ha analyserat (Waluszewski, 2011). 

3.7.2. SNI-koder 

SCB har utefter EU:s näringsstandard NACE utvecklat så kallade SNI-koder och är en 

statistisk standard där branscher tilldelas en specifik SNI-kod. Denna kod är baserad på 

uppgifter som lämnas in till Skatteverket av företrädare inom verksamheten och det 

grundläggande syftet och användningsområdet med dessa koder är för statistikändamål. 

Statistiken kan vara användbar vid undersökningar om olika effekter vid förändringar då 

spridningseffekter i ekonomin ofta varierar stort mellan olika branscher (Finansdepartementet, 

Sverige, 2005).         

3.7.3. Hypotesformulering 

Vi har i tidigare avsnitt redogjort för resursberoendeteorin och varför den är en viktig och 

central hörnsten i vår uppsats. Då vi har en deduktiv ansats ligger även vår teori till grund för 

våra hypoteser som är en sammanställning av våra tidigare utsedda variabler. Utgångspunkten 

har varit vår problemformulering och vårt syfte som, tillsammans med resursberoendeteorin 

samt de tidigare studier vi tagit upp i vår teoretiska referensram, gjort att vi formulerat två 

relevanta hypoteser som senare ska testas mot vårt erhållna resultat. Då vi på förhand inte vet 

om effekten är negativ eller positiv vid förändringen har en så kallad tvåsidig hypotes 

formulerats där vi till vår inledande hypotes ställt en mothypotes (Grandin, 2012) 

Den första av två hypoteser vi väljer att ställa är att en ökad biogasproduktion leder till 

positiva statsfinansiella effekter. Detta skulle kunna ske då ökningen i biogasproduktion leder 

till en ökad sysselsättning vilket skapar fler arbetstillfällen. Sysselsättningsökningen som 

tillkommer skapar en ökad intäktsdel till staten i form av inkomstskatt och sociala avgifter, 

men även en kostnadsreducering i form av en minskad arbetslöshet vilket påverkar statens 

finanser positivt. En naturlig följd av produktionsökningen från biogas är att det även leder till 

en reducering av import av fossilt bränsle och således konsumtion, vilket årligen inbringar 

stora intäkter till staten i form av punktbeskattningar. Trots denna konsumtionsreducering av 

fossilt bränsle, och följaktligen bortfall av viktiga intäkter i form av punktbeskattningar, tror 

vi här att de positiva effekterna av en ökad biogasproduktion överväger de negativa effekterna 

av de fossila skatteintäkterna.      
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H1: En ökad biogasproduktion leder till en ökad sysselsättning och minskade fossila 

skatteintäkter. Effekterna av variablerna leder i sin tur till positiva statsfinansiella 

effekter då de positiva effekterna överväger de negativa. 

 

 

Figur 3.3. Hypotes 1 (Egen bearbetning) 

Den andra hypotesen vi väljer att ställa är även den att en ökad biogasproduktion leder till en 

ökad sysselsättningsnivå. Här ligger dock skillnaden i att sysselsättningsökningen ger 

negativa statsfinansiella effekter för staten. Med detta menar vi att sysselsättningsökningen, 

och de statsfinansiella intäkter som medförs av detta, inte överväger den negativa effekten 

som staten erhåller vid de minskade skatteintäkterna på fossila bränslen som sker av en direkt 

följd av en ökad biogasproduktion. 

H2: En ökad biogasproduktion leder till en ökad sysselsättning och minskade fossila 

skatteintäkter. Effekterna av variablerna leder i sin tur till negativa statsfinansiella 

effekter då de negativa effekterna överväger de positiva.  

 
 
 
 
 
Figur 3.4. Hypotes 2 (Egen bearbetning) 
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4. Empirisk metod 
___________________________________________________________________________ 

Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för den empiriska data som vi skall analysera. Vi har 

gjort ett strategiskt urval att grunda vår undersökning på genom att data och population 

grundar sig på Biogas Öst:s rapport från 2011. All data från Biogas Öst:s rapport är från 

2010 varför vi också valt att använda oss av data från 2010. Dessutom är data från 2010 

säkerställd till skillnad från 2011 års som i många fall fortfarande är under bearbetning.  

Vidare kommer 2010 års regionala data som tagits fram av Biogas Öst att extrapoleras i 

uppsatsen för att på så vis gälla hela Sverige. Dessutom används denna data till att göra 

ytterligare en extrapolering för att estimera 2020 års siffror.  

___________________________________________________________________________ 

4.1. Produktion 

4.1.1. Nuläge 2010 

Enligt Energimyndigheten (2010) så fanns det 229 anläggningar under 2010 som producerade 

biogas med en total produktion på 1 387 GWh. Anläggningarna var fördelade enligt följande: 

135 avloppsreningsverk, 57 deponier, 18 samrötningsanläggningar, 14 gårdsanläggningar och 

fem industrier. Det fanns även 47 stycken uppgraderingsanläggningar för biogasen 

(Energimyndigheten, 2011). Produktion av biogas från deponier kommer dock att minska 

drastiskt då det sedan 2005 har införts förbud mot deponering av organiskt material 

(Biogasportalen, 2011). Som man kan se i tabell 4.1 har biogasproduktionen de senaste sex 

åren sakta ökat med undantag av 2006 då den totala produktionen sjönk något, främst 

beroende på minskningen av deponigas. 
Tabell 4.1: Biogasutveckling 2005-2010 i GWh (Energimyndigheten, 2011) 
 
Anläggningstyp 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Avloppsreningsverk 559 582 573 605 605 614 

Samrötningsanläggningar 163 184 205 240 299 344 

Gårdsanläggningar 12 14 13 15 18 16 

Industrianläggningar 94 91 125 130 106 114 

Deponier 457 342 342 369 335 298 

Summa 1285 1213 1258 1359 1363 1387 
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Nedan illustreras hur produktionen fördelade sig per produktionsanläggning under 2010.  

Tabell 4.2: Biogasproduktion och fördelning, 2010 (Energimyndigheten, 2011) 

Anläggningstyp 

Biogasproduktion 

(GWh) 

Antal 

anläggningar Fördelning (%) 

Avloppsreningsverk 614 135 44 

Samrötningsanläggningar 344 18 25 

Gårdsanläggningar 16 14 1 

Industrianläggningar 114 5 8 

Deponier 298 57 22 

Summa 1387 229 100 

4.1.2. Prognos 2020 

Studier utförda av Biogas Skåne, Biogas Syd och Biogas Väst och Västra Götalandsregionen 

(2010) har samtliga visat att det är fullt möjligt för biogasen att producera 10 TWh från 

rötning och 10 TWh från förgasning inom en tioårsperiod fram till år 2020. Detta anses vara 

ett rimligt mål och det är denna produktion vi kommer att utgå ifrån i vår undersökning 

(Biogas Skåne, Biogas Syd, Biogas Väst, Västra Götalandsregionen, 2010). De anser dock att 

om hela potentialen skulle utnyttjas skulle vi årligen kunna producera uppemot 74 TWh 

biogas vilket kan jämföras med den totala fordonsparken i dagsläget som årligen använder 

runt 80 TWh. En produktionsökning till 20 TWh årligen anses som ett stort steg och denna 

ökning skulle innebära att biogasen skulle kunna ersätta de fossila bränslealternativen med 25 

% inom transportsektorn. Att branschorganisationer nästan uteslutande utgår från att rötning 

och förgasning kommer att vara den huvudsakliga produktionskällan beror på att det är just 

inom dessa metoder som det pågår mycket forskning inom. Biogasproduktion vid 

gårdsanläggningar, industrier och i synnerhet deponier spås en dyster framtid med marginella 

eller inga produktionsökningar och särskilt då på landets deponier där en kraftig 

produktionsminskning är att vänta på grund utav att det är förbjudet att dumpa organiskt 

avfall på deponier (Energimyndigheten, 2011).  

Utifrån dessa antaganden har vi i våra beräkningar utgått från 2005-2010 års procentuella 

reduktion inom deponianläggningar som uppgår till omkring 35 % under avsedd 

femårsperiod. Mellan 2010-2020 antar vi samma reduktion vilket leder till en 70 % 

tillbakagång av biogasproduktionen på landets deponier. Av denna 22 procentiga fördelning 
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som visas i tabell 4.2. fördelas då 16 % enhetligt över samrötningsanläggningar och 

avloppsreningsverk som spås ha den största utvecklingen enligt Energimyndigheten (2011). 

Övriga anläggningar stegras proportionerligt med dess procentuella fördelning relativt med 

2020 års produktion. Nedan visas estimeringar av dessa beräkningar om hur produktionen och 

fördelningen ser ut år 2020.  

Tabell 4.3: Beräknad utveckling till år 2020 (Energimyndigheten, 2011) 

  2010 2020 

Anläggningstyp Produktion (GWh) Produktion (GWh) 

Avloppsreningsverk 614 10950 

Samrötningsanläggningar 344 7150 

Gårdsanläggningar 16 200 

Industrianläggningar 114 1600 

Deponier 298 100,0 

Summa 1387 20 000 

4.2. Indata till rAps-modellen 
I detta avsnitt kommer vi att behandla sysselsättning som är vår mellanliggande variabel som i 
sin tur påverkar den beroende variabeln statsfinansiella effekter som tas upp i kapitel 4.4.– 
4.7.  

4.2.1. Direkt och indirekt sysselsättning för biogasproduktion 2010 

Vid en undersökning av biogasproduktionens direkta sysselsättning i Sverige kommer vi att 

använda oss av Biogas Öst:s rapport från 2010 skriven av Daniel Waluszewski på WSP. 

Deras siffror av den direkta sysselsättningen i Biogas Öst:s region kommer sedan att 

extrapoleras från regional sysselsättning till att gälla för hela Sverige med gällande 

procentuell indelning av de olika verksamheterna. Denna direkta sysselsättning kommer sedan 

att fungera som indata till vår valda modell, rAps-modellen.  

Enligt Jonas Forsberg på Biogas Öst så ser fördelningen av antalet sysselsatta inom biogasen i 

deras region likartat ut med hur sysselsättningen ser ut över hela Sverige med små eller 

obetydliga avvikelser, varför vi valt att göra en extrapolering av Biogas Öst:s sysselsättning 

på rikstäckande nivå.  



36 

 

Data som tagits fram av Biogas Öst kommer från uppgifter från nära 100 aktörer inom Biogas 

Öst:s region och motsvarar den ytterligare sysselsättning som en ökad biogasproduktion 

skulle medföra om man använder biogas i stället för de fossila alternativen som finns (Daniel 

Waluszewski, 2011).  

Tabell 4.4: Uppskattning av antal anställda inom Biogas Öst:s region år 2010. (Biogas Öst 

2010).  

Verksamhet Antal helårsarbetskrafter 

Samrötningsanläggningar 114 

Reningsverk 4,9 

Energibolag 16,4 

Länsstyrelser 2,5 

Kommuner 10 

Regionförbund 0,5 

Forskning 25 

Lokaltrafik/taxi 15 

Företagsstöd(konsulter/branschorganisationer) 150 

Summa  338 

Dessutom skapade biogasproduktionen i regionen en indirekt sysselsättning som innefattar 

224 helårsarbetskrafter.  

Biogas Öst:s produktion av biogas år 2009 uppgick till 518 GWh (Biogas Öst 2010) och gav 

upphov till 338 helårsarbetskrafter. Hela Sveriges totala produktion av biogas uppgick år 2010 

till 1387 GWh och det är med hjälp av denna siffra som vi skall göra en extrapolering av hur 

hela rikets sysselsättning inom biogasen såg ut 2010. Vi kommer att utgå från att Sveriges 

totala sysselsättning inom biogasbranschen ser likadan ut som Biogas Öst:s varför vi kommer 

att anta en proportionell sysselsättning mot hur den ser ut i Biogas Öst:s region och har därför 

skalat upp sysselsättningen mot bakgrund av det.  
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Tabell 4.5: Uppskattning av antal anställda inom biogas i Sverige år 2010. (Egen 

bearbetning). 

Verksamhet 

Antal 

helårsarbetskraf

ter 

Samrötningsanläggningar 305,2 

Reningsverk 13,1 

Energibolag 43,9 

Länsstyrelser 6,7 

Kommuner 26,8 

Regionförbund 1,3 

Forskning 66,9 

Lokaltrafik/taxi 40,2 

Företagsstöd(konsulter/branschorganisationer) 401,6 

Summa 906 

Biogasproduktionen i Sverige medför även 600 indirekta 

helårsarbetskrafter som en följd av en ökad biogasproduktion. 

 
   

4.2.2. Direkt sysselsättning för biogasproduktion 2020 

Studien kommer som tidigare redogjorts för att utgå från det mål som Sverige satt på en 

biogasproduktion på 20 TWh år 2020. Genom att anta att sysselsättningen ökar 

proportionerligt mot den rikstäckande sysselsättning som visats i tabell 4.5 från 2010 kan vi 

göra en estimering av hur många arbetstillfällen som kommer att krävas inom biogasen när 

målet om 20 TWh är uppnått år 2020.  
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Tabell 4.6: Uppskattning av antal anställda inom biogas i Sverige år 2020. (Egen bearbetning 

med utdrag från Biogas Öst)  

Verksamhet Antal helårsarbetskrafter 

Samrötningsanläggningar 4 400,9 

Reningsverk 188,9 

Energibolag 633,0 

Länsstyrelser 96,6 

Kommuner 386,4 

Regionförbund 18,7 

Forskning 964,7 

Lokaltrafik/taxi 579,7 

Företagsstöd(konsulter/branschorganisationer) 5 790,9 

Summa 13 060 

Som tabell 4.6 visar bedöms den direkta sysselsättningen uppgå till 13 060 helårsarbetskrafter 

år 2020 som en följd av en ökad biogasproduktion till en nivå på 20 TWh.  

4.2.3. Branscher och SNI-koder 

Till rAps-modellen skall de direkta effekterna av en ökad sysselsättning till följd av ökad 

biogasproduktion läggas in i form av indata till modellen. Det är dock så att de så kallade 

spridningseffekterna i ekonomin, som är en indirekt följd av ökad sysselsättning inom 

biogasen, har varierande karaktär i de olika branscherna och det är därför viktigt att man delar 

upp dessa med hjälp av SNI-koder. Dessa koder är baserade på statistik från SCB som 

underlättar vid uträkningar av efterfrågeökningar hos de branscher som berörs indirekt av en 

ökad sysselsättning. Det kan till exempel vara en ökad efterfrågan på tjänster eller varor som 

inte direkt kan kopplas till en ökad biogasproduktion.   
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Tabell 4.7: Indata till modellkörning med SNI-koder. (Egen bearbetning). 

                        Antal 

              helårsarbetskrafter 

Verksamhet rAps-bransch SNI-kod 2010 2020 
Samrötningsanläggningar El-, gas- och värmeverk 40 305,2 4 400,90 
Reningsverk El-, gas- och värmeverk 40 13,1 188,9 
Energibolag El-, gas- och värmeverk 40 43,9 633 
Länsstyrelser Allmän administration 75 6,7 96,6 
Kommuner Allmän administration 75 26,8 386,4 
Regionförbund Allmän administration 75 1,3 18,7 
Forskning Företagstjänster 71-74 66,9 964,7 
Lokaltrafik/taxi Vägtransporter 60.2 40,2 579,7 
Företagsstöd  
(konsulter/branschorg.) Företagstjänster    71-74 401,6 5 790,90 
Summa     906 13 060 
 

4.3. Investeringar i produktionsanläggningar 
Vid en ökning av biogasproduktionen kommer det att krävas ytterligare investeringar i 

biogasanläggningar vilket, likt produktionsökningen i sig, kommer att verka som ytterligare 

en värdeskapande faktor. Uppgifter enligt Biogas Öst har visat på att investeringar fram till 

2010 har uppgått till runt 500 MSEK7 inom region Öst och en nuvarande produktion på 518 

GWh. Vi kommer att göra antaganden, med stöd från Waluszewski (2012), om att vidare 

investeringar kommer att ökas proportionerligt och fördelas jämnt över de tio åren upp till den 

prognostiserade volymen på 20 TWh till år 2020. Dessa siffror kommer sedan att användas 

som input i rAps-modellen för att sedan kunna analysera sysselsättningen som uppkommer 

vid investeringsökningen.  

4.4. Skatteintäkter på fossilt bränsle 
Skattesatserna för fossilt bränsle i form av bensin och diesel har genomgått stora förändringar 

genom åren och under 2010 års punktbeskattningar var skattesatserna 60,4 % på bensin och 

54,9 % på diesel. Nedan redovisas 2010 års data för statliga intäkter för bensin- och 

dieselskatter, som är vår andra mellanliggande variabel, enligt Ekonomistyrningsverket 

(2011).   

                                                 
7 MSEK= Miljoner svenska kronor 
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Tabell 4.8: Skatteintäkter, bensin & diesel (Ekonomistyrningsverket, 2011) 

Inkomsttitel Miljoner SEK 

Energiskatt, bensin 13 479 

Energiskatt, diesel 6 002 

Total energiskatt, bensin & diesel 19 481 

Koldioxidskatt, bensin 10 671 

Koldioxidskatt, diesel 12 855 

Total koldioxidskatt, bensin & diesel 23 526 

Totala skatteintäkter 43 007 

 

4.5. Kostnader för arbetslöshet 
Statens kostnader för arbetslösheten omfattar både direkta och indirekta sådana. Bland annat 

finns det kostnader i form av administrationskostnader för Arbetsmarknadsstyrelsen och 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder bland mycket annat.  

Förutom de kostnader som uppstår för staten vid arbetslöshet går staten även miste om 

uteblivna intäkter, som sociala avgifter och inkomstskatt, från de arbetslösa och det uppstår då 

en dubbel förlust för statens finanser. Medelkostnaden för arbetslösheten per capita och år är 

210 000 SEK (Arbetsförmedlingen, 2012) (SCB, 2012) och ingår i vår beroende variabel 

statsfinansiella effekter.  

4.6. Statliga och kommunala skatteintäkter på inkomstskatt 
Den statliga och kommunala inkomstskatten, som också den ingår i vår beroende variabel 

statsfinansiella effekter, är en direkt skatt som utgår från inkomster och förmögenheter och 

beräknas proportionerligt mot inkomsten eller förmögenheten. Under 2010 låg 

riksgenomsnittet på 31,56 % och där ingår den kommunala skatten men även 

landstingsskatten (begravningsavgift exkluderad). Denna procentsats kan dock variera 

beroende på de olika skiktgränserna som finns. Det finns två stycken skiktgränser som syftar 

till att de som tjänar mycket pengar också skall betala mer. Denna extraskatt betalas till staten 

i form av så kallad statlig inkomstskatt. Under 2010 låg den nedre skiktgränsen på 372 100 

SEK där den statliga inkomstskatten betäcktes med 20 % utöver den fastställda 

inkomstbestämmelsen. Den övre skiktgränsen under 2010 låg på 532 700 SEK där respektive 

statlig inkomstskatt lyftes med 5 % utöver den tidigare procentsatsen på 20 % (Statistiska 
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centralbyrån, 2012). Då varken medel- eller medianlönen under 2010 låg över de gränserna 

kommer vi dock inte ta hänsyn till dem utan endast räkna på den kommunala inkomstskatten 

som i sin tur påverkar statens finanser. Vi kommer i studien att utgå från medianlönen per 

capita med anledning till de stora lönedifferenser som infinner sig i den undre och i synnerhet 

i den övre kvartilen. Med hänsyn till förgående argument har vi även tagit fram data mellan 

åldrarna 20-64 år då de utgör den största arbetskraften och även beräknat totalt mellan både 

kvinnor och män (Statistiska centralbyrån, 2011). 

Tabell 4.9: Medianvärde på kommunal inkomstskatt per capita beräknat mellan 20-64 år 

(Statistiska centralbyrån, 2011) (Ekonomifakta, 2012) 

Medianlön, 20-64 år 257 200 SEK 

Kommunal skattesats 31,56% 

Kommunal inkomstskatt 81172 SEK 

 

4.7. Statliga skatteintäkter på sociala avgifter  
Den sista hörnstenen i vår beroende variabel är statliga skatteintäkter på sociala avgifter. De 

sociala avgifterna beräknas på individer med grund på bruttolönen, förmåner och andra 

skattepliktiga ersättningar där arbetsgivaren ur en bestämd procentsats betalar in en summa 

till staten. Avgiften under 2010 låg på 31,42 % och i Sverige består den utav lagstadgade 

arbetsgivaravgifter som bidrar till bekostnaden av det sociala skyddsnätet, men även 

egenavgifter och allmän pensionsavgift etc. (Ekonomifakta, 2012). Som vi nämner ovan utgår 

beräkningar även här utifrån medianlönen per capita under 2010 mellan åldrarna 20-64 år.  

Tabell 4.10: Medianvärde på sociala avgifter per capita mellan 20-64 år (Statistiska 

centralbyrån, 2011) (Ekonomifakta, 2012) 

Medianlön, 20-64 år 257 200 SEK 

Avgiftsskatt 31,42% 

Sociala avgifter 80812 SEK 
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4.8. Variabler och mått 
Vår empiriska del utgår från en oberoende variabel, biogasproduktion. Därefter har vi två 

mellanliggande variabler; sysselsättning och minskade skatteintäkter på fossilt bränsle för att 

sedan avsluta med en beroende variabel som definieras som statsfinansiella effekter. Nedan 

visas en sammanfattande modell som även påträffats i avsnitt 3.  

 

  
 Biogasproduktion 

Sysselsättning Fossila 
skatteintäkter 

Statsfinansiella 
effekter 

Figur 4.1. Modell över uppsatsens centrala begrepp. (Egen bearbetning) 
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5. Analys och resultat 
___________________________________________________________________________ 

Med grund på teorin och den insamlade empirin kommer datan från förgående kapitel med 

sysselsättning analyseras med hjälp utav rAps-modellen. Vidare kommer data från 

arbetslöshet, intäkter från inkomstskatt och sociala avgifter utefter resultat från rAps-

modellen beräknas med stöd från empirin. Statens skatteintäkter från de fossila bränslena 

bensin och diesel kommer att antas procentuellt proportionerligt reduceras med 

biogasproduktionens tillväxt och beräknas därefter.  

5.1. Sysselsättning av produktion 
Utefter prognosen för 2020 där ett mål om produktion på 20 TWh årligen har indata om given 

statistik för direkt sysselsättning använts som indata till rAps-modellen. Även SNI-koder har 

varit viktiga att beakta, som tidigare illustrerats i avsnitt 3.7.2, då effekterna av indirekt 

sysselsättning har varierande karaktär beroende på branschtillhörighet. Nedan redovisas 

resultat från modellkörningen där sysselsättningen är uppdelad efter den bransch 

verksamheten avser. Här kan vi se att de spridningseffekter som uppstår av respektive 

verksamhet ger upphov till en stor andel av sysselsättningen och står totalt sett för omkring 38 

% av den totala sysselsättningseffekten.  
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Tabell 5.1: Indata och utdata av rAps-modellen för produktion (Egen bearbetning) 

Direkt Indirekt Totalt 

Verksamhet SNI-kod 2020 2020 2020 

Samrötningsanläggningar El-, gas- och värmeverk 40 4 400,9 2 723,8 7 124,7 

Reningsverk El-, gas- och värmeverk 40 188,9 116,9 305,8 

Energibolag El-, gas- och värmeverk 40 633 391,8 1 024,8 

Länsstyrelser Allmän administration 75 96,6 59,8 156,4 

Kommuner Allmän administration 75 386,4 239,1 625,5 

Regionförbund Allmän administration 75 18,7 11,6 30,3 

Forskning Företagstjänster 71-74 964,7 597,1 1 561,8 

Lokaltrafik/taxi Vägtransporter 60.2 579,7 358,8 938,5 

Företagsstöd Företagstjänster 71-74 5 790,90 3 584,1 9 375,0 

(konsulter/branschorg)       

Summa   13 060 8 083 21 143 

För att illustrera ett mer överskådligt resultat visas nedan en sammanställning av 2020 års 

totala sysselsättning relativt med 2010 års data som vi i studien utgår från.  Detta visar på en 

approximativ ökning i sysselsättning på 1 304 % vilket kan relateras till produktionsökningen 

på omkring 1 341 %.   

Tabell 5.2: Översikt av 2010 och 2020 års direkta och indirekta sysselsättning (Egen 

bearbetning) 

År Aktivitet Direkt Indirekt Totalt 

2010 Biogasproduktion 906 600 1 506 

2020 Biogasproduktion 13 060 8 083 21 143 

 

5.2. Sysselsättning av investeringar 
Enligt Biogas Öst har det fram till år 2010 investerats i produktionsanläggningar för omkring 

500 MSEK. För att öka volmen till 20 TWh till år 2020 antar vi i samråd med Waluszewski 

(2012) att proportionerligt stora investeringar krävs för att uppfylla målet. Med den 

prognostiserade produktionen skulle det då krävas investeringar för 19 200 MSEK som 

fördelas jämnt över de tio åren fram till år 2020 och används som input till rAps-modellen. 
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Med denna investeringstakt skulle det då krävas 1 920 MSEK årligen. I tabellen nedan där 

inputvariablerna har körts i modellen redovisas endast sysselsättningen av investeringar för år 

2020 med tanke på att fördelningen har spridits ut enhetligt över de tio åren och ser därmed 

oförändrad ut för de olika åren.  

Tabell 5.3: Sysselsättning till följd av investeringar i anläggningar (Egen bearbetning) 

År Aktivitet Direkt Indirekt Totalt 

2020 Investering anläggning 1 728 545 2 273 

 

Ur vår in- och utdata från rAps-modellen kan vi då se den sammanlagda sysselsättningen ur 

produktion och investering under år 2020 vilket visar på en sysselsättning på totalt 23 146 

stycken helårsarbetskrafter. Detta ger en total sysselsättningsökning på 21 910 

helårsarbetskrafter jämfört med 2010 års data.   

Tabell 5.4: Total sysselsättning och sysselsättningsökning år 2020 (Egen bearbetning) 

År Aktivitet Direkt Indirekt Totalt 
2020 Biogasproduktion 13 060 8083 21 143 
2020 Investering anläggning 1728 545 2273 
2020 Total sysselsättning 14 788 8628 23 416 
2010 Sysselsättning 2010 906 600 (-1506) 
2020 Sysselsättningsökning från 2010   21 910 

 

5.3. Statsfinansiella intäkter av ökad sysselsättning 
Som vi i tabell 5:4 har redovisat skulle produktions- och investeringstillväxten ge upphov till 

21 910 nya arbetstillfällen till år 2020 som exempelvis skapar nya intäkter för staten i form av 

sociala avgifter och inkomstskatt.  

5.3.1. Statsfinansiella intäkter av sociala avgifter 

De sociala avgifterna har enligt tabellen nedan beräknats med utgångspunkt ur tabell 5:4 

tillsammans med den genomsnittliga medianlönen och skattesatsen på sociala avgifter under 

2010. Vi kan här se ur den prognostiserade datan samt ur befintlig data att detta skulle ge en 

positiv effekt för staten på omkring 1 770 MSEK år 2020 givet att avgiftsskatten eller 

medianlönen inte skulle genomgå någon nominell ökning.  
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Tabell 5.5: Statsfinansiella intäkter av ökade sociala avgifter (Egen bearbetning) 

Medianlön, 20-64 år 257 200 SEK 

Avgiftsskatt 31,42% 

Sociala avgifter per capita 80 812 SEK 

Sysselsättningsökning 2010-2020 21 910 

Statsfinansiella intäkter, 2020 1 770 MSEK 

5.3.2. Statsfinansiella intäkter av inkomstskatt 

Som empirin framhåller i avsnitt 4.6. tar vi endast hänsyn till den genomsnittliga 

inkomstskattesatsen på 31,56 % då medianlönen inte överstiger de två skiktgränserna där en 

högre skattesats tillkommer (Statistiska centralbyrån, 2012). Som tidigare nämnts används 

även här resultatet om sysselsättningsökningen från rAps-modellen tillsammans med 

medianlönen och den genomsnittliga kommunala skattesatsen från 2010 års data. Tabellen 

nedan visar resultatet där beräkningar utförts ur empirisk data och även sysselsättningsresultat 

från rAps-modellen. Vi ser här att en ökning av den tidigare nämnda sysselsättningen skulle 

ge rendera i ytterligare 1 778 MSEK till statens finanser år 2020.    

Tabell 5.6: Statsfinansiella intäkter av ökad inkomstskatt (Egen bearbetning) 

Medianlön, 20-64 år 257 200 SEK 

Kommunal skattesats (genomsnittlig) 31,56% 

Inkomstskatt per capita 81 172 SEK 

Sysselsättningsökning 2010-2020 21 910 

Statsfinansiella intäkter, 2020 1 778 MSEK 

5.3.3. Statsfinansiella effekter vid minskad arbetslöshet 

Som tidigare illustrerats i teorin av en minskad arbetslöshet tillkommer så kallade dubbla 

effekter. Med detta menas då att för statens och övriga offentliga områden får minskade 

kostnader för arbetslösa men även ökade intäkter i form av skatt och avgifter som tidigare inte 

funnits. Detta har vi dock tagit hänsyn i förgående avsnitt och vi har här endast fokuserat på 

de minskade kostnaderna som uppstår för staten vid en minskad arbetslöshet. Om vi antar att 

den tidigare bearbetade sysselsättningseffekten fram till år 2020, där det uppstår 21 910 nya 

arbetstillfällen jämfört med 2010, endast går till arbetstillfällen för de arbetslösa faller stora 
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summor bort från statens utgiftskonto. Med våra beräkningar, därtill stöd från 

Arbetsförmedlingen (2012), SCB (2012) och ovan behandlade avsnitt, ser vi då en summa på 

totalt 4 600 MSEK år 2020 enligt beräkningar nedan. Detta sker självklart stegvis men då 

studien endast ämnar jämföra 2010 med 2020 ser vi ingen relevans i att undersöka den 

stegvisa kostnadsminskningen.  

Tabell 5.7: Minskade kostnader för staten av en reducerad arbetslöshet (Arbetsförmedlingen, 

2012) (SCB, 2012) (Egen bearbetning) 

Kostnadsreducering för arbetslösa 2020 

Arbetslöshetskostnad 210 000 SEK 

per capita och år 

Sysselsättningsökning 21 910 stycken 

Kostnadsminskning   

för arbetslöshetskostnader 4 600 MSEK 

5.4. Statsfinansiella effekter av minskad användning av fossilt bränsle 
Skatteintäkter i form av energiskatt och koldioxidskatt på bensin och diesel har en betydande 

del för statens skatteintäkter och som vi kan utläsa från tabell 5:8 på sidan 50 uppgår 

intäkterna från detta till omkring 43 007 MSEK från 2010 års data (Ekonomistyrningsverket, 

2011). Utefter beräkningar då hänsyn har tagits till prognosen för biogasökningen till 20 TWh 

för år 2020 påverkas även bensin- och dieselanvändningen förutsatt att dagens konsumtion 

råder. Detta skulle medföra en reducering på 25 % av bensin- och dieselanvändning, sett till 

en ökning av biogas till fordonsmarknaden till 20 TWh. I tabell 5:9 på nästa sida redovisas 

vad minskade skatteintäkter vid en sådan reducering skulle innebära för statens finanser i 

form av att intäkter på energi- och koldioxidskatt på omkring 10 752 MSEK skulle gå 

förlorade. 
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Tabell 5.8: Skatteintäkter på fossilt bränsle och effekter vid en minskning av användning på 

25 % i MSEK. (Ekonomistyrningsverket, 2011) (Egen bearbetning) 

Skatteintäkter, 2010 2020: Skatteeffekt vid 25 % 

Inkomsttitel reduktion av användning 

Energiskatt, bensin 13 479 -3 370 

Energiskatt, diesel 6 002 -1 501 

Total energiskatt, bensin & diesel 19 481 -4 870 

Koldioxidskatt, bensin 10 671 -2 668 

Koldioxidskatt, diesel 12 855 -3 214 

Total koldioxidskatt, bensin & 

diesel 23 526 -5 882 

Totala skatteintäkter 43 007 -10 752 

5.5. Sammanfattning av de positiva och negativa effekter som uppstår 

Tabell 5.9:  Sammanställning av de statsfinansiella effekterna (Egen bearbetning). 

Sysselsättningsökning till 2020 21910 arbetstillfällen 

Effekt utav ökade intäkter av sociala avgifter 1 770 MSEK 

Effekt utav ökade intäkter av inkomstskatt 1 778 MSEK 

Effekter av minskad arbetslöshet 4 600 MSEK 

Positiva effekter av en ökad biogasproduktion 8 148 MSEK 

Effekter utav minskad användning av fossilt bränsle (-)10 752 MSEK 

Totala statsfinansiella effekter (-)2 604 MSEK 
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6. Slutsatser och förslag till framtida forskning 
___________________________________________________________________________ 

Efter att ha analyserat vår empiri med stöd från vår teoretiska referensram kommer vi här att 

dra egna slutsatser från vårt resultat och vad vår studie har bidragit med.  Vidare kommer vi 

även att ge förslag till framtida forskningsområden som vi anser är relevanta inom 

ämnesområdet. 

___________________________________________________________________________ 

6.1. Slutsatser 
Studiens syfte har varit att beskriva och förklara vilka statsfinansiella effekter som erhålls vid 

en ökad biogasproduktion. Vi har undersökt vad en ökad sysselsättning ger för intäkter till 

staten samt vilka uteblivna skatteintäkter som medförs då ett skattebefriat förnybart bränsle 

tar marknadsandelar från ett fossilt bränsle. Därmed har studiens syfte uppnåtts och nedan 

besvaras även vår problemformulering som lyder: 

Vilka statsfinansiella effekter erhålls vid ökad biogasproduktion? 

 Positiv sysselsättningseffekt 

 Ökade intäkter på sociala avgifter samt inkomstskatt 

 Minskade arbetslöshetskostnader 

 Minskade skatteintäkter på fossila bränslen    

Som vi kan utläsa ur analysen skulle tillväxten av biogas ge negativa statsfinansiella effekter 

på 2 604 MSEK år 2020, även om sysselsättningsökningen på 21 910 helårsarbetskrafter 

skulle uppfyllas. Detta leder oss fram till studiens hypotesprövning där nedanstående hypotes, 

H1, förkastas då inga positiva effekter för staten erhålls enligt vår analys.  
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H1: En ökad biogasproduktion leder till en ökad sysselsättning och minskade fossila 

skatteintäkter. Effekterna av variablerna leder i sin tur till positiva statsfinansiella 

effekter då de positiva effekterna överväger de negativa.  

 

Figur 4. Hypotes 1 (Egen bearbetning) 

Genom att vi förkastar H1 leder detta oss fram till att vi kan godta vår andra hypotes, H2, då 

vår analys visar att negativa statsfinansiella effekter erhålls. Detta betyder att intäktsökningen 

till staten, i form av skatteintäkter och avgifter, inte uppväger de negativa effekterna av de 

minskade skatteintäkterna på fossilt bränsle. 

H2: En ökad biogasproduktion leder till en ökad sysselsättning och minskade fossila 

skatteintäkter. Effekterna av variablerna leder i sin tur till negativa statsfinansiella 

effekter då de negativa effekterna överväger de positiva.  

 
 
 

Figur 5. Hypotes 2 (Egen bearbetning) 

Enligt resursberoendeteorin råder det i vårt fall ett ömsesidigt beroende mellan staten och 

individen för att effektivt utnyttja de resurser som finns. Förutom de givna 

samhällseffekterna, som skatteintäkter i form av en ökad sysselsättning och en minskad 

skatteintäkt från de fossila bränslena, tror vi att sysselsättningsökningen kommer att leda till 

så kallade dominoeffekter8. Dessa dominoeffekter uppstår då en ökad sysselsättning leder till 

att individer får en större inkomst vilket i sin tur leder till en högre konsumtion. Följande 

konsumtionsökning främjar näringslivet då fler arbetstillfällen skapas, dessutom gynnar det i 

sin tur även staten. Denna positiva faktor gör att minskningen av skatteintäkter på fossila 

bränslen för staten kan vägas upp av en ökad sysselsättning. Sysselsättningsökningen 

                                                 
8 Dominoeffekt beskriver en effekt som påverkar en annan effekt och startar ett orsaksförlopp med efterföljande 
konsekvenser långt efter (Sensagent, 2012).  

Ökad 
biogasproduktion 

Ökad sysselsättning 
& minskade 

skatteintäkter 

Positiva 
statsfinansiella 

effekter 

Ökad 
biogasproduktion 

Negativa 
statsfinansiella 

effekter 

Ökad sysselsättning 
& minskade 

skatteintäkter 



51 

 

genererar även ökade resurser i form av skatteintäkter för staten. Då mycket resurser läggs på 

arbetslöshet medför en ökning av sysselsättningen att allt färre resurser läggs på arbetslöshet 

och att man istället erhåller större intäkter vilket gör att man kan lägga mer resurser på andra 

områden. 

6.2. Forskningsbidrag  

 Studien har bidragit till att ge insikter om hur en ökning av biogasproduktionen skulle 

påverka statens finanser i form av en kraftig sysselsättningsökning och en minskning 

av de fossila skatteintäkterna.  

 Vidare anser vi att studien kan användas som underlag för beslut om en ökad 

biogasproduktion. 

6.3. Förslag till framtida forskning 
Mot bakgrund av vår slutsats ser vi följande förslag till framtida forskning inom ämnet. 

 Framtida export av exempelvis tekniska lösningar då Sverige ligger i framkant vad 

gäller biogasforskning. Detta skulle kunna medföra ytterligare intäkter samt öka 

biogasens utveckling. 

 Undersöka de samhällsekonomiska värdena av en reducering av de fossila 

bränslenas miljöeffekter och påverkan på sjukfrånvaron. Dessa kan exempelvis 

vara reducering av växthusgaser, partiklar och en minskning av bullernivå som alla 

kan skattas i monetära termer. 

 Utreda möjligheten att beskatta biogasen för att på så vis utjämna den negativa 

statsfinansiella effekt som erhölls enligt analysen.  

 Undersöka möjligheten att ta betalt för de restprodukterna som bildas vid 

produktion av biogas.   

 Förslag till fortsatt forskning kan även vara att titta på hur utländska aktörer kan 

påverka Sveriges biogasproduktion och tillgänglighet. Med detta syftar vi på den 

gasledning som ska dras från Ryssland genom Sverige samt den tyska expansionen 

inom biogas. 
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