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Abstract 
 

Fossil fuels are amongst the largest contributors to the climate changes currently happening. 

Through an increased use of alternative fossil-free fuel it is possible to achieve a significant 

reduction of carbon dioxide emissions to the atmosphere. One such fuel is biogas, which is 

considered as one of the cleanest fuels available today. Biogas is produced from various types 

of waste materials, and replacing fossil fuel with biogas results in an overall reduction of green-

house gas emissions. 

The Kalmar County has set a target to become a completely fossil fuel-free region by the year 

2030. Through an increased use of biogas in the transport sector, such types of national targets 

can be achieved. The Municipality of Västervik, a part of the Kalmar County, has since 2008 

been producing biogas locally, which meant that a fuelling station could be built in 2009 and 

through this, the Municipality has taken a major step towards an increased use of biogas. With 

supply secured, it is up to individuals and companies to use it for vehicle fuel. This choice 

requires a change in human habits. The motivations for making changes vary among 

individuals and theirs attitudes. 

The aim of this study was to examine which factors affect the choice of vehicular fuel among 

individuals and companies. This was achieved through a survey for individuals and a 

questionnaire for companies. Individuals and companies could then be compared to. The study 

was made for the Municipality of Västervik, and the study subjects were both local and non-

local residents. 612 people replied to the survey, 336 users of gas and 276 users of fossil fuels. 

Totally five local companies were included in the survey and three local Car Dealers. 

In this study, a number of interesting patterns regarding attitudes and affecting factors have 

been observed. Users of fossil considered the economic aspect as the most important factor for 

their choice. Users of gas have adopted environmentally friendly habits through the use of gas, 

where the strongest argument was the environmentally friendly approach. It was also found that 

biogas must be part of a coherent system in order to increase use; some biogas users pointed on 

shortcomings in the current system. The economic aspects and the environmental conscience 

were also important for companies for theirs choice of vehicles. The reduced benefit value was 

an important factor for investment of biogas vehicles. This was also something that Car Dealers 

pointed out; it is after all the own wallet that govern elections. Biogas is an environmentally 

friendly fuel in the current situation and previous research has also shown that there is good 

potential for significant improvements in the future. 
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II 

 Sammanfattning 

För att minska dagens klimatpåverkan krävs fullgoda energialternativ till de fossila bränslena. 

Utsläpp från fossila bränslen är idag en av de största orsakerna till de negativa 

klimatförändringar som sker på jorden. Genom en ökad användning av alternativa fossilfria 

drivmedel kan en tydlig minskning av koldioxidutsläpp till atmosfären ske. Biogas är ett 

sådant fossilfritt drivmedel som idag klassas som ett av de renaste. Biogasen framställs från 

olika typer av restprodukter från samhället. Då fossila drivmedel ersätts med biogas sker en 

total reduktion av växthusgaser.  

Kalmar Län har som mål att till år 2030 vara en helt fossilbränslefri region. Genom en ökad 

användning av gasen inom transportsektorn kan sådana typer av nationella mål uppfyllas. 

Västervik kommun i Kalmar Län har sedan 2008 producerat biogas lokalt, vilket bidrog till 

att en tankstation kunde öppnas under år 2009. Genom dessa åtgärder har kommunen 

genomfört ett stort steg för biogasens utveckling och framfart i samhället. Då tillgängligheten 

är säkrad är det upp till individer och företag att avgöra om de sedan väljer att nyttja gasen 

som fordonsbränsle. Detta val kräver en förändring av ett tidigare beteende. En 

attitydförändring är därför viktig om en förändring ska kunna ske. Det finns många olika 

faktorer och argument som påverkar övergången från en miljövänlig attityd till ett 

miljövänligt beteende.  

Syftet med detta arbete var utifrån denna bakgrund att undersöka vilka faktorer som påverkar 

valet av fordonsbränsle hos privatpersoner och företag. Detta möjliggjordes genom en 

enkätundersökning för privatpersoner och ett frågeformulär för företag. Genom att 

privatpersoner och företag som både använder biogas och fossila bränslen ingick i 

undersökningen kunde dessa senare jämföras för att den aktuella frågeställningen skulle 

kunna besvaras. Undersökningen var av intresse för Västervik kommun, varav privatpersoner 

deltog både från kommunen och runt om i landet. 612 personer svarade på enkäten, 336 

gasanvändare och 276 fossilanvändare. Sammanlagt ingick fem lokala företag i 

undersökningen samt tre lokala bilfirmor. 

Genom undersökningen kunde intressanta typer av mönster urskiljas gällande de attityder och 

faktorer som låg till grund för de val som privatpersonerna har gjort. Fossilanvändare ansåg 

att ekonomi är den viktigaste faktorn vid valet av bränsle. En ökad ekonomi eller ett minskat 

pris på gasfordon skulle kunna medföra en övergång till biogas. Gasanvändare har utvecklat 

ett miljövänligt beteende genom användandet av gasen, där det starkaste argumentet var just 

ett rent miljösamvete som biogasanvändningen bidrar till. Det framkom även att 

biogassystemet måste fungera som helhet för att en ökad användning ska kunna möjliggöras, 

då en del gasanvändare påpekade brister i det nuvarande systemet. För företag var även 

ekonomi och miljösamvete viktiga faktorer vid val av fordonsbränsle. Att biogasfordon har 

ett reducerat förmånsvärde var en viktig faktor för företags investering. Detta var även något 

som bilfirmor påpekade och att det hos privatpersoner trots allt är den egna plånboken som 

styr valet. Biogas är i dagsläget ett miljömässigt bra drivmedel och tidigare forskning har 

dessutom visat att det finns god potential till betydande förbättringar i framtiden. 
 



 

III 

 Ordförklaringar 
 

No oil = Projektet Fossilbränslefri Region 2030 

Fordonsgas = Kan omfatta en gasblandning av både naturgas och biogas, 

eller endast en av gaserna. 

CNG = Compressed Natural Gas. Förkortningen finns ofta vid 

skyltning till fordonsgasstationer oavsett om det är naturgas 

eller biogas som finns att tillgå på tankstället. 

SOM-institutet = Opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. 

Fokus ligger på svenskars vanor, beteende, åsikter och 

värderingar när det gäller samhälle, politik och medier. 

Gwh = Gigawattimmar 

Nm
3
 = Volymenhet, Newtonkubikmeter 
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 1. Introduktion 

1.1 Globalt, nationellt och lokalt 

Människan bidrar med ökade utsläpp av växthusgaser till atmosfären som påverkar 

klimatet kraftigt då den globala medeltemperaturen höjs. Koldioxid är en växthusgas som 

bildas vid förbränning av fossila bränslen som används för att framställa energi. För att 

minska den globala uppvärmningen är det därför viktigt att så fort som möjligt ersätta 

dessa fossila bränslen (INPCC 1995). Det är först under de senare åren som den globala 

uppvärmningen har blivit till en av de största miljöfrågorna idag. Detta beror mycket på 

den FN konferens som år 1992 hölls i Rio de Janeiro vilket resulterade i en 

Klimatkonvention med syfte att stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären (UNEP 

2009). För att kunna sträva efter klimatkonventionens syfte sker arbete internationellt 

genom olika miljöavtal och lagstiftning. EU har som mål att till år 2020 öka andelen 

förnybar energi med 20 %. (Europeiska kommissionen, 2010). Under detta står den 

enskilda människan som måste bli medveten om både de effekter som kan komma att ske 

genom miljöförändringarna och vad de kan göra för att motverka dessa. På nationell nivå 

har energimyndigheten utvecklat programmet Uthållig kommun (UK) där myndigheten 

samarbetar med kommuner runt om i landet för att göra det lokala samhället mer uthålligt 

i ett energiperspektiv utifrån fyra huvudprojektområden. Som övergripande mål för 

programmet är att arbete genom dessa ska kunna bidra till en hållbar energianvändning.  I 

etapp 2008-2011 av programmet ingår mer än en femtedel av landets kommuner. 

Arbetsmodellen i UK tillämpas även i ett så kallat pilotlän. Aktörerna på lokal och 

regional nivå i Kalmar län utsågs till denna roll då samtliga kommuner i länet ingår i 

programmet. Länet har som mål att vara en fossilbränslefri region år 2030 och arbetet 

med att uppnå detta har samlats under namnet No oil (Energimyndigheten, 2010). 

1.2 Biogas 

Transportsektorn i Sverige står för hela 32 % av de totala utsläppen av växthusgaser och 

är därmed den största utsläppskällan (Naturvårdsverket, 2010). Effektiviserad teknik samt 

ökad distribution, produktion, försäljning och konsumtion av fossilfria energikällor är 

viktiga delar att arbeta med inom de olika kommunerna för att målet med No oil ska 

kunna uppnås (Regionförbundet i Kalmar Län, 2010). Ett av de fyra 

huvudprojektområdena i UK programmet, som är länsgemensamt, är därför biogas då det 

är ett fossilfritt bränsle som klassas som ett av de renaste fordonsbränslena. Då bensin 

eller diesel ersätts med biogas sker näst intill en total reduktion av växthusgaser och 

produktionsprocessen ger ett slutet, miljövänligt, kretslopp. Biogas produceras genom att 

organiskt material bryts ned i en syrefri miljö. Det organiska materialet kan bestå av 

exempelvis avloppsslam, gödsel, mat- och slaktavfall eller utifrån en deponi. Då 

materialet rötas i den syrefria miljön bildas en gas bestående av metan och koldioxid 

(Sidén 2009). Som färdigt fordonsbränsle består gasen av 97 % metangas (Lantz et al. 

2007). Vid förbränning av metan bildas koldioxid och vatten, men förbränningen medför 

inget nettotillskott av koldioxid i atmosfären eftersom processen är naturlig då 

koldioxiden som frigörs omsätts i naturens eget kretslopp. Metan i oförbränd form är 

dock en mycket aggressivare växthusgas än koldioxid (Börjesson et al. 2003). Efter 

rötning bildas en rötrest som restprodukt, vilken sedan kan återgå till åkermark och 

därmed sluta det biologiska kretsloppet. Genom detta utnyttjas biogaskonceptets fulla 

potential (Nilsson 2001). En större satsning på biogasproduktion skulle kunna medföra att 
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EU- målet uppfylls. Biogas är redan i dagsläget ett miljömässigt bra drivmedel och 

tidigare forskning har dessutom visat att det finns god potential till betydande 

förbättringar i framtiden (Linné et al. 2001). Biogasproduktionen i Sverige sprider sig 

över många olika branscher och olika råvaror. Efterfrågan i samhället ökar allt mer vid 

ökad kunskap av biogasens fördelar, vilket även ökar en fortsatt tryggad tillväxt av 

biogasbranschen (Regionförbundet i Kalmar Län, 2010). Att dessutom producera gasen 

lokalt genom de restprodukter som samhället genererar bidrar till ett fullt utnyttjande av 

den energi som finns i avfallet. Gasen som produceras kan sedan användas till gasfordon 

som kan drivas på både naturgas, biogas och bensin (Lantz et al. 2007). Naturgas är dock 

ett fossilt bränsle men ger ändå ca 20 % lägre koldioxidutsläpp än bensin. Vid jämförelse 

med bensindrivna fordon har gasfordon generellt sett en lägre milkostnad. Motoreffekten 

vid gasdrift kan uppnås till lika hög som vid bensindrift när det gäller nyare 

gasfordonsmodeller och antalet modeller ökar årligen (Miljöfordon, 2010).  

Runt om i världen finns idag ca 9 miljoner gasfordon, varav 23 000 av dessa finns i 

Sverige. Antalet gasfordon i världen ökar i genomsnitt med 30 % per år. Det finns ca 

12 000 tankställen för fordonsgas runt om i världen och 115 av dessa finns i Sverige. Ofta 

består tankstationernas gas av en blandning mellan biogas och naturgas då 

produktionsmängder och tryck tidvis inte räcker till med endast biogas. Denna blandning 

har befattningen Fordonsgas (CNG) och kan innehålla varierande volymer av de båda 

gaserna eller endast en gastyp (Gasföreningen, 2010). För ökad expansion i Sverige har 

Naturvårdsverket infört ett statligt investeringsstöd av gasmackar. Stöd och subventioner 

är viktiga hjälpmedel för att uppsatta mål senare ska kunna uppfyllas. Dessa ges till 

gasfordon då de är miljöfordonsklassificerade. Lägre eller fri parkeringsavgift och fri 

trängselskatt erbjuds varierande i olika kommuner och städer (Sidén 2009). Kommuner 

kan även bedriva projekt där bidrag kan ges till företag eller privatpersoner vid inköp av 

gasfordon. Vid användning av gasfordon som tjänstebil är förmånsvärdet reducerat med 

40 %. Den tidigare miljöbilspremien ersattes från och med den 1 januari 2010 med en 

skattebefrielse för gasfordon (Miljöfordon, 2010). Detta gäller under de fem första åren 

av ägandet. Biogas har heller inte någon drivmedelsskatt, vilket ger ett lägre gaspris 

(Sidén 2009).  

1.3 Attityder, beteenden och prioriteringar 

Ny fordonsteknologi och nya drivmedel hör till de långsiktigare lösningarna. På kort sikt 

hör gång, cykel och kollektivtrafik till de miljövänligare alternativen. Ökad användning 

av biogas, samt minskat bilresande är dock en viktig del som måste eftersträvas då det är 

orealistiskt att helt ersätta den privata användningen av fordon. För att detta ska kunna 

eftersträvas krävs mer information som ökar medvetenheten hos människor när det gäller 

bilismens negativa effekter, både på kort och på lång sikt. Information kan dock i vissa 

fall endast ge mindre effekter på individers fordonsanvändande, då fullgoda alternativ 

tycks saknas för vissa. Dessa personer ser därmed inte några möjligheter till att förändra 

sitt beteende, även om de är medvetna om de negativa effekter som sker genom fossila 

bränslen (Gärling 2005). Människors beteende styrs av personliga normer, kontroll, vanor 

samt vilket möjlighet individen har att kunna påverka (Eagly et al. 1993). Något som 

hindrar förändring av ett visst beteende är då individer upplever att den negativa påverkan 

som sker genom fordonsanvändningen är försumbar, vilket gör att de inte känner något 

personligt ansvar eller motivation till att förändra. Detsamma gäller för företag som kan 

sakna motivation till att förändra och utföra en mer miljövänlig verksamhet då resurserna 

är begränsade och då de känner sig nöjda rent praktiskt (Birgersdotter et al. 2002). Att 
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handla i det allmänna intresset är därför viktigt (Gärling 2005). Lindström och Küller 

(2008) konstaterade till exempel att globala frågor som tillgången till ren luft och rent 

vatten i världen kan upplevas som abstrakta och att det därför finns svårigheter med att se 

det egna personliga ansvaret. Ökad bekvämlighet är även en stor faktor när det gäller 

förändring. Resurser är en annan faktor som även är starkt avgörande när det gäller val. 

En god ekonomi främjar exempelvis viljan till miljösatsningar, då miljön i vissa fall kan 

betraktas som en lyxvara för vissa individer. Vid sämre ekonomi kan förändringar som 

gynnar miljön prioriteras mindre. SOM-institutet har genom tidigare undersökningar 

påvisats att när den egna ekonomin är förbättrad bedöms miljöfrågor som viktigare än 

vad de gör vid sämre ekonomi. Dock prioriterades arbete och ekonomi högre än miljö- 

och hälsofrågor (Bennulf et al. 1999). 

 

För att förändra en viss livsstil och ett visst beteende krävs vidare en övertygelse om att 

förändringen medför något positivt och att det som eftersträvas med förändringen 

uppfylls utifrån personens avsikt, mål och prioriteringar genom ändrade levnadsvanor 

(Jensen 2006). Som grund för dessa förändringsfaktorer måste kunskap föreligga för att 

en viss övertygelse ska kunna infinnas till att utföra en förändring. Människors vardagliga 

beteende kan i många avseenden beskrivas som en vana. Genom en vana utförs inga nya 

beslut vid de tillfällen då människan står inför ett val att till exempel välja 

transportmedel. Detta är fördelaktigt då olika alternativ inte måste övervägas varje gång 

transport ska ske från en plats till en annan (Dahlstrand et al. 2006). Då vardagliga val 

genomförs kan kännedom om andra alternativ som kan vara tillgängliga saknas (Chen et 

al. 2004). En ny vana bildas genom att en viss handling upprepas. Det är vidare 

föreställningar om världen som påverkar skapandet av upprepade handlingar. Ju mer 

konkret ett problem är för en individ, desto större chans till en förändring (Jensen 2006). 

Då ett beteendes fördelar bedöms vara större än nackdelarna accepteras därför vissa 

miljöproblem då de även kan vara svåra att se och att bevisa. Därför ställs ofta 

ekonomiska risker och miljörisker mot varandra, vilket bidrar till att vissa miljöproblem 

accepteras då fördelarna bedöms vara större än nackdelarna. Människor använder till 

exempel inte fordon för att förorena luften utan för att det trots allt är ett bekvämare och 

snabbare transportsätt (Lindström 2007). 

En opinionsundersökning utfördes år 2007 genom European Commission (2008) för att 

mäta åsikter, attityder och beteenden hos européer när det gällde miljön. Genom 

undersökningen kunde den allmänna inställningen till miljön, den personliga relationen 

till miljön och yttranden om miljöfrågor undersökas för att se vad enskilda individer har 

för inställningar när det gäller dessa viktiga frågor. Det som framkom genom 

undersökningen var att en miljövänlig attityd inte nödvändigtvis leder till miljövänliga 

åtgärder. En övergång från en miljövänlig attityd till ett miljövänligt beteende är genom 

detta en av de största utmaningarna för att en hållbar livsstil ska kunna uppnås. I detta 

avseende kunde ekonomiska överväganden, brist på information samt mängd och kvalitet 

spela en stor roll. Det visade sig att européerna oroar sig allt mer över miljöns allmänna 

tillstånd då de har blivit allt mer medvetna om dess betydande roll i deras liv. De sätter 

även allt högre värden på miljön men ofta saknas utförandet av åtgärder för att ta itu med 

de utmaningar som krävs inom miljöområdet, även fast de flesta hade miljövänliga 

attityder och var medvetna om individers roll när det gäller att skydda miljön (European 

Commission 2008). Detta problem har även tagits upp av Gardner och Stern (2002, s 85); 

”Positiva attityder finns men kunskapen leder inte direkt eller automatiskt till ett 

miljöfördelaktigt beteende. Människor gör inte alltid vad dem har benägenhet till att göra, 

även om de vet hur de ska göra och då det inte finns något som hindrar det nya beteendet. 
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Enligt Kaiser (1999) finns tre komponenter som måste ligga som grund för att möjliggöra 

ett nytt miljövänligt beteende; information och kunskap om miljö, sociala och moraliska 

värderingar om miljö och det miljövänliga beteendets avsikt. 

 1.3.1 Länkar 

Att överkomma lathet, ge information och uppmaningar samt stärka personers privata och 

personliga relationer till problemen är några sätt att stimulera nya beteenden som det 

redan finns en positiv bakomliggande attityd till. Att skapa länkar mellan en miljövänlig 

attityd och ett miljövänligt beteende är en lösning för att uppnå ett hållbart beteende 

(Gardner et al. 2002). Varje länk är kopplad till olika faktorer som antingen främjar eller 

hindrar ytterligare framsteg. Det har även visats att det finns ett mönster mellan attityder 

och vanor. Då en vana är stark är länken mellan attityd och beteende svag och när en 

vana är svag är länken mellan attityd och beteende starkare (Verplanken et al. 1994). De 

väletablerade vanorna är därför svåra att övervinna genom enbart information för att 

ändra attityder (Dahlstrand et al. 2006). Orsaken till att människor inte gör något för att 

motverka miljöproblem beror även oftast inte på att de inte vet hur de ska handla, utan 

snarare att de inte vill (Lundgren 2006). Kostnader, besvärligheter och andra 

målkonflikter kan vara orsaker till att viljan saknas. Då människor upplever att det finns 

stora möjligheter att påverka är chansen därmed större att beteenden verkligen ändras. Då 

människor istället upplever att de inte kan påverka genom att de som enskilda individer 

agerar uppstår en viss hjälplöshet och problem förnekas (Lindström 2007).  

 

En länk till att skapa ett visst beteende kan även ske genom imitation då det är lätt att 

kopiera andra människors handlingar och ta efter andra människors beteende (Meltzoff 

2005). Imitation kan vara det effektivaste sättet att ändra vana eller skapa en ny vana. 

Detta kan ske genom nära bekanta, välbekanta ansikten, myndigheter eller någon typ av 

förebild (Jensen 2006). Tidigare studier har även visat att det är möjligt att kunna öka 

människors miljöbeteenden genom att låta dem ge personliga löften gällande 

miljöåtgärder som ska genomföras. Detta stärker en persons privata och personliga mål 

med beteendet, vilket skapar en länk (Gardner et al. 2002). Det är ofta moraliska tankar 

och värderingar som styr människors handlingar. Då högre krav på ett miljövänligare 

levnadssätt ställs från individen själv uppfylls oftast dessa (Johansson et al. 2006). Detta 

har Kalmar Län arbetat med genom en klimatlöfteskampanj där kommunerna samverkar 

tillsammans med Världsnaturfondens nationella kampanj. Kampanjen ska leda till att 

invånarna får kunskap om vad de kan göra för att minska klimatpåverkan för att sedan 

lämna ett visst löfte som ska uppfyllas genom ett ändrat beteende eller genom vidtagande 

åtgärder (Klimatlöftet Kalmar Län, 2010). Genom kampanjen tar de fram frontfigurer 

bestående av lokala profiler och invånare samt välbekanta ansikten genom olika 

celebriteter för att andra människor ska lockas till att göra samma sak genom denna 

kollektiva övertygelse (Jensen 2006).  

 1.4 Biogas i Kalmar Län 

Kalmar Län har fastställt olika mål vad gäller produktionen och utnyttjandet av biogas 

som ska vara uppfyllda till år 2020 för att slutligen, år 2030, kunna nå målet med att vara 

en fossilbränslefri region. Vad gäller produktionen så ska denna uppnå 100 Gwh biogas 

år 2013 och senare, år 2020, uppnå 300 Gwh. Idag produceras 25 GWh biogas i Kalmar 

Län. Av samtliga drivmedel i länet ska 10 % av dessa bestå av biogas år 2020. För att 

möjliggöra att användningen av biogasen ska fungera i hela länet ska även nio tankställen 
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för biogas öppnas till år 2013. År 2016 ska det finnas minst ett tankställe i varje kommun. 

När det gäller fordon så ska det finnas 4500 gasfordon i Kalmar Län år 2013 och 10 000 

år 2020. (Regionförbundet i Kalmar Län, 2010).  

 1.4.1 Biogas i Västerviks kommun 

I Sverige finns 233 biogasanläggningar som sammanlagt ger 1 285 Gwh energi genom de 

219 miljoner normalkubikmeter (Nm
3
) biogas som produceras. En av dessa anläggningar 

finns sedan 2008 i Västervik Kommun som är en av de 12 kommuner som ingår i Kalmar 

Län. Kommunen är till ytan den största i södra Sverige och består av bland annat 

tätorterna Västervik, Gamleby, Överum, Gunnebo, Ankarsrum och Loftahammar. 

Sammanlagt bor ungefär 36 000 invånare i kommunen, varav drygt 21 000 bor i 

centralorten Västervik (Västerviks kommun, 2010). Biogasanläggningen finns i Västervik 

och kommer fullt utbyggd att kunna producera 1 miljon Nm3 per år vilket motsvarar 10 

GWh (Nilsson 2010). Gasen produceras, transporteras och distribueras av bolaget 

Västervik Biogas AB som till 60 % ägs av kommunen och till 40 % av Tekniska Verken i 

Linköping. Kommunen har även tidigare samarbetat med Tekniska Verken och 

Linköping Kommun tillsammans med Svensk Biogas AB då en tågmotorvagn byggdes 

om från dieseldrift till biogasdrift vilket resulterade i världens första biogasdrivna tåg. 

Tåget skulle senare år 2005 trafikera sträckan mellan Linköping och Västervik. I 

samband med produktionsstarten i Västervik kunde biogasbolaget senare börja anlägga 

ett gasnät som leder fram till en biogastankstation som öppnades i centralorten under 

sommaren 2009. Fram tills gasnätet är fullt utbyggt sker transport av biogas till stationen. 

Stationen kan genom detta användas för tankning av fordon vilket gör att kommunen, 

företag och privatpersoner därmed kan utnyttja gasen (Nilsson, 2010 och Västervik 

Biogas AB, 2010). I övrigt arbetar Västervik kommun med många olika miljö- och 

energifrågor genom olika förvaltningar och andra kommunägda bolag. Att 

samhällsutvecklingen ska vara hållbar, både ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt 

perspektiv, är ett av de övergripande målen som kommunen har fastlagt (Västerviks 

kommun, 2010). 

 1.5 Syfte och frågeställning 

Då både produktionen och möjligheten till nyttjandet av biogas för allmänheten är relativt 

nytt i Västervik fanns önskemål från Västervik Biogas AB och Västervik kommun att 

utföra en undersökning för att kunna se någon typ av mönster i attityder vid val av 

fordonsbränsle, då gällande för både privatpersoner och företag. För att Västervik 

Kommun ska kunna uppfylla målen genom arbetet inom Uthållig kommun gäller det att 

både företag och privatpersoner är engagerande och väljer fossilbränslefria energikällor. 

Syftet med arbetet var därför att undersöka vad som påverkar privatpersoner och företag 

vid valet av fordonsbränsle. Frågeställningen i detta arbete var: 

 Vilka faktorer kan tänkas påverka privatpersoner/företag att övergå från ett fossilt 

fordonsbränsle till det fossilfria bränslet biogas? 

 Vad skulle kunna vara tillräckliga argument för att övergå till biogas? 

 Hur ser fordons- och bränsleanvändningen ut hos privatpersoner och företag? 

 Vad har privatpersoner och företag för relation och attityd till miljöfrågor och vilken 

kunskap finns? 

 Vilken roll har bilfirmor när det gäller att locka fler till investering av gasfordon? 
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Genom att ta reda på vilka faktorer som har betydelse vid valet av fordonsbränsle kan 

vidare arbete utföras för att öka användandet av biogas som bränsle genom att fokusera 

på vad som prioriteras och att förbättra eventuella brister i biogassystemet. 
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 2. Metod och material 

 2.1 Avgränsningar 

Då denna undersökning var av intresse för Västervik kommun skedde en avgränsning till 

privatpersoner och företag inom kommunen. Privatpersoner som äger gasfordon 

undersöktes dock i hela landet då antalet av dessa i Västervik kommun inte var tillräckligt 

många för en undersökning då endast 12 ägare av gasfordon fanns och utav dessa var 

endast ett fordon registrerat som biogasfordon. 

 2.2 Urval 

Då avsikten med arbetet var att fastlägga både privatpersoner och företags attityder till 

biogas så bestod urvalet av dessa två huvudgrupper som sedan skulle kunna resultera i en 

kvantitativ undersökning där människan och samhället var studieobjekten.  

Två grupper av privatpersoner valdes ut för att kunna jämföras både inom och mellan 

grupperna. Genom Transportstyrelsen kunde adressuppgifter beställas till samtliga 

privatägda fordon runt om i Sverige som är registrerade som biogasfordon. Dessa fordon 

fungerar på samma sätt som gasfordon men är hos transportstyrelsen registrerade som 

biogasfordon vilket därmed utgjorde ett lämpligt urval. Detta gav kontaktuppgifter till 

347 personer runt om i landet. Dessa personer bildade tillsammans gruppen 

”Gasanvändare”. Transportstyrelsen kunde även, genom en slumpgenerator, utföra ett 

slumpmässigt urval av personer som ägde fordon som drivs genom bensin, diesel eller 

etanol. Etanolanvändare ingick i gruppen på grund av den inblandning av bensin som i 

flesta fall finns i E85 bränslet (85 % etanol, 15 % bensin). Utsläpp av fossil koldioxid 

uppstår även vid produktion och distribution av etanol. Gruppen ”Fossilanvändare” 

bildades genom 380 privatpersoner som var avgränsade inom Västerviks kommun.  

Även företagen som ingick i undersökningen delades upp i två olika grupper; ”Företag 

som har investerat i gasfordon” och ”Företag som använder fossilbränsledrivna 

fordon”. Samtliga företag var lokala i Västerviks Kommun och togs fram genom de 

register som kommunen har över företag. Tre företag från vardera grupp kontaktades. 

För att inte frågorna endast skulle ses utifrån konsumenternas perspektiv ingick även 

distributörer av fordon i form av bilfirmor i undersökningen. Sammanlagt kontaktades 

fem bilfirmor i Västerviks kommun för att klarhet skulle kunna erhållas över vilken vikt 

som läggs på försäljning och marknadsföring av gasfordonen.  

2.3 Mätinstrument 

Då det handlade om ett sådant stort antal privatpersoner var en enkätundersökning den 

bäst lämpade metoden till att utföra undersökningsmomentet för denna grupp. Utifrån 

undersökningen kunde det vara intressant att se hur privatpersoner som väljer att köra 

fossilbränsledrivna fordon ser på frågor kring miljö och fordonsbränslen. Vad som sedan 

har påverkat personer som istället har gjort valet att köra fordon som drivs genom gas var 

också en intressant del då dessa personer har gjort valet att förändra sin livsstil. Enkäten 

utformades med ledande frågor angående fordon, fordonsbränslen och miljö för att kunna 
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besvara frågorna om vad som är tillräckliga argument för att övergå till biogas och vad 

som påverkar privatpersoner vid valet. 

Då det finns företag i Västervik kommun som har valt att investera i biogasfordon var det 

intressant att genom dessa kunna se vilka faktorer som påverkade beslutet. Företag som 

använder fossilbränsledrivna fordon var en intressant grupp att undersöka för att se hur 

dessa ser på miljöaspekter och på fordonsanvändningen. Bilfirmor var en annan grupp att 

använda då dessa är länken mellan privatpersoner och fordon. Att kunna se vad dessa gör 

för en ökad investering av gasfordon var därför intressant. För de olika företagsgrupperna 

samt distributörerna i form av bilfirmorna skickades frågeformulär ut via mail där de fick 

en vecka på sig att svara. Efter en vecka kontaktades sedan företagen för en påminnelse 

om de frågor som skickats ut. Företagsgrupperna skulle från början ha intervjuats, men då 

det första företaget kontaktades upptäcktes att andra inom företaget behövdes kontaktas 

för att svar på vissa frågor skulle kunna lämnas. Genom detta var det enklare att skicka ut 

frågorna via mail till att börja med. 

 2.3.1 Enkät 

Två typer av enkäter utformades för de båda grupperna av privatpersoner som ingick i 

undersökningen (se Bilaga 1 och 2). För att svaren på frågorna skulle vara jämförelsebara 

för de båda grupperna eftersträvades att samma frågor ställdes till båda grupperna. 

Anledningen till att det trots detta blev två olika typer av enkäter var att det fanns vissa 

andra frågor utöver de likartade frågorna som var relevanta att ställa till endast den ena 

gruppen. För gasanvändare ställdes frågor som skulle besvara vad som är tillräckliga 

argument för att övergå till biogas och till fossilanvändare kunde frågor ställas för att ta 

reda på hur denna grupp ser på förändringsfaktorer. 

Detta skulle besvaras genom enkäterna och var gemensamt för båda grupperna:  

 Rangordning av fordonsegenskaper ur miljösynpunkt 

 Intresset angående miljöfrågor 

 Om miljödebatten i media efterföljs aktuellt 

 Rangordning av miljömål i den ordning som de anses viktigast 

 Uppskattad kunskapsnivå angående miljöfrågor 

 Vilka fördelar/nackdelar som finns med det nuvarande fordonsbränslet 

 Om funderingar finns över att byta till ett annat fordon som drivs på en annan typ 

av bränsle 

 Om personen upplever att den egna livsstilen kan medverka till en bättre miljö 

 Rangordning av fordonsbränslen enligt personens egen uppfattning med avseende 

på miljövänlighet 

Frågor till endast gasanvändare: 

 Hur länge personen har kört gasfordon 

 Om investeringen har uppfyllt eventuella förväntningar för ett gasfordon 

 Vad som påverkade beslutet till att investera i ett gasfordon istället för ett fordon 

som drivs med fossila bränslen 

 Till vilken procentandel som personen anser att biogas används som bränsle i 

jämförelse med annat bränsle 
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 Vilka faktorer som påverkar vid tankning av fordonet 

 Om personen anser att tankstationer för biogas alltid finns till för att 

tillfredsställa användningen av biogas 

 Om det finns någon rädsla vid användningen av en gas som bränsletyp 

 Om personen skulle rekommendera någon i sin närhet att inverstera i ett 

gasfordon och om personen någon gång har gjort denna rekommendering 

 Vad personen tror skulle få fler människor att byta från ett fossilbränsledrivet 

fordon till ett gasfordon 

Frågor till endast fossilanvändare: 

 Vad som skulle kunna få personen att byta från nuvarande bränsletyp till ett 

fossilfritt och ”miljösnällare” fordonsbränsle. 

Enkätmottagaren fick först besvara bakgrundsinformation angående, kön, ålder, inkomst, 

bränsletyp och antal mil/år. Enkäten är dock konfidentiell, så angivning av namn var 

inget krav. Detta efterföljdes sedan av enkätfrågorna, där de flesta frågor och påstående 

hade svarsalternativ som bestod av fem ikryssbara rutor där personen kunde välja det som 

var mest korrekt för dem. Genom att använda fem olika svarsalternativ ökade chansen att 

något av alternativen stämde in på vad personen tyckte i frågan. I vissa fall delades frågan 

in i underrubriker med tillhörande svarsalternativ. Genom att till så stor del som möjligt 

använda samma typ av svarsalternativ i enkäten blev bearbetningen av inkommande svar 

lättare. Vid rangordning skulle siffror av olika värden sättas ut, vilket beskrevs i samband 

med frågan. Vissa frågor lämnades helt öppna för att fritt utrymme skulle kunna ges till 

personens tankar och åsikter.  Enkätens förstasida innehöll ett presentationsstycke om 

undersökningens syfte och bakgrund samt kontaktuppgifter vid eventuella frågor. 

Enkätmottagarna hade sedan två veckor på sig att skicka in enkäten i bifogat svarskuvert. 

För att öka chansen till en så hög svarssekvens som möjligt kunde mottagarna vara med i 

en utlottning av trisslotter genom att märka kuvertet med sitt namn. Enkäten skickades ut 

i adresserat kuvert med innehållande adresserat och portobetalt svarskuvert. Efter två 

veckor skickades även en påminnelse ut till samtliga enkätmottagare med ny enkät samt 

nytt svarskuvert. Totalt har utskrift av 1454 enkäter skett som erfordrat sammanlagt 2908 

portobetalda kuvert för både utskick och retur. 

 2.3.2 Frågor till företag och fordonsdistributörer 

Två olika frågeformulär utformades till de två företagsgrupperna och ett annat till 

distributörer av fordon. Beroende på svar kunde vissa frågor bortses.  

Frågor till företag med gasfordon: 

 Hur många fordon använder ert företag lokalt inom Västervik kommun? 

 Hur många av dessa fordon drivs genom gas? 

 Är ni nöjda med biogas som drivmedel? 

 Vad fick er att investera i gasdrivna fordon? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar har ni upplevt med biogas som drivmedel? 

 Hur tycker ni att tillgängligheten till gas är med tankstationer och gasvolymer 

som går att utnyttja i Västervik? 

 Vad tror ni skulle få fler företag att investera i gasfordon? 
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Frågor till företag utan gasfordon: 

 Hur många fordon använder ert företag lokalt inom Västervik kommun? 

 Vilken bränsletyp drivs era fordon med? 

 Är ni nöjda med den/dessa bränsletyper? 

 Vad skulle krävas för att ni skulle investera i gasfordon? 

 Har ni funderat på en framtida investering i gasfordon? 

Frågor till bilfirmor: 

 Säljer ni gasfordon? 

Om de säljer gasfordon: 

 Hur tycker ni att intresset för dessa fordon är från kunder? 

 Hur gör ni för att marknadsföra dessa fordon? 

 Tycker ni att ni ger tillräcklig information om de miljöfördelar som finns med 

gasfordon? 

 Har ni flera märken och modeller? 

 Vad tror ni skulle påverka fler privatpersoner till att investera i gasfordon? 

 Märker ni att miljö är en viktig faktor när kunden är intresserad av en viss bil? 

 Hur ser ni på miljöaspekter; försöker ni framföra miljöfrågor i er marknadsföring 

och information? 

Om de inte säljer gasfordon: 

 Varför säljer ni inte gasfordon? 

 Hur uppfattar ni intresset för biogasfordon från era kunder? 

2.3.3 Kvantitativ metod 

Genom tillämpningen av en kvantitativ metod var målet att få en bättre förståelse av 

samhället och hur enskilda människogrupper och institutioner handlar och påverkar 

varandra. Metoden valdes utifrån den problemställning och de resurser som fanns till 

grund för arbetet (Holme et al. 1997). Enligt Holme och Solvang (1997) kan 

användningen av kvantitativa metoder bidra till följande: 

- Att utifrån urvalet kunna säga något om den grupp urvalet gäller. 

- Att ge ett tvärsnitt av den företeelse som studeras för att kunna göra säkra 

jämförelser. 

- Att visa hur starka vissa samband är eller vilken omfattning en viss företeelse har. 

Genom att erhålla denna tvärsnittsinformation kan statistiska generaliseringar fastställs 

som med en viss säkerhet sedan kan användas för att utföra uttalanden beträffande 

uppfattningar och åsikter hos alla enheter utifrån urvalet. Holme och Solvang (1997) 

redogör även för följande krav som är viktiga för att fullgöra en bra undersökningsmodell 

som arbetats fram utifrån en vetenskaplig metod: 

1. Den ska vara enkel. 

2. Modellen ska vara fruktbar och därmed ställa och väcka frågor och problem som 

kan ge en vidgad förståelse av den företeelse som det arbetas med. 

3. Modellen ska vara oförutsägbar och därmed innehålla spännande och 

överraskande resultat. 
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 2.4 Databehandling 

Sammanställningen av inkommande enkäter skedde i Excel genom en mall där 

primärdata från enkäten kunde föras in. Utifrån all sammanställd data kunde 

procentandelar och rangordningspoäng sedan räknas ut utifrån svaren för att se 

undersökningens resultat och utföra jämförelser mellan grupperna. Vid uträkning av 

rangordningspoäng räknades ett medelpoäng ut för varje alternativ. Se Bilaga 3 för 

uträkningar. 
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 3. Resultat 

Resultatavsnittet inleds med en presentation av den bakgrundsinformation gällande de 

deltagande privatpersoner och företag som ingick i undersökningen. Svaren presenteras 

sedan i två olika delar för privatpersoner och företag. Resultatet för privatpersoner 

presenteras genom tre underrubriker som kategoriserar frågorna efter den frågeställning 

som skulle besvaras; 

 Miljö, kunskap och prioritering 

- Vilka faktorer kan tänkas påverka privatpersoner/företag att övergå från 

ett fossilt fordonsbränsle till det fossilfria bränslet biogas? 

- Vad skulle kunna vara tillräckliga argument för att övergå till biogas? 

- Vad har privatpersoner och företag för relation och attityd till miljöfrågor 

och vilken kunskap finns? 

 Fordons- och bränsleanvänding 

- Hur ser fordons- och bränsleanvändningen ut hos privatpersoner och 

företag? 

- Vilken roll har bilfirmor när det gäller att locka fler till investering av 

gasfordon? 

 Öppna frågor 

Utifrån dessa underrubriker kunde resultatet även diskuteras i det senare 

diskussionsavsnittet. Resultaten för företagen presenteras inte genom dessa 

underrubriker. Indelning utfördes där genom de olika företagsgrupper som ingick i 

undersökningen. I diskussionsavsnittet jämförs sedan resultatet från samtliga 

företagsgrupper under en gemensam rubrik. Företag och privatpersoner jämförs även 

under en egen rubrik. Slutligen besvaras frågeställningarna genom slutsatsavsnittet. 

 3.1 Deltagare 

Av de 347 gasanvändare som enkäten skickades ut till svarade sammanlagt 336 personer. 

237 personer svarade efter ett första utskick och 99 personer genom påminnelsen. Detta 

gav en svarssekvens på 97 % från gasanvändare. Av dessa personer var 57 % män och 43 

% kvinnor. 30 % av dessa var mellan 18-40 år, 42 % var mellan 41-60 år och 28 % var 

från 61 år och uppåt. Högst andel personer (46 %) hade en medelinkomst. 27 % var 

låginkomsttagare och 27 % var höginkomsttagare (se Tabell 1 nedan). Av de 380 

fossilanvändare som enkätutskick skedde till svarade sammanlagt 276 personer varav 183 

personer svarade efter första utskicket. Efter att påminnelsen skickades ut svarade 

ytterligare 93 personer. Detta gav en sammanlagd svarssekvens på 73 % från 

fossilanvändare. 57 % av dessa personer var män och 43 % kvinnor. 8 % av dessa var 

mellan 18-40 år, 44 % var mellan 41-60 år och 48 % var från 61 år och uppåt. 47 % var 

medelinkomsttagare, 36 % var låginkomsttagare och 17 % var höginkomsttagare (se 

Tabell 1 nedan). 
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Tabell 1. Svarssekvens för båda grupperna samt respondenternas bakgrundsinformation. 

Gasanvändare Fossilanvändare 
 
Svarande 

 
97 % 

 
Svarande 

 
73 % 

Icke svarande 3 % Icke svarande 27 % 
 

 
Kön 

 
Män  
Kvinnor 

 
57 % 
43 % 
 

 
Kön 

 
Män  
Kvinnor 

 
57 % 
43 % 
 

 
Ålder 

 
18-30  
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 
70+ 

 
12 % 
18 % 
22 % 
20 % 
16 % 
12 % 

 
Ålder 

 
18-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 
70+ 

 
4 % 
4 % 
19 % 
25 % 
24 % 
24 % 
 

 
Årsinkomst 

 
0-200 000 
200 00-465 000 
Över 465 000 

 
27 % 
46 % 
27 % 

 
Årsinkomst 

 
0-200 000 
200 00-465 000 
Över 465 000  

 
36 % 
47 % 
17 % 
 

Av de tre lokala företag i Västervik som kontaktades, som har investerat i biogasfordon, 

svarade två av dessa på de utskickade frågorna. För de tre företag som kontaktades, som 

använder fossilbränsledrivna fordon, svarade samtliga företag. Av sammanlagt fem 

bilfirmor svarade tre, vilkas respons användes i undersökningen. Se tabell 2 nedan för 

samtliga företag som deltog. 
 

Tabell 2. Samtliga företag som deltog i undersökningen samt en kortfattad 

verksamhetsbeskrivning. 
 

Företag som har 
investerat i gasfordon 

 
Företag som använder 

fossilbränsledrivna 
 

 
Bilfirmor 

 

Samhall AB 
 

Bemannade lösningar 

 

Elfa International AB 
 

Tillverkning och försäljning av 
förvaringslösningar 

 

Karlbergs Bilaffär i 
Västervik AB 

(Saluför gasfordon) 
Återförsäljare av Volvo, Ford 

och Renault 
 

 

Västervik Taxi AB 
 

Taxitjänster, Färdtjänst, 
Företagstaxi 

 

SlipNaxos AB 
 

Tillverkare av slipskivor 

 

Ingvar Claeséns Bil AB 
(Saluför inte gasfordon) 
Återförsäljare av Toyota 

 

 
 

 

NaxoFlex AB 
 

Tillverkning av slipprodukter 

Engströms Bil AB 
(Saluför gasfordon) 

Återförsäljare av Volkswagen, 
Skoda, Audi, SEAT samt VW 

transportbilar 
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 3.2 Privatpersoner 

Av sammanlagt 727 enkäter svarade 612 personer vilket gav en svarssekvens på 84 %. 

Frågan där respondenterna skulle numrera miljömål har tagits bort från undersökningen 

då många respondenter ansåg att det var för svårt att utföra rangordningen. Denna togs 

därför helt bort från resultatavsnittet. 

 3.2.1 Miljö, kunskap och prioritering 

Gasanvändarna tycks vara intresserade av miljöfrågor och de anser sig även inneha goda 

kunskaper om dessa. De flesta följer även den miljödebatt som idag sker i media. De 

tycker att det är självklart att de som privatpersoner kan medverka till en bättre miljö 

genom sin livsstil. Fossilanvändarna instämmer i stort sett att de är intresserade av 

miljöfrågor och att de följer miljödebatten i media något. Kunskapen angående 

miljöfrågor anses dock inte vara så god. De tycker inte att det är helt självklart att dem 

som privatpersoner kan medverka till en bättre miljö, men troligtvis går det (se Tabell 3 

nedan).  

Tabell 3. Svarsresultat för frågor gällande kunskap och miljöintresse. 
 

               Gasanvändare 
                      
                       Fossilanvändare 

 
          Jag är intresserad av miljöfrågor; 

  
            Jag är intresserad av miljöfrågor; 

        

6%
8%

7%

20%
59%

Instämmer inte alls         

Instämmer något         

Varken/eller               

Instämmer i stort sett       

Instämmer helt                   

 
 

 

            

0%

21%

17%

39%

23%

Instämmer inte alls              

Instämmer något      

Varken/eller                   

Instämmer i stort sett        

Instämmer helt           

 
 

Jag följer 
miljödebatten i 
media; 

Instämmer inte alls 
Instämmer något 
Varken/eller 
Instämmer i stort sett 
Instämmer helt 

0 % 
20 % 
21 % 
35 % 
24 % 

Jag följer 
miljödebatten i 
media; 

Instämmer inte alls 
Instämmer något 
Varken/eller 
Instämmer i stort sett 
Instämmer helt 

4 % 
26 % 
16 % 
37 % 
17 % 

Jag anser att 
jag har god 
kunskap om 
miljöfrågor; 

Instämmer inte alls 
Instämmer något 
Varken/eller 
Instämmer i stort sett 
Instämmer helt 

0 % 
20 % 
21 % 
35 % 
24 % 

Jag anser att jag 
har god kunskap 
om miljöfrågor; 

Instämmer inte alls 
Instämmer något 
Varken/eller 
Instämmer i stort sett 
Instämmer helt 

4 % 
33 % 
30 % 
30 % 
3 % 

Jag kan genom 
min livsstil 
medverka till 
en bättre miljö; 

Nej 
Troligtvis inte 
Kanske 
Troligen 
Självklart 

0 % 
1 % 
5 % 
24 % 
70 % 

Jag kan genom 
min livsstil 
medverka till en 
bättre miljö; 

Nej 
Troligtvis inte 
Kanske 
Troligen 
Självklart 

2 % 
2 % 
30 % 
31 % 
35 % 



 

 15 

 

 3.2.2 Fordons- och bränsleanvändning 

För både gasanvändare och fossilanvändare var hög säkerhet (högst rangordning = 8) en 

viktig egenskap hos fordon. Gasanvändare ansåg även att det var viktigt att fordon 

medför en så låg miljöpåverkan som möjligt, vilket var mindre viktigt för 

fossilanvändare. För fossilanvändare var en låg bränsleförbrukning viktigt, vilket 

gasanvändare inte prioriterade högt för ett fordon. Minst viktigt var fordonets motoreffekt 

(lägst rangordning = 1) samt utseende och design för båda grupperna (se Figur 1 nedan).  

 
Figur 1. Resultat vid rangordning av fordonsegenskaper för båda grupperna där 

egenskaper med högst värde är de viktigaste och egenskaper med lägre värde 

mindre viktiga. 
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på bränsle 

Hög 
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Gasanvändarna tyckte att biogas var den miljövänligaste bränsletypen och att bensin var 

den bränsletyp som var sämst för miljön.  För fossilanvändarna ansågs biogas och 

naturgas vara de bränsletyper som var bäst för miljön medan bensin och etanol ansågs 

som sämst (se Figur 2 nedan).  

 

3

1

5

2

4

2

1

5

3

4

0

1

2

3

4

5

Gasanvändare

Fossilanvändare

Gasanvändare 3 1 5 2 4

Fossilanvändare 2 1 5 3 4

Etanol Bensin Biogas Diesel Naturgas

 
Figur 2. Resultat vid rangordning av fordonsbränslen där högst värde (5) anger den 

bränsletyp som ansågs vara den miljövänligaste typen. 

Störst andel (52 %) av fossilanvändarna använde dock bensin som drivmedel och 

resterande använde diesel eller etanol. För gasanvändare var antalet mil som kördes per år 

varierande. Flest fossilanvändare körde mellan 801-1500 mil per år (se Tabell 4 nedan).  

Tabell 4. Bakgrundinformation för respondenter i båda grupperna gällande bränsletyp 

och antalet mil som körs per år.  
 

Gasanvändare 
 

 

Fossilanvändare 

 

Bränsletyp 
 
Gas 

 
100 % 

 
Bränsletyp 

 

Bensin 
Etanol 
Diesel 

 

52 % 
25 % 
23 % 

 

Antal mil/år 
 
100-800 
801-1500 
1501-2000 
2001-2500 
2501-3000 
> 3000 

 
15 % 
23 % 
26 % 
18 % 
17 % 
1 % 

 
Antal mil/år 

 
100-800 
801-1500 
1501-2000 
2001-2500 
2501-3000 
> 3000 

 
24 % 
35 % 
24 % 
9 % 
7 % 
1 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljöfarligast 

Miljövänligast 

Rangordning av fordonsbränslen 
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Det var inte många gasanvändare som funderade på att byta till en annan bränsletyp (se 

Figur 3a nedan). Det var i många fall funderingar på byte till annat biogasfordon eller 

elfordon, men i vissa fall även till diesel och miljöfordon. Oftast miljöklassificerade 

sådana. Det var många fossilanvändare som någon gång har funderat över att byta till ett 

annat fordon som drivs på en annan bränsletyp (se Figur 3b nedan). Vilken typ av bränsle 

som det då handlar om varierade, men oftast till något annat fossilbränsledrivet fordon. I 

vissa fall fanns även funderingar på miljövänligare alternativ som till exempel gas eller 

el.  

 

 
Gasanvändare 

 

 
Fossilanvändare 

 
 

Har Du ofta funderat över att byta till en 
annan bil som drivs på en annan typ av 
bränsle? 

 

Har Du ofta funderat över att byta till en 
annan bil som drivs på en annan typ av 
bränsle? 

39%

23%

15%

16%

7%

Nej, aldrig     

Någon gång     

Ganska ofta   

Ofta                  

Vet ej   

 

25%

39%

18%

15%
3%

Nej, aldrig     

Någon gång     

Ganska ofta    

Ofta           

Vet ej       

 

Figur 3a. Resultat angående funderingar 

kring byte av den nuvarande 

bränsletypen hos gasanvändare. 

Figur 3b. Resultat angående funderingar 

kring byte av den nuvarande 

bränsletypen hos fossilanvändare 
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Det som påverkade flest gasanvändare till beslutet att välja miljöfordon istället för fordon 

som drivs genom fossila bränslen var just den miljönytta som detta beslut bidrar till. Den 

lägre bränslekostnaden påverkade även till en viss del. De subventioner och bidrag som 

finns, samt lockandet av en särskild bilmodell, var dock inget som påverkade beslutet (se 

Figur 4 nedan). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

De subventioner och

bidrag som finns

Miljönyttan Den lägre

bränslekostnaden

En särskild bilmodell

lockade

Instämmer inte alls

Instämmer något      

Varken/eller    

Instämmer i stort sett    

Instämmer helt      

 
Figur 4. Resultat utifrån vad som påverkade gasanvändarnas investering i ett 

miljöfordon. 

De flesta av gasanvändarna hade kört gasfordon mellan ett halvt år till 5 år. Det fanns 

även en del som hade kört en längre tid, från 6 till 10 år (se Bilaga 5, Tabell 1). Flest 

gasanvändare var helt nöjda med investeringen av fordonen (se Bilaga 5, Tabell 1). Om 

de funderade på att byta var ofta eldrivna fordon ett alternativ när dessa har utvecklats 

mer. Bensin eller dieseldrivna fordon som är miljöklassificerade genom lägre 

utsläppshalter kunde även ses som alternativ. Vid tanktillfället var det biogas som var det 

bränsle som gasanvändare till störst del försökte tanka (se Bilaga 5, Figur 1). Vid 

tanktillfället valdes det bränsle som hade minst påverkan på miljön (se Figur 5 nedan).  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Jag väljer det bränsle som är

billigast att köra på.

Jag väljer det bränsle som är

lättast att få tag på.

Jag väljer det bränsle som har

minst påverkan på miljön.

Instämmer inte alls

Instämmer något      

Varken/eller    

Instämmer i stort sett    

Instämmer helt      

 
Figur 5. Resultat vid frågan angående vilka faktorer som påverkar gasanvändare när de 

ska tanka bilen. 

Beslutspåverkan 

Faktorer som påverkar vid tankning 
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Om personerna tyckte att tankställen alltid fanns till för att tillfredsställa användningen av 

biogas var svaren väldigt varierande (se Bilaga 5, Tabell 1). De varierande svaren 

berodde på olika bakomliggande faktorer som framkom genom enkätens öppna svarsfält. 

Om de var nöjda med tillgången på tankställen kunde det bero på att det fanns ett i staden 

där de bor, men de kunde trots detta vara missnöjda på grund av att det inte fanns vid resa 

utanför staden och i andra delar av landet. De kunde även vara nöjda med gastillgången 

men inte med biogastillgången, då det endast var naturgas som fanns att tillgå.  

Tankställen för fordonsgas runt om i landet och privatägda gasfordon var starkt 

korrelerade (se Bilaga 4, Figur 1). Att använda en gas som bränsletyp tyckte inte 

användarna att det finns någon rädsla kring (se Bilaga 5, Tabell 1). Flest personer skulle 

rekommendera andra i sin närhet att göra samma investering och det var många som 

redan hade rekommenderat andra (se Bilaga 5, Tabell 1). 

 3.2.3 Öppna frågor 

Det fanns en hel del fördelar och nackdelar med både gas och fossilt bränsle. De absoluta 

fördelarna med fossilt bränsle var tillgängligheten, att det alltid är lätt och nära att tanka. 

Vid gasanvändning var miljöfördelarna det mest positiva då det är ett koldioxidneutralt 

bränsle som genererar en minskad klimatpåverkan. När det gällde nackdelar vid 

gasanvändning så fanns det trots allt en hel del, men tillgången på bränsle var det största 

problemet, både när det gäller tillräckliga volymer och närheten till tankställe. 

Fossilanvändarna var överens om att de största nackdelarna med fossilt bränsle var just 

den miljöpåverkan som sker genom användningen. Vid frågan om de skulle kunna tänka 

sig att investera i ett fordon som drivs genom ett miljövänligare bränsle krävdes i de 

flesta fallen en bättre ekonomi, då de tyckte att en sådan investering var för kostsam. 

Detta såg även gasanvändarna som problemet vid frågan om vad de tror skulle få fler att 

byta till ett biogasfordon; den ekonomiska aspekten, ökad kunskap och marknadsföring 

samt fler tankställen. De ansåg även att biogasinformationen måste bli tydligare och att 

informationen angående bränslen måste bli bättre. Många var till exempel upprörda över 

etanolens uppmärksamhet i media som har gjort att många människor tror att det idag är 

den miljövänligaste bränsletypen. 

3.3 Företag 

3.3.1 Företag som har investerat i gasfordon 

De företag som kontaktades som har investerat i gasdrivna fordon disponerade ett 

varierande antal av sammanlagda fordon inom verksamheten, varav båda företagen hade 

investerat i ett varsitt gasfordon. De var relativt nöjda med gasfordon, men ansåg att vissa 

problem fanns då driftstörningar uppkommer på grund av kallare väderlek. Den lokala 

biogasmacken som har uppkommit i Västervik var en av anledningarna till att företagen 

investerade i gasfordon då de därigenom kan bidra till en mindre klimatpåverkan och 

förhoppningsvis få kunder att välja dessa företag före andra. Den absoluta fördelen med 

bränsletypen var just den lägre miljöpåverkan som sker. Nackdelar var för liten 

tankvolymen och att tankställena är för få. Företagen var nöjda med tillgången på biogas i 

Västervik genom att en biogasmack har öppnats lokalt. Fler bilmodeller och märken som 

erbjuder biogasdrift, fler tankställen, ökad marknadsföring och subventionering tror 

företagen skulle få fler att investera i gasfordon (se Bilaga 6, Tabell 1). 
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3.3.2 Företag som använder fossilbränsledrivna fordon  

Företagen som kontaktades som använder sig av fossilbränsledrivna fordon disponerade 

från två till 20 tjänstefordon som antingen brukades i Västervik eller i andra delar av 

södra Sverige. Bränsletyperna för dessa var antingen bensin eller diesel, där en viss del 

ansåg att diesel i dagsläget kändes som det bästa alternativet ur miljösynpunkt. Samtliga 

var nöjda med de nuvarande bränsletyperna, men en viss del var inte nöjda med 

kostnaderna. Vad som skulle krävas för en investering i biogasfordon var varierande. Det 

var inte företaget i sig som hade ansvaret vid införskaffning av företagsfordon. Antingen 

var det anställda som ska bruka ett tjänstefordon inom företaget som väljer det fordon 

som ska köpas in eller så är det utvalda billeasingföretag som tar fram alternativ. Inget av 

dessa tre företag funderade på en framtida investering i biogasfordon (se Bilaga 6, Tabell 

2). 

3.3.3 Bilfirmor 

Två bilfirmor, av de tre som kontaktades, sålde gasfordon. Intresset för gasfordon ansågs 

vara varierande. Det uppfattades som ljummet än så länge men att det ständigt sker en 

ökning. I och med det reducerade förmånsvärdet är tjänstebilsägare mer intresserade då 

ett visst ekonomiskt intresse därmed finns. Många tjänstebilsägare har dock börjat tveka 

då det råder en viss osäkerhet om denna reduktion ska finnas kvar i framtiden. Vid frågan 

om hur de marknadsför dessa fordon svarade båda firmorna att de använder samma 

marknadsföring för samtliga modeller, och vilka som ska ingå i annonseringen beror på 

vilka typer av erbjudanden som ska förekomma. En firma ansåg att enskilda säljare inte 

ger tillräckligt med information om de miljöfördelar som det finns med gasfordon, utan 

fokuserar mer på prisförhandling. Den andra firman ansåg att de fokuserade mycket på att 

ge denna information. Båda firmorna erbjöd olika bilmärke med många olika modeller 

som erbjuder gasdrift. De ansåg att ekonomiska incitament i form av statliga 

subventioner är nödvändiga för att påverka privatpersoner till att investera i gasfordon. 

Det är den egna plånboken som styr de allra flesta människors köpmönster när det gäller 

val av fordonsbränsle till en viss fordonsmodell.  Mer allmän information skulle även 

påverka fler till investering. Bilfirmorna ansåg att kunder tar miljö och säkerhet för givet 

idag när de visar sig vara intresserade av ett visst fordon. För anställda med tjänstefordon 

tycktes ofta både miljö och reducerat förmånsvärde vara viktigt. När det gäller att 

framföra miljöfrågor genom marknadsföring och information så ansåg den ena firman att 

de skulle kunna bli mycket bättre men att det krävs mer utbildning till deras medarbetare. 

Den andra firman ansåg att de gör tillräckligt då de har marknadens bredaste utbud av 

miljöbilar (se Bilaga 6, Tabell 3). 

Av de tre bilfirmorna var det en bilfirma som inte sålde gasfordon. De ansåg att det inte 

fanns någon efterfrågan på gasfordon från kunderna då utbudet av de olika 

fordonsmodellerna inte erbjuder gasdrift. Detta ansågs även vara anledningen till varför 

de inte saluför gasfordon, på grund av att det fordonsmärke som saluförs inte erbjuder 

gasdrift (se Bilaga 6, Tabell 4). 
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 4. Diskussion 

4.1 Privatpersoner 

4.1.1 Miljö, kunskap och prioritering 

Enkätfrågorna till fossilanvändare syftade inte till något speciellt miljövänligt bränsle.  

Trots detta var det många som trodde att det var etanol som låg till grunden för 

undersökningen, vilket var intressant då detta bevisar att många ser etanolen som det 

miljövänliga alternativet. Att detta är kunskaper som fossilbränsleanvändare besitter var 

något som upprörde gasanvändare som tycker att etanolen har fått för stor 

uppmärksamhet både i media och på marknaden, vilket gör att många människor tror att 

det är bättre än biogas. Mer information om både bränsle och fordon var något som borde 

öka och förbättras, tyckte både gasanvändare och fossilanvändare. Enligt Gärling (2005) 

kan information dock i vissa fall endast kan ge mindre effekter på individers beteende. 

Gasanvändare tyckte att information om biogas borde visas genom ett 

kretsloppsperspektiv och inte bara genom användningsfördelar för att påverka fler till att 

övergå till biogas. Enligt Chen et al. (2004) måste kunskap föreligga som grund till 

förändringsfaktorer. Det kunde därför konstateras att information måste nå ut till 

individer, utan att de själva söker den. Enligt Meltzoff (2005) är människor mer 

handlingskraftiga när det gäller att ta efter andra människors beteende. Att ta fram 

typexempel av individer som valt att göra förändringar kan därmed vara en väg, precis 

som Kalmar Läns klimatlöfteskampanj strävar efter genom arbetet med den kollektiva 

övertygelsen, vilket även konstaterats av Jensen (2006). Det kan därför, genom att se att 

en förändrad livsstil har skett genom en investering i gasfordon och att den har fungerat 

för en annan individ, ses som en trygghet till att personligen vilja och kunna förändra sin 

livsstil.  

Inkomsten tycktes vara jämt fördelad hos båda grupperna, så prioritering verkar spela en 

betydande roll för att en hållbar livsstil ska kunna eftersträvas. Detta kan jämföras med de 

teorier som Jensen (2006) även drar utifrån prioriteringar. En del gasanvändare ansåg att 

då en person har råd med ett rent miljösamvete är det viktigt att denna prioriterar miljön 

och investerar i ett gasfordon. Fossilanvändare såg dålig ekonomi som orsaken till att 

miljöfordon inte kunde införskaffas. Genom undersökningen kan det dock bevisas att det 

även krävs vissa prioriteringar inom den personliga ekonomin för att införskaffning av ett 

miljövänligare fordon ska kunna ske. Om inte miljö prioriteras kan investering istället ske 

i annat som prioriteras högre vid god ekonomi utan att investeringens medförda 

miljöpåverkan ses över. Därför kan frågan konstateras; med bättre ekonomi, prioriteras 

miljö? Fordonsbränslen är något som idag är dyrt men som många trots allt är beroende 

av, varav prioriteringar därmed sker. De som äger gasfordon var bevis på att det inte 

krävdes en allt för hög inkomst för att kunna investera, utan att det är prioriteringar som 

spelar roll. Här kan återkoppling ske till de länkar vilka Gardner och Stern (2002) 

beskriver som en lösning till en hållbar livsstil. Undersökningen visade att ett rent 

miljösamvete utgjorde denna länk för gasanvändarna, vilket även gjorde det mer 

självklart för dem vid frågan om de kände att de kunde medverka till en bättre miljö 

genom en anpassad livsstil. Att fossilanvändarnas inställning till denna fråga vidare 

varierade mellan kanske och självklart har förmodligen med den ekonomiska aspekten att 

göra.  Många av fossilanvändarna kände förmodligen även att den påverkan som sker 

idag genom användningen av fossila bränslen är för abstrakt, varav de därför inte känner 
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något större personligt ansvar. Detta är en slutsats som kan dras genom tidigare studier, 

bland annat genom Lindström och Küller (2008). Fordonsanvändningen ingår i många 

människors vardag och genom de dagliga rutiner som utförs. Det har blivit en 

väletablerad vana att använda bilen vid transport och nyttan av användningen är ofta 

större värd än andra alternativ. Att användningen hör till de vardagliga rutinerna medför 

även att den påverkan som sker genom användningen också hör till vardagen och 

ignoreras därför tillslut. 

Hos de äldre respondenterna förelåg en varierande kunskap. En del trodde till exempel att 

de fossila bränslena idag inte utgör någon större fara då modernare bilar har katalysatorer 

vilket bidrar till att utsläppen därmed sågs som försumbara. Detta var även något som 

Gärling (2005) konstaterade angående förmågan att ignorera de problem som individer 

bidrar till. En del trodde inte heller på växthuseffekten. Hos dessa personer är därför 

okunskap ett stort hinder till att en miljövänlig attityd ska kunna utvecklas. Dessa 

personer har även utvecklat väletablerade vanor som Dahlstrand et al. (2006) redogör för. 

Verplanken et al. (1994) beskriver detta som anledningen till att länken mellan attityd och 

beteende blir väldigt svag, vilket till viss del även kunde ses i denna undersökning. Även 

om denna sida fanns hos de äldre så fanns det även dem som önskar att de kunde ha 

påverkat mer än vad de har gjort och att det var imponerande med ny teknik som hela 

tiden utvecklas för att skona miljön. Gasanvändarna bestod generellt sätt av en något 

yngre åldersgrupp. Enligt Eagly et al. (1993) ger en bättre inkomst större möjlighet till att 

påverka och även att medvetenhet angående dagens miljöproblem kan vara större. Genom 

undersökningen kan vissa slutsatser även dras till denna teori då något yngre 

åldersgrupper prioriterar miljö inom sin ekonomi.  

 4.1.2 Fordons- och bränsleanvändning 

Genom undersökningen framkom det att den största faktorn för val av fordonsbränsle var 

just ekonomi. Att ekonomi och resurser innehar en betydande roll när det gäller 

människors beteenden har även tidigare bevisats genom opinionsundersökningen av 

européer (European Commissions 2008) och även genom SOM-institutets undersökning 

(Bennulf et al. 1993) där ekonomiska överväganden hade en betydande roll för att en 

övergång skulle kunna ske mellan attityd och beteende. I denna undersökning ansåg vissa 

gasanvändare dock att de var nöjda med priset för biogas, både när det gällde fordons- 

och bränslekostnader. De tyckte ofta att de i längden tjänade på användningen, både 

ekonomiskt och miljömässigt. Dessa personer, som är helt nöjda med biogasen som 

helhet, har troligen samtliga tre komponenter som enligt Kaiser (1999) bör finnas för ett 

miljövänligt beteende; information och kunskap om miljö, sociala och moraliska 

värderingar om miljö och det miljövänliga beteendets avsikt. Problem uppstod dock vid 

bristande teknik och kvalitet, vilket verkar vara en förekommande problematisk fråga vid 

gasdrift, varav många gasanvändare nämnde detta som en av nackdelarna. Detta visade 

även opinionsundersökningen då kvalitet hade en stor betydelse för människors vanor 

och beteenden (European Commissions 2008).  De ekonomiska fördelarna kan därmed gå 

förlorade genom eventuella dyra verkstadskostnader. Det är viktigt att biogasanvändandet 

blir till ett tillfredsställande alternativ. Enligt Gärling (2005) medverkar brister till att 

beteenden förblir ickemiljövänligt, vilket även kunde ses här då bekvämlighet hade en 

stor betydelse vid fordonsanvändning. Gasanvändarna var dock överens om att det hittills 

inte är subventioner och stöd som lockar till investering, och därmed inte utgör någon 

större betydande länk (Gardner & Stern 2002). Dessa subventioner borde öka och bilda 

länkar då ekonomi var det största hindret vid byte av fordonsbränsle. Detta skulle kunna 
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bidra till att fler investerar och även för att kunna fungera som någon typ av belöning för 

de som har investerat.   

Vid missnöje med gasfordon kunde en del gasanvändare fundera på att byta till 

miljöklassade diesel- eller bensinfordon, trots att dessa personer rankade biogas som 

miljövänligast och diesel och bensin som miljöfarligast. Gasanvändare tyckte att priset på 

biogas i jämförelse med priset på bensin och diesel är för högt. Lägre bränslekostnader 

var trots allt något som påverkade gasanvändare i beslutet till att investera i ett gasfordon, 

varav det då är viktigt att priset hålls nere. Detta tillsammans med svårigheten till att 

tanka gör att diesel eller bensinfordon trots allt är bekvämare (Lindström 2007). Detta 

påvisar att biogassystemet måste fungera som helhet för att kunna vara ett likvärdigt 

alternativ till diesel och bensin. Etanol var inget alternativ för gasanvändarna som dock 

hellre skulle byta till bränslesnålare bensin eller dieselfordon än ett etanoldrivet fordon. 

Detta på grund av de personliga åsikterna som Gardner & Stern (2002) beskriver. 

Respondenterna uppskattade inte etanolens produktionskedja med tanke på skogsskövling 

och förbrukningen av odlingsmark som borde gynna matproduktion istället. Elbilar var 

något som gasanvändare ansåg sig visa ett stort intresse för vid vidare utveckling och 

tillväxt på marknaden. Då fossilanvändare svarade att de funderat på att byta fordon 

handlade det även för denna grupp ofta om andra fossilbränsledrivna fordon. Det fanns 

dock även flera personer som funderade på byte till både biogasdrift och eldrift. Även för 

denna grupp var eldriften ett alternativ som kunde bli mer intressant när tekniken har 

utvecklats mer och då det har blivit billigare. Många gasanvändare var emot att diesel och 

bensinbilar som drar mindre bränsle benämns som miljöfordon. Detta är en uppgift som 

misstolkas av andra människor, då koldioxidutsläpp fortfarande existerar. Det som 

gasanvändare tyckte var den absolut bästa fördelen med biogas var just att det var 

koldioxidneutralt. Då gasanvändare har svarat att de aldrig har rekommenderat någon att 

investera i ett gasfordon berodde detta ofta på att de har haft fordonet för kort tid för att 

ha hunnit med en rekommendation till någon.  

När gasanvändare rangordnade olika bränsletyper rangordnades etanol från ett till fem 

och diesel från två till fem. Att bränsletyperna fick sådana varierande rangordningar 

berodde ofta på om respondenten bedömde rangordningen efter produktionen av bränslet 

eller efter utsläppen. Hela processkedjan var därmed viktig och bränslen kunde 

rangordnas olika beroende på vilken av dessa parametrar rangordningen grundades på. 

Många gånger rangordnades naturgas före biogas, vilket antagligen visade på att kunskap 

saknades eller att informationen är så dålig att personer endast ser gas som naturgas. 

Detta märktes särskilt på gasrespondenter från Göteborgstrakten där naturgas till största 

delen är den enda gasen som finns att tillgå. Respondenter därifrån som var medvetna om 

denna avsaknad efterfrågade biogas. Kunskapen om de olika gaserna visade sig även vara 

varierande hos fossilanvändarna. Biogas och naturgas rangordnades båda som de 

miljövänligaste bränsletyperna, men biogas var den som fick något fler röster. En 

respondent som rangordnade naturgas före biogas kommenterade att den inte visste 

någonting om vare sig biogas eller naturgas. Ordet ”natur” i naturgas tolkas som något 

naturligt, men kunskapen om att det fortfarande är ett fossilt bränsle kan saknas.  

Då gasanvändare anger att de använder gas till en lägre procentandel beror detta på att 

tillgången på biogas inte är tillräcklig. Antingen finns endast naturgas tillgängligt eller så 

fungerar inte tankställen, tekniskt sett eller på grund av att för liten volym biogas 

produceras eller köps in. Då gasanvändare instämmer i frågan om de tycker att tillräckligt 

med tankställen finns tillgängliga berodde detta i de flesta fall på att personen bor i en 

stad där tankställe finns lokalt. Det berodde även ofta på att det var tillgången på naturgas 
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som de var nöjda med, medan tillgången på biogas var dålig. De tycker även att det finns 

brister runt om i landet när de ska åka längre sträckor. Norr om Stockholm finns endast 

ett fåtal tankställen för gas. Vad de senare trodde skulle få fler personer att investera i 

gasfordon var just fler tankställen runt om i landet med en bättre spridning och utbyggt 

gasnät. Att tankställen finns just i gasanvändarnas städer var en av de största 

anledningarna till att investeringen i gasfordon hade skett. Detta kunde även ses genom 

kartan som gjordes utifrån gasanvändare och tankställen i Sverige (se Bilaga 2). 

Personerna var alltså olika nöjda beroende på vart de var bosatta i landet. Vissa fick åka 

flera mil bara för att tanka bilen och många var missnöjda med tankställenas lägen i 

städer. Då de ska åka till en annan stad var en karta i princip nödvändig för att tankställen 

skulle kunna hittas då de ofta ligger utanför städer i industriområden. Fossilanvändarna 

var trots allt medvetna om den miljöpåverkan som fossila bränslen har, men ett byte till 

annat fordonsbränsle ansågs i många fall som obekvämt i jämförelse med användningen 

av de fossila bränslena. De vet förmodligen även hur de ska handla för en minskad 

miljöpåverkan, men i vissa fall saknas förmodligen viljan (Lundgren 2006). 

När det gällde fordonsanvändningen så var denna mycket varierande hos gasanvändarna 

när det gällde antal mil per år. Vad orsaken till detta beror på kan förmodligen ha olika 

förklaringar. En del av respondenterna angav i övriga kommentarer att de endast 

använder fordonet lokalt och att tillgången till gas fanns via ett tankställe i närheten, 

varav användningen av gas ansågs vara behändig. En del av dessa personer 

kommenterade även att den kommunala transporten försöktes utnyttjas så mycket som 

möjligt, samt transport på egna ben, som även Gärling (2005) föreslår som kortsiktig 

lösning. Många av de respondenter som körde längre sträckor per år använde fordonet i 

tjänsten. Störst del av fossilanvändarna körde mellan 801-1500 mil per år. Detta kan bero 

på att en hög andel av respondenterna bestod av äldre individer som troligen inte kör 

speciellt många mil per år, utan endast använder fordonet vid lokal transport inom 

Västervik kommun. Personer som kör åtskilliga mil per år skulle möjligen långsiktigt 

sänka driftkostnader vid byte till gasfordon. 

4.1.3 Öppna frågor 

Det positiva med fossila bränslen var den höga verkningsgraden som ger en högre 

effektivitet och prestanda. Då respondenten använde sig av diesel tycktes fördelarna vara 

att det, i jämförelse med bensin, var renare och därmed nära till att vara ett miljöbränsle, 

men med bättre tillgång än de faktiska miljöbränslena.  Detsamma gällde för 

etanolanvändarna som poängterade de renare utsläppen och att det är ett förnyelsebart 

bränsle. Mer information om både de fossila bränslenas nackdelar och biogasens fördelar 

krävs bevisligen genom detta, vilket även respondenterna poängterade. Det som 

fossilbränsleanvändarna själva anser sig sakna för att de miljövänliga attityderna även ska 

kunna leda till ett miljövänligt beteende var just ekonomi och pålitlig information.  

Det tycktes vara svårt att veta vilka val som skulle kunna göras i framtiden då 

information har en viss förmåga att ändras tidvis. Etanolen var en gång det nya, tills 

problemen med bränslet togs upp i media och människor blev avskräckta. En viss 

tvivelaktighet finns därför hos fossilbränsleanvändare när det gäller biogas, som idag är 

det nya på marknaden; Ska negativa nyheter om detta bränsle även komma upp? För 

gasanvändarna var nyttan av användandet även att de kan vara ett föredöme för andra och 

att de lovat dem själva att vara mer miljövänliga då de har chansen. Johansson et al. 

(2006) ansåg att de krav som ställs på ett miljövänligare levnadssätt därmed uppfylls 

genom individen själv, vilket även var något vissa gasanvändare i undersökningen ville 
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poängtera. Det var även viktigt att understryka att det trots allt är det enda riktiga 

miljövänliga bränslet som finns idag. Produktionsmässigt var fördelarna även många, 

speciellt i jämförelse med andra förnyelsebara bränslen som till exempel etanol. Att 

biogasproduktionen är en kretsloppslösning som bidrar till lokalproduktion genom det 

lokala avfallet tycktes vara väldigt fördelaktigt. Ekonomiskt sett var det även positivt att 

bränslepriset är lägre än bensin och diesel och att subventioner finns att tillgå. När det 

gällde nackdelar vid gasanvändning så fanns det trots allt en hel del. För få tankställen 

runt om i landet, dålig infrastruktur, för liten tank- och produktionsvolym samt bristande 

teknik kommenterades. Ekonomiskt sett var det även för vissa frustrerande att biogasen är 

så pass dyr som den är i dagsläget, då de tyckte att den borde vara ännu billigare i 

jämförelse med bensin och diesel då restprodukter trots allt tas i bruk.  

Fossilanvändare gav en del övriga kommentarer när det gällde den globala 

uppvärmningen. De tyckte att det finns för lite forskning och för mycket blandade teorier 

när det gällde problemet. Detta kan självklart vara en bidragande faktor till att individer 

inte handlar till att medföra en förändring som enligt Jensen (2006) medför en förändrad 

livsstil. De kommenterar även mycket om kollektivtrafik, att det är där som satsningen 

borde ske. Ökad möjlighet till kollektivtrafiken är det som fossilanvändarna ser mer som 

en möjlig länk än de fossilfria bränslena, vilket även Gärling (2005) tidigare 

förespråkade. 

4.2 Företag 

Ingen större investering av gasfordon har skett hos företag i Västervik, vilket bland annat 

kan bero på att tillgången till att kunna tanka biogas är relativt nytt. Det som tycks ha haft 

störst påverkan på företagen som har investerat i gasfordon var just det reducerade 

förmånsvärdet som finns för tjänstefordon vid gasdrift och att gastillgången har säkrats 

genom den lokala produktionen och möjligheten till att tanka i Västervik. Reducerat 

förmånsvärde är ett argument som inte är hållbart om denna skulle försvinna. Idag 

fungerar det som incitament och som en typ av länk, som Gardner & Stern (2002) 

beskriver då det ger företag en bra chans till att bidra till en mindre miljöpåverkan genom 

verksamhetens val av fordon och fordonsbränsle. 

Företagen som använde fossilbränsledrivna fordon var mindre, lokala företag, där 

anställda som brukade fordonen var de som ansvarade för införskaffningen av de 

tjänstefordon som ska användas inom verksamheten. Enligt Eagly et al. (1993) har 

personliga normer och vanor även betydelse vid förändring av beteenden, vilket även 

undersökningen visade då de anställdas normer och vanor i det här fallet även betydelse 

när det gäller fordon och bränsleanvändning. Företag hade även hjälp genom 

billeasingföretag varav även deras ståndpunkter har betydelse. Ett företag ställde vissa 

miljökrav på de tjänstefordon som anställda införskaffar, men vissa gjorde inte det. Om 

företag ställer högre krav på införskaffningen av fordon kan detta leda till en högre 

investering av miljöfordon. Företagen som använde fossila bränslen bestod av mindre 

sådana. Motivation kan därmed saknas till att byta bränsletyp då de trots allt redan var 

nöjda med de nuvarande typerna och då resurser används till annat, vilket även tidigare 

har diskuterats av Birgersdotter et al. (2002). 

 

Bilfirmorna kunde se variationskurvor inom fordonsförsäljningen beroende på stigande 

eller sjunkande bränslepriser. När priset för bensin är lågt säljs mindre etanolbilar och då 

etanolpriset är lägre än priset på bensin sälj fler etanolbilar. Att priserna för miljöbränslen 
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hålls låga och priserna för fossilbränslen hålls höga är något som bidrar till ökad 

investering av miljöfordon, vilket bilfirmor skulle kunna dra fördel av. Bilfirmor är en 

stor betydande del när det gäller att nå ut till kunder med information om olika fordon, då 

dessa anses vara just experter inom området. Ekonomi har dock en stor inverkan då det 

trots allt är försäljning som är bilfirmornas högsta mål. De ansåg att samma 

marknadsföring utförs för samtliga fordon, beroende på aktuella erbjudanden. Pris är en 

viktig del i marknadsföringen, vilket gör att gasfordon möjligtvis inte har någon större del 

i den då det idag är ett högre pris på dessa. Ökad subventionering skulle möjligen öka 

chansen för gasfordon att inneha en större roll i marknadsföringen. Många 

fordonsmodeller erbjuder gasdrift som utförande, men detta vid nybeställning. Om inte 

tillräckligt med information ges till kunden vid beställning så övervägs förmodligen inte 

gasdrift heller. Utbud finns men inte med samma variation som andra fordonsbränslen 

kan erbjuda. En högre andel begagnade bilar kan möjligen ge en ökad försäljning av 

gasfordon, då det ur ekonomisk synpunkt ger fler privatpersoner möjligheten att investera 

i gasfordon. Bilfrimornas roll idag är därför endast att erbjuda fordonsmodeller med 

gasdrift. Försäljningen ökar på grund av det reducerade förmånsvärdet och inte genom 

någon speciell marknadsföring. 

4.3 Privatpersoner och företag 

Vid jämförelse av företag och privatpersoner som har investerat i gasfordon så är det än 

så länge miljösamvetet som är den drivande faktorn. Liknande mönster kunde även ses 

hos företag och privatpersoner som har investerat i gasfordon då tillgången till tankställe 

var något som medförde en ökad investering. Likheter mellan grupperna kan även ses när 

det gäller att fungera som ett gott exempel för andra. Vid jämförelse med företag och 

privatpersoner som äger fossilbränsledrivna fordon så fanns samma argument till att inte 

använda miljövänligare drivmedel, främst ekonomi då det ska vara billigt att både äga 

och driva ett fordon. Enligt bilfirmor varierar försäljningskurvor efter bränslepriset. Då 

kostnader för biogas inte kan konkurrera med kostnader för bensin eller diesel måste 

bilfirmor ge mer information utifrån ett miljöperspektiv utan att kunden efterfrågar det. 

En del bilfirmor ansåg att kunder idag tar miljö och säkerhet för givet då de är 

intresserade av ett visst fordon. Detta var de egenskaper som båda grupperna av 

privatpersoner trots allt rangordnade som viktigast hos ett fordon i denna undersökning. 

Även detta bevisar skillnaden mellan attityd och beteende, som även 

opinionsundersökningen belyste (European Commission 2008). Det kan finnas en 

miljövänlig attityd då personer rangordnar miljö högt, men att det i vissa fall inte leder till 

ett miljövänligt beteende. Gardner & Stern (2002) beskriver individers beteenden genom 

att de ibland tar saker för givet, vilket bilfirmorna ansåg att privatpersoner gör med miljö. 

Att miljö tas för givet kan därför hindra att miljövänliga beteenden utförs i praktiken. Då 

både företag och privatpersoner redan är nöjda med de nuvarande bränsletyperna måste 

biogasen bli bättre konkurrensmässigt i jämförelse med diesel och biogas, vad gäller både 

kostnader och underlättad tillämpning. Vid en kraftig ökning av statlig subventionering 

vid gasfordonsinvestering för både företag och privatpersoner skulle även bilfirmorna 

gynnas. 

Brist på just olika fordonsmodeller och märken med gasutförande tycks dock inte råda i 

Västervik då bilfirmorna hade ett större utbud av olika fordonsmodeller som erbjöd 

möjligheter till gasdrift. Då privatpersoner påpekar att det finns för litet utbud av 

gasfordon menar dessa på variation i gasfordonsutbudet då både olika större och mindre 
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fordonsmodeller med möjlighet till olika utföranden borde finnas. Begagnade gasfordon 

är något som det idag inte finns mycket av, vilket även efterfrågades hos privatpersoner. 

4.4 Metoddiskussion 

Vid en enkätundersökning finns alltid risken till en för låg svarssekvens som därmed inte 

representerar de grupper som ingår i undersökningen. Detta avser dock inte denna 

undersökning då svarssekvensen var mycket hög. Enkätupplägget och frågorna var därför 

något som intresserade många som motiverades till att medverka, vilket ses som väldigt 

positivt då det bidrar till att studiens resultat förstärks. Totalt sett svarade nästan samtliga 

gasanvändare på enkäten och det var även mycket fler fossilanvändare som svarade än 

väntat. Detta antagande fanns på grund av att enkätfrågorna till fossilanvändarna 

förmodligen kunde tolkas och medföra en känsla av anklagelse för vissa respondenter. 

Frågorna ger mer feedback till en person som redan använder ett miljövänligare 

fordonsbränsle. 

När det gällde urvalet finns det även en risk att detta kan komma att bestå av fel 

målgrupper i avseende till de ställda frågorna. I det här fallet blev andelen av äldre 

respondenter inom fossilanvändargruppen något för hög när det gällde frågan om de 

skulle kunna tänka sig att byta till ett miljöfordon någon gång i framtiden. Denna grupp 

kör ofta mindre och är ofta låginkomsttagare. Bakomliggande faktorer är därför viktigt 

vid en liknande undersökning (Eagly et al. 1993).  Dessa personer kommer förmodligen 

aldrig mer göra en ny fordonsinvestering vilket gör att de inte heller har funderat på det. 

Vid likvärdig undersökning skulle därför urvalet ha slumpats ut från en viss åldersgrupp 

där det finns större chans att respondenterna är mer insatta i ämnet. Indelningen av 

åldersgrupper skulle även rekommenderas att utföra på annat sätt med kortare 

åldersintervall inom grupperna. Gruppen 61-70 år är exempelvis något missvisande då 

det kan ingå både arbetande respondenter och pensionärer i gruppen, vilket gör att 

distinkta slutsatser inte kan dras utifrån denna bakomliggande information. 

Det måste även poängteras att de deltagande fossilanvändarna endast representerar 

Västerviks kommun. Chansen till att utnyttja biogas där är relativt nytt, i jämförelse med 

andra delar av landet, vilket därmed haft betydelse för denna undersökning. Resultatet är 

därför inte representativt för hela landet, vilket det endast är för gasanvändarna. Ett 

förslag på framtida undersökning kan därmed vara då biogasen slagit igenom bättre i 

Västerviks kommun och bidragit till en mer representativ grupp med gasanvändare. En 

liknande undersökning kan då utföras genom invånare inom endast Västerviks kommun, 

eller inom de enheter som önskas.  

I jämförelse med intervjuer så kunde inte följdfrågor ställas genom frågeformuläret för 

företagen, vilket kunde ha varit intressant då vissa svar uppgavs. För en förbättrad 

företagsstudie krävs även en ökad mängd deltagande företag, vilket inte kunde uppfyllas 

genom denna undersökning på grund av tidsbrist.  

Sammanfattningsvis uppfyllde undersökningsmodellen likväl de krav som Holme och 

Solvang (1997) ansåg som betydelsefulla för att uppnå ett bra resultat utifrån den valda 

modellen. Frågeställningarna och resultaten av dessa utfördes med enkelhet. Genom att 

de frågor som ställdes var fruktbara kunde en viss förståelse möjliggöras utifrån det urval 

som ingick i undersökningen där både oförutsägbara och förutsägbara svar uppgavs.  
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 5. Slutsatser 

Syftet med arbetet var att undersöka vilka faktorer som påverkar privatpersoner och 

företag vid valet av fordonsbränsle och att ta reda på vilka argument som är tillräckliga 

för att övergå till biogas.  

Vilka faktorer kan tänkas påverka privatpersoner/företag att övergå från ett fossilt 

fordonsbränsle till det fossilfria bränslet biogas? 

Dessa faktorer kan ses som de länkar som, genom undersökningen och jämförelser med 

vad som tidigare har konstaterats, krävs för att en miljövänlig attityd ska kunna 

omvandlas till ett miljövänligt beteende. Möjligheten till att skapa länkar mellan attityd 

och beteende påverkas i sin tur även genom individers prioriteringar. I många fall kräver 

prioritering både ekonomi och kunskap, vilka var de starkaste länkarna mellan attityd och 

beteende i detta avseende. Gasanvändarna prioriterar miljö i sin ekonomi, vilket gör miljö 

till en viktig faktor för dessa respondenter. Genom gasanvändarna kunde det bevisas att 

det idag inte finns några subventioner som bildar länkar mellan en miljövänlig attityd och 

ett miljövänligt beteende (se Figur 5 nedan).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Länkar som kan bidra till ett miljövänligt beteende utifrån en miljövänlig attityd. 

Vad skulle kunna vara tillräckliga argument för att övergå till biogas? 

För gasanvändarna var attityden och målet att påverka miljön så lite som möjligt, vilket 

möjliggörs genom beteendet att använda ett koldioxidneutralt fordonsbränsle. 

Ekonomiska hjälpmedel var till stor del oväsentliga vid valet, varav ett rent miljösamvete 

idag är det argument och den länk som för många ansågs vara tillräckligt för en övergång 

till biogas. Fossilanvändare gav det konkreta svaret på vad som påverkar dem vid valet av 

fordonsbränsle, och det var just ekonomi. Genom bättre ekonomi skulle en investering av 

ett miljöfordon kunna övervägas. Då en övervägning inte förekom överhuvudtaget fanns 

antagligen inte en miljövänlig attityd, varav ökad kunskap vidare skulle kunna påverka. 

Om inte den miljövänliga attityden finns från början kan möjlighet till förändring i vissa 

fall ligga för långt bort. Hos fossilanvändarna i Västervik finns dock mycket bra 

förutsättningar till en ökad användning och investering i biogasfordon då intresset trots 

allt verkar finnas, men att mer information och kunskap krävs. 

Ekonomi 

Kunskap 

Miljösamvete 

Prioritering 

Attityd Beteende 
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Vad har privatpersoner och företag för relation och attityd till miljöfrågor och  

vilken kunskap finns? 

Undersökningen visade en varierande kunskap gällande miljöfrågor hos fossilanvändarna. 

Detta kan naturligtvis bero på den relativt nya chansen till att nyttja gasen i Västervik, 

eftersom fossilanvändare endast undersöktes från just Västervik. Biogasen behöver sättas 

i fokus med samtliga fördelar som den medför. Att konkret ge information genom att 

beskriva biogasanvändningen ur ett kretsloppsperspektiv samtidigt som detta jämförs 

med de belysta negativa effekter som sker vid användning av fossila bränslen. För att 

biogasen ska kunna bli ännu mer fördelaktig krävs medel som gör gasen mer 

konkurrenskraftigt i jämförelse med de fossila fordonsbränslena. Genom ökad 

subventionering för endast gasfordon, samt höjda skatter för fossila bränslen kan 

privatpersoner och företag påverkas till att övergå från fossila fordonsbränslen till biogas.  

Först och främst måste biogassystemet fungera som helhet, från produktion till 

användning. Kretsloppslösningen finns redan, men hela förbrukningskedjan och 

möjligheten för varje individ att utnyttja gasen måste stärkas.  

Hur ser fordons- och bränsleanvändningen ut hos privatpersoner och företag? 

Undersökningen visade att det idag inte är många inom just Västerviks kommun som 

äger gasfordon. Användningen av fordonsgas i Sverige ökar dock för varje år och 

Västerviks kommun har bra förutsättningar till att uppnå ett fungerande biogassystem, 

vilket kommer att kunna medföra en framtida ökad användning även där. Då gasnätet 

byggs ut finns möjligheten till att fler tankställen för gas ska kunna öppnas. Fokus bör 

ligga på att möjliggöra nyttjandet för hela befolkningen i kommunen genom att 

utbredning av tankställen och ge ökad mängd information.  Kalmar Län har även positiva 

mål som ska uppnås, vilka kommer att medföra en ökning av tankställen och möjligheten 

till att utnyttja gasen i en större utsträckning, även för besökare i länet. För de företag i 

Västervik som investerat i gasfordon var trots allt den lokala möjligheten till att tanka gas 

den faktor som påverkade valet. Fler tankställen kommer därför att medföra en ökad 

investering. Att fortsätta arbeten av typexemplet Klimatlöfteskampanjen kan även vara ett 

effektivt sätt att öka användningen. Det finns trots allt personer och företag i Västervik 

som har valt att investera i gasfordon. Dessa personer kan exempelvis användas som 

”förebilder” i kampanjer för biogas. De kan beskriva sina personliga erfarenheter av 

bränslet och på så sätt placera det i ett mer personligt perspektiv. 

Vilken roll har bilfirmor när det gäller att locka fler till investering av gasfordon? 

För en ökad försäljning av gasfordon krävs en ökad marknadsöring för att ge mer 

information till kunder när det gäller miljö. Detta var något som bilfirmor och 

privatpersoner var överens om. Det som idag lockar många till investering är det 

reducerande förmånsvärdet för tjänstefordon. En subvention som därmed är en 

fungerande länk för företag. Om liknande subventioner kunde intressera privatpersoner 

på samma sätt skulle det även underlätta för bilfirmor, då de kan erbjuda prisvärda 

alternativ. Egna plånboken är det som styr privatpersoner idag, vilket sätter 

prisförhandling i fokus istället för miljö. 
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Sammanfattningsvis krävs följande för att göra argumenten för biogasanvändning 

starkare och möjliggöra en ökad användning av biogas som fordonsbränsle: 

1. Erbjuda ett helt fungerande biogassystem, vilket skapar en 

  bekvämare användning av gasen. 

2. Öka informationen för att sprida kunskap, vilket ska kunna 

leda till miljövänliga attityder. 

3. Underlätta ur ekonomisk synpunkt för ökad investering, 

vilket leder till ett miljövänligt beteende. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1  Enkät; Gasanvändare 
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Bilaga 2  Enkät; Fossilanvändare 
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Bilaga 3  Uträkningar 

Tabell 1. Uträkning av rangpoäng där antalet respondenter multiplicerades med det 

rangordningspoäng som valdes för varje egenskap. Medelvärde av dessa 

räknades sedan ut genom att summan dividerades med det sammanlagda antalet 

respondenter för undersökningen. Egenskapen med högst medelvärde 

prioriterades högst och egenskapen med lägst medelvärde prioriterades lägst. 

Gasanvändare (336 st) 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

medel 
 

rang 

Låga kostnader för bilen 
 

43x8 
=344 

40x7 
=280 

45x6 
=270 

51x5 
=255 

54x4 
=216 

43x3 
=129 

30x2 
=60 

30x1 
=30 

1584/ 
336 

=4.71 5 

Låga bränslekostnader 
 

43x8 
=344 

57x7 
=399 

57x6 
=342 

56x5 
=280 

49x4 
=196 

39x3 
=177 

31x2 
=62 0 

1800/ 
336 

=5.36 6 

Låg bränsleförbrukning 
(redovisa internt bortfall 

 

39x8 
=312 

45x7 
=315 

68x6 
=409 

47x5 
=235 

37x4 
=148 

31x3 
=93 0 

30x1 
=30 

1542/ 
336 

=4.59 4 

Hög tillgång på bränsle 
 0 

30x7 
=210 

34x6 
=204 

38x5 
=190 

36x4 
=144 

82x3 
=246 

41x2 
=82 

35x1 
=35 

1111/ 
336 

=3.31 3 

Hög säkerhet 
 

38x8 
=304 

153x7 
=1071 

39x6 
=234 

49x5 
=245 

59x4 
=236 

38x3 
=114 

30x2 
=60 

30x1 
=30 

2294/ 
336 

=6.83 8 

Liten miljöpåverkan 
 

209x8 
=1672 

35x7 
=245 

17x6 
=102 

13x5 
=65 

13x4 
=52 

15x3 
=45 

10x2 
=20 0 

2201/ 
336 

=6.55 7 
Snyggt utseende/design på 

bilen 
 

30x8 
=240 0 

31x6 
=186 

33x5 
=165 

31x4 
=124 

40x3 
=120 

98x2 
=196 

44x1 
=44 

1075/ 
336 

=3.20 2 

Stor motoreffekt (hästkrafter) 
 0 0 

30x6 
=180 0 

31x4 
=124 

32x3 
=96 

47x2 
=94 

109x1 
=109 

603/ 
336 

=1.79 1 

Fossilanvändare (276 st) 8 7 6 5 4 3 2 1 medel rang 

Låga kostnader för bilen 
 

66x8 
=528 

42x7 
=294 

23x6 
=138 

59x5 
=295 

44x4 
=176 

19x3 
=57 

19x2 
38 

4x1 
=4 

1530/ 
276 

=5.54 6 
Låga bränslekostnader 

 
37x8 
=296 

54x7 
=378 

54x6 
=324 

30x5 
=150 

35x4 
=140 

33x3 
=99 

33x2 
=66 0 

1453/276 
=5,26 5 

Låg bränsleförbrukning 
 

8x8 
=64 

83x7 
=581 

89x6 
=534 

80x5 
=400 

8x4 
=32 

5x3 
=15 

2x2 
=4 

1x1 
=1 

1631/276 
=5,91 8 

Hög tillgång på bränsle 
 

8x8 
=64 

8x7 
=56 

55x6 
=330 

11x5 
=55 

51x4 
=204 

69x3 
=207 

20x2 
=40 

54x1 
=54 

1010/276 
=3,66 3 

Hög säkerhet 
 

98x8 
=784 

9x7 
=63 

11x6 
=66 

78x5 
=390 

69x4 
=276 

7x3 
=21 

4x2 
=8 0 

1608/276 
=5,83 7 

Liten miljöpåverkan 
 

1x8 
=8 

8x7 
=56 

10x6 
=60 

69x5 
=345 

89x4 
=356 

82x3 
=246 

16x2 
=32 

1x1 
=1 

1104/276 
=4 4 

Snyggt utseende/design på 
bilen 

 
14x8 
=112 

4x7 
=28 

7x6 
=42 

2x5 
=10 

19x4 
=76 

18x3 
=54 

145x2 
=290 

67x1 
=67 

679/276 
=2,46 2 

Stor motoreffekt (hästkrafter) 
 0 

7x7 
=49 

6x6 
=36 

6x5 
=30 

4x4 
=16 

15x3 
45= 

67x2 
=134 

171x1 
=171 

481/276 
=1,74 1 
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Bilaga 4  Tankställen för fordonsgas i Sverige 

 
 

 
 

 

 

 

 

Figur 1. Lokaliseringen för privatägda biogasfordon i Sverige samt lokalisering av 

tankställen för gas i Sverige där en stark korrelation kan ses. 
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Bilaga 5  Svar från Gasanvändare 

 

 

Tabell 1. Resultat av de frågor som endast ställdes till gasanvändare. 
 

Fråga 
 

 

Svarsalternativ 
 

% 

 

Hur länge har Du kört gasbil? 
 

 

0,5-2 år 
3-5 år 
6-10 år 

 

37 % 
37 % 
26 % 

 

Jag tycker att det alltid finns tankstationer för biogas till 
att tillfredsställa min användning av biogas; 
 

 

Instämmer inte alls 
Instämmer något 
Varken/eller 
Instämmer i stort sett 
Instämmer helt 

 

23 % 
26 % 
11 % 
29 % 
11 % 

 

Skulle Du rekommendera någon i Din närhet att 
investera i en gasbil? 

 

Aldrig 
Troligtvis inte 
Kanske 
Troligen 
Självklart 

 

0 % 
1 % 
1 % 
19 % 
79 % 

 

Har investeringen i en gasbil uppfyllt Dina förväntningar 
för en miljöbil? 
 

 

Inte alls 
Något 
Varken/eller 
I stort sett 
Helt klart 
 

 

7 % 
7 % 
7 % 
36 % 
43 % 

 

Har Du någon gång känt dig rädd för att använda en gas 
som bränsletyp? 

 

Alltid 
Ofta 
Vet ej 
Sällan 
Aldrig 
 

 

0 % 
1 % 
0 % 
41 % 
58 % 

 

Har Du någon gång rekommenderat någon i Din närhet 
att investera i en gasbil? 
 

 

Aldrig 
Troligtvis inte 
Kanske 
Troligen 
Självklart 

 

2 % 
0 % 
1 % 
4 % 
93 % 
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Till vilken procentandel anser Du att Du använder 

biogas som bränsle i jämförelse med annat bränsle? 
 

 
 

         Figur 1. Gasanvändares nyttjande av biogas vid tankning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

44 

Bilaga 6  Svar från företag 

 

Tabell 1. Frågor och svar genom företag som har investerat i gasfordon. 
 

Företag som har investerat i gasfordon 
 

 

Hur många 
fordon 

använder 
ert företag 
lokalt inom 
Västervik 
kommun? 

 

 

Hur många 
av dessa 
fordon 
drivs 

genom 
biogas? 

 

 

Är ni nöjda 
med biogas 

som 
drivmedel? 

 

 

Vad fick er att 
investera i 

biogasdrivna 
fordon? 

 

 

Vilka fördelar 
respektive 

nackdelar har ni 
upplevt med 
biogas som 

fordonsbränsle? 

 

Hur tycker ni 
att tillgången 
till gas är med 
tankstationer 

och 
gasvolymer 
som går att 

utnyttja i 
Västervik? 

 

 

Vad tror ni skulle 
få fler företag att 

investera i 
gasfordon? 

 

 
”5 st.” 

 
”1 st.” 

 
”Ja.” 

 

”En lokal 
biogas-mack 

som 
möjliggjorde att 

få liten 
miljöpåverkan.” 

 

 

”Liten 
miljöpåverkan. 
nackdelen är 

möjligtvis att det 
fortfarande är, 
relativt sett, rätt 
så liten tank.” 

 

 

”OK.” 
 

”Fler bilmärken 
och modeller som 
erbjuder biogas-

alternativ, fler 
mackar, mer 

marknadsföring, 
skattesubventione

r.” 
 

 

”Ca 20 st” 
 

 

”1 st” 
 

 

”Nej. 
Driftstörning
- ar vid kall 
väderlek.” 

 

 

”En 
förhoppning på 
att företagen 

skulle välja att 
åka med oss 

före andra 
bolag.” 

 

 

”Fördelar: 
miljövänligare, 
Nackdelar: få 

tankställen, dåligt 
andrahandsvärde” 

 

”Vi har nyss fått 
en biogasmack i 

Västervik.” 
 

 

”Att kommun och 
landsting 

verkligen gör 
skillnad i 

upphandlingar 
och inte bara tittar 

på lägsta pris.” 
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Tabell 2. Frågor och svar genom företag som har investerat i gasfordon. 
 

Företag som använder fossilbränsledrivna fordon 
 

 

Hur många fordon 
använder ert företag 
lokalt inom Västervik 

kommun? 
 

 

Vilken bränsletyp 
drivs era fordon 

med? 
 

 

Är ni nöjda 
med 

den/dessa 
bränsletyper? 

 

 

Vad skulle krävas för en 
investering i biogasfordon? 

 

 

Har ni funderat på 
en framtida 
investering i 

biogasfordon? 
 

 

”2 personbilar + en 
minibuss förutom 

tjänstebilar som ett 
större antal chefer har 

ca 20.” 
 

 

”Diesel för 
företagsbilarna. 
Tjänstebilarna 
varierar mellan 

Diesel, Bensin och 
någon som har 
flexifuel och kan 

välja.” 
 

 

”Förutom 
kostnaden så 

ja. ” 
 

 

”Bättre ekonomi och 
körglädje. Vi använder gamla 
tjänstebilar som företagsbilar 
så det är individer som väljer 

vad de vill köra.” 
 

 

”Nej. ” 
 

 

”3 säljarbilar i södra 
Sverige.” 

 

 

”Diesel.” 
 

”Ja.” 
 

”Vet ej.” 
 

”Nej.” 

 

”2 st.” 
 

”1 Bensin/ 
1 Diesel.” 

 

”Ja.” 
 

”Känns som att diesel är det 
bästa alternativet ur 

miljösynpunkt, så ingen 
speciell satsning på 

biogasfordon. För val har vi 
hjälp av ett billeasingföretag 
som tar fram alternativ, där 

ett kriterium är CO2-utsläpp.” 
 

 

”Nej.” 
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Tabell 3. Frågor och svar genom bilfirmor som sålde gasfordon. 

 
Bilfirmor som sålde gasfordon 

 

 
Hur uppfattar 
ni intresset 

för gasfordon 
från era 
kunder? 

 
Hur gör ni 

för att 
marknads-
föra dessa 

fordon? 

 
Tycker ni att 

ni ger 
tillräckligt 

med 
information 

om de 
miljöfördelar 

som finns 
med 

gasfordon? 
 

 
Har ni flera 
märken och 
modeller av 
gasfordon? 

 
Vad tror ni 

skulle påverka 
fler till att 
investera? 

 

Märker ni att 
miljö är en 

viktig faktor 
när kunden är 
intresserad av 

en viss bil? 

 

Hur ser ni på 
miljöaspekter; 

försöker ni 
framföra 

miljöfrågor i 
er marknads-

föring och 
information? 

 
”Ljummet än 

så länge. 
Personer med 
tjänstebil har 

ett visst 
ekonomiskt 

intresse i och 
med 

möjligheten att 
få ett 

reducerat 
förmånsvärde, 
nu råder det 

osäkerhet om 
framtiden för 

denna 
reduktion vilket 
gör att många 

tvekar.” 
 

 
”Vår 

marknads-
föring bygger 
på relationer, 

relationer 
kräver 

kontakter. 
Svaret är 

alltså att vi 
marknasför 

oss via 
kontakter, 

telefon, mail, 
besök, 

mässor, brev 
mm. Detta 

kompletteras  
med en 

mycket liten 
del 

annonsering” 
 

 

”Nej, tror att 
den enskilde 

säljaren 
fokuserar för 
mycket på 

prisförhandl.” 
 

 

”Vi erbjuder 
Volvo V70 

2,5T 
AFV  (bensin 
och gas) och 
i princip hela 
Fordsortimen
tet går att få i 
gasutförande 
(trippelbränsl

e, etanol, 
bensin och 

gas).” 

 

”Någon form av 
ekonomiskt 

incitament är 
nödvändigt. 

Jämför vi med 
etanol så har 

försäljning i våra 
mackar i princip 

upphört när 
bensinen har 

varit "billig". Nu 
när bensinpriset 
rakar i höjden 
då tar också 

etanolförsäljning
en fart. Den 

egna plånboken 
styr tyvärr de 

allra flesta 
människors 

köpmönster vad 
gäller 

fordonsbränsle.” 
 

 

”Säkerhet och 
miljö tar 

kunderna för 
givet idag.” 

 

 

”Vi kan bli 
mycket bättre. 
Det krävs mer 
utbildning av 

våra 
medarbetare.” 

 

 

”Det ökar 
stadigt.” 

 

 

”Genom Tv, 
tining och 

DR.” 
 

 

”Ja men man 
kan alltid bli 

bättre.” 
 

 

”Vi har 4 
modeller: 

 

 - VW Passat 

EcoFuel  

- VW Touran 

EcoFuel  

- VW Caddy 

Life EcoFuel 

 - VW Caddy 

EcoFuel.” 

 

”Information och 
statliga 

subventioner.” 
 

 

”Både miljö och 
förmånsvärde 

för 
tjänstebilsåkare” 

 

”Ja, vi har 
marknadens 

bredaste utbud 
av miljöbilar” 
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Tabell 3. Frågor och svar genom bilfirmor som sålde gasfordon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilfirmor som inte sålde gasfordon 
 

 

Varför säljer ni inte gasfordon? 
 

Hur tycker ni att efterfrågan från era kunder ser ut när det 
gäller biogasfordon? 

 

 

”Toyota är vårt märke och de har ingen biogasbil.” 
 

 

”Eftersom Toyota inte har någon biogasbil är det ingen 
efterfrågan på det.” 
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