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Sammanfattning 
 
Biogasproduktion har miljömässiga och sociala fördelar för målgruppen lantbrukare men 
hinder finns. Lönsamhetsproblemet kan lösas genom exempelvis tillämpningar av 
affärsmodeller. Syfte med uppsatsen är att studera vilken affärsmodell som tillämpas av en 
lantbruksbiogasanläggning och att analysera bolagets lönsamhet genom 
nyckeltalsbedömningar och DuPont modeller. En lantbruksbiogasanläggning valdes och 
olika studier om biogasanläggningars lönsamhet och affärsmodeller utgjorde grund att 
jämföra fallföretaget med tidigare forskning. Intervjuer utfördes med en delägare i 
biogasbolaget. För att bestämma bolagets lönsamhet gjordes beräkningar av nyckeltal och 
Dupont modeller för år 2017 och 2018. Arbetet identifierade olika framgångsfaktorer hos 
bolaget vad avser samarbete, entreprenörsegenskaper, långsiktigt perspektiv och 
förhållandet till marknaden. 
 
Resultatet visar att bolaget saknade en strukturerad affärsmodell men att deras arbete ändå 
följer rekommendationer enligt affärsmodeller inom forskning. Analysen visar att bolaget 
har god lönsamhet, men att det är svårt att se hur långsiktig den är då data från flera år 
saknades i bolagets årsredovisning. Arbetets slutsatser är att det undersökta bolaget är 
lönsamt men att det finns lönsamhetsrisker som visar att bolaget inte kan sänka priserna på 
grund av konkurrens och att de behöver ha god kännedom om kostnaderna för att behålla 
eller öka lönsamheten på lång sikt. Denna studie föreslår att bolaget tillämpar en formell 
affärsmodell men att den behöver inkludera ekonomisk analys för långsiktig och fortsatt 
lönsamhet. Anläggningens affärsmodell kan användas som inspiration till andra lantbrukare 
under förutsättning är att den utvecklas för att inkludera ekonomisk analys. 
 
 
Nyckelord: Affärsmodell, lönsamhet, jordbrukare, lantbruksbiogasanläggningar, 
framgångsfaktorer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Abstract 
 
Biogas production has environmental and social advantages for farmers, the target group of 
this study, but there are obstacles. Profitability issues can be resolved by, for example, 
applying business models. The purpose of the study was to investigate which business 
model can be applied by an agricultural biogas plant and to analyze the profitability of the 
company through assessment of key figures and DuPont models. 
An agricultural biogas plant was selected and various studies on the profitability and 
business models of agricultural biogas plants were used as a basis for comparing the 
example plant with previous research. Interviews were conducted with a partner in the 
biogas company. In order to determine the profitability of the company, calculations of 
key figures and DuPont models were carried out for the years 2017 and 2018. The study 
identified various success factors for the company, regarding collaboration, 
entrepreneurial characteristics, long-term perspective and the relationship to the market. 
 
The results show that even if the company has lacked a structured business model, their 
work is following recommendations given by published business models. The analysis 
shows that the company has good profitability, but profitability is difficult to evaluate on 
the long term, since data for several years were not available in the yearly report of the 
company. The conclusions from the present study are that the company is profitable, 
however, profitability risks are present, which demonstrate that the company cannot 
lower its prices due to competition, and they require knowledge about costs to maintain 
or increase profit over time. The present study proposes that the company utilizes a 
formal business model, which needs to include financial analysis for long-term and 
maintained profitability. The business model of the company could be used as a source of 
inspiration to other farmers, as long as it will be expanded to include financial analysis. 
 
Keywords: Business model, profitability, farmer, agricultural biogas plants, success 
factors. 
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Ordlista  
 

Affärsidé: Ett företags tänkesätt om hur deras verksamhet ska gå till väga, till vem 

tjänster eller produkter är riktade, vad de har att erbjuda och varför bör de finnas i 

marknaden mm. 

 

Balansräkning: Beskriver ett företag i siffror, tex. Företagens tillgångar och skulder.  

 

BMI-modell: Affärsmodellinnovation, en process för att skapa nya affärsmodeller 

 

FBC-verktyg: Flourishing Business Canvas (FBC). Detta verktyg är specifikt utformat för 

att stödja affärsmodellering för hållbarhet, för att tillhandahålla ett gemensamt språk för 

intressenter och för att stödja effektivt samarbete. 

 

Finansiella poster: Ett mått på företagets vinst före skatter och räntor. 

 

Förvaltningsberättelsen: Förklarar vad ett företag arbetar med 

 

Intäkter: Vinster, inkomster eller löner. 

 

Kapital: tillgångar/pengar. Företagets resurser.  

 

Kapitalomsättningshastighet: Ett mått på mängden totalt kapital som en verksamhet 

kräver.   

 

Noter: kan exempelvis betyda hur ett företag har värderat sina tillgångar och skulder, en 

upplysning.  

 

Nyckeltal: Är en benämning på olika tal som används för att kunna undersöka eller 

bedöma en organisations eller ett företags verksamhet.  

 

Omsättning: Organisationens eller företagens totala försäljning.  

 

Resultaträkning: En resultaträkning brukar oftast innehålla resultat före och efter 

finansiella poster och skatt, olika kostnader, omsättning med mera. Den visar alltså hur 

företagets vinst eller förlust ser ut i form av siffror.   

 

Ränteintäkter: Inkomster som kommer från ränta på skulder. Exempel på skulder är 

banklån.  

 

Rörelseresultat: Kostnader i samband med försäljning  
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Sysselsatt kapital: pengar som ett bolag lånar exempelvis från en bank, det man får 

tillbaka från den är exempelvis ränteavdrag. Detta kapital räknas som en tillgång i bolaget.  

 

Totalt kapital: Summan av skulder och eget kapital.  

 

Utgifter: Kostnader, utbetalning och omkostnader 

 

Vinstmarginal:  Nyckeltal som visar företagets vinst i förhållande till omsättning  

 

Årsredovisning: Ett dokument som varje aktiebolag och vissa ekonomiska föreningar 

måste publicera offentligt. Det innehåller exempelvis balans- och resultaträkning. 
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1 Inledning 
 
I Sverige finns det idag flertal lantbruksbiogasanläggningar och flera planeras 
(Naturvårdsverket, 2012). Dock är detta inget nytt fenomen inom Sveriges historia. För 
att lösa energiförsörjningsproblemet som skapades efter oljekrisen under början av 1970-
talet införde Sverige subventioner för lantbruksbaserad biogasproduktion. Detta stöd 
gjorde att cirka 15 lantbruksbiogasanläggningar togs i drift. När oljekrisen var över delades 
inga fler subventioner ut till lantbrukare, vilket ledde till antalet biogasanläggningar 
minskade trots att det fanns intresse för biogasproduktionen inom lantbruket. Istället för 
att utveckla det området blev det mer eller mindre bortglömt eftersom lantbrukarna bland 
annat inte kunde bära kostnaderna för biogas utan subventionerna (Berglund, 2006). 
Lantbrukare ansågs förr främst vara råvaruproducenter och slutanvändare av det biogödsel 
som bildats. Detta har senare ändrats eftersom lantbrukare började visa intresse för att 
vara en del av hela biogasproduktionsprocessen. Investeringssubventioner till lantbrukare 
återfördes år 2009 och finansieras av landsbygdsutvecklingsprogrammet (Ericsson, 
Nikoleris & Nilsson, 2013).  
 
Att lantbrukare är intresserade av att producera gårdsbiogas beror till en stor del på att 
rötningsprocessen inte endast generar biogas, utan även biogödsel med bra egenskaper. 
Den bildade biogödseln gör att lantbrukarna kan hantera spridning av gödsel på ett bättre 
sätt, eftersom de har en bättre uppfattning om innehållets kvävehalt. Andra fördelar med 
biogödseln är att lantbrukare inte längre blir beroende av stallgödsel. I jämförelse med 
stallgödsel luktar flytande biogödsel mindre. En till fördel i jämförelse med stallgödsel är 
att biogödsel bidrar till minskat utsläpp av bland annat metan, lustgas och ammoniak 
(Naturvårdsverket, 2012). 
 
Trots att biogasproduktionen bidrar till hållbara miljömässiga, ekonomiska och sociala 
värden har lantbrukarna i Sverige svårt att gå med vinst på grund av höga 
investeringskostnader och priskonkurrens med andra energikällor (Lantz, 2013). Flera 
forskare har undersökt biogasproduktionen i lantbruksbiogasanläggningar från olika 
aspekter. Akbulut (2012) har till exempel utfört en studie som analyserar det tekniska 
samt ekonomiska perspektivet av el- och värmeproduktion från 
lantbruksbuksbiogasanläggningar. Ett annat exempel är studien av Tufaner och Avsar 
(2019), de har utfört en ekonomisk analys av biogasproduktion på 
lantbruksbiogasanläggningar som använder boskap gödsel som substrat.  
 
Men, forskningen tar även upp flera hinder som gör att biogasproduktionen inom lantbruk 
har svårt att kunna utvecklas. Detta beror bland annat på brist på teknisk utveckling, 
politiskt främjande åtgärder och sociala aspekter. Det största hindret som gör att 
lantbrukarna inte vågar investera i biogas är lönsamhetsfrågan. Detta beror på att det finns 
ett negativt samband mellan låg ekonomisk lönsamhet (negativ faktor) och hög 
miljöpåverkan (positiv faktor). Enligt flera studier som till exempel Akbulut (2012) och 
Winquist, Rikkonen, Pyysiäinen och Varho (2019) behövs ett högre ekonomiskt stöd från 
staten för att allt fler biogasanläggningar ska bli lönsamma. Om lönsamhetsproblemet 
kunde lösas, skulle intresset för biogas öka med positiv inverkan på produktion enligt 
Bioenergiportalen (2014). För att lösa lönsamhetsproblemet krävs förutom subventioner 
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nya strategiska åtgärder och handlingssätt som till exempel att utgå från affärsmodeller 
som främjar lantbrukarna och påverkar utvecklingen inom biogasområdet (Lantz, 2013).  
 
Det finns dock brist på forskning om vilka ekonomiska affärsmodeller som tillämpas i 
lantbruksbiogasanläggningar. Detta arbete kommer därför att studera hur en framgångsrik 
lantbruksbiogasanläggning tillämpar ekonomisk affärsmodell och hur de styr den för att få 
lönsamhet. I studien undersöks vilka affärsmodeller för lantbruksbiogasanläggningar som 
används för att se hur den kan kopplas till och främja lönsamhet. För att få en bättre 
förståelse om lönsamhet och affärsmodell valdes Alvesta Biogas AB som 
undersökningsobjekt, och som trots de lönsamhetsrisker som fanns startade 
biogasproduktion av en grupp lantbrukare år 2014. 
 
1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att studera vilken affärsmodell som kan tillämpas av en 
lantbruksbiogasanläggning och att analysera hur den bidrar till lönsamhet. 

För att besvara syftet kommer följande forskningsfrågor att undersökas: 

1.   Vilken affärsmodell tillämpas av lantbruksbiogasanläggningen? 

2.   Hur ser lönsamheten ut för anläggningen och vad grundar den sig på?  
 

1.3 Målgrupp 

Målgruppen för arbetet är lantbrukare som producerar biogas och potentiella 
biogasintressenter.  
 

1.4 Avgränsning  

Arbetet är avgränsat till att undersöka Alvesta Biogas AB:s affärsmodell och dess 
lönsamhet. Arbetet kommer inte att ta med andra typer av anläggningar, som till exempel 
kommunala biogasanläggningar. Detta eftersom Alvesta Biogas AB är ett bolag som ägs 
och drivs av lantbrukare, inte som de flesta biogasanläggningar som oftast har blandade 
ägare utanför lantbrukssektorn. 

Genom att undersöka Alvesta Biogas AB:s affärsmodell bidrar arbetet till att visa ett 
verkligt exempel på ett lantbruks biogasanläggning och hur de använder en affärsmodell 
som andra lantbrukare kan dra nytta av. Lantbruksanläggningens affärsmodell kan bidra till 
att ge inblick i vilka hinder de möter och vad som krävs för att bygga och driva ett 
biogasprojekt. Lönsamhetsberäkningarna bidrar till att undersöka vilka förutsättningar som 
gör att en biogasanläggning kan drivas lönsamt eller inte, vilket kan bidra till information 
för övriga intressenter med intresse för biogasproduktion. 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616318091#bib36
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2 Biogas – kort introduktion 
 
För att ge en förståelse för vilka faktorer som kan inverkar på produktion av biogas ges här 
en kort introduktion till hur det hanterats i Sverige. Biogas är ett förnyelsebart bränsle 
som utvinns från till exempel matavfall, jordbruksprodukter, rester från 
livsmedelsindustrin, slam från reningsverk och restprodukter från skog (Ericsson et al., 
2013). Biogas framställs genom anaerob rötning vid till exempel kommunala eller 
lantbruksbiogasanläggningar. Rötningsprocessen brukar antingen vara mesofil eller 
termofil, där mikroorganismer bryter ner organiskt material i syrefri miljö. Biogasen som 
bildas består främst av metan (CH4) och koldioxid (CO2) men innehåller även mindre 
mängder av vatten (H2O) och andra föreningar (Naturvårdsverket, 2012). 

Biogas har positiv inverkan på 8 av 16 miljökvalitetsmål som Sveriges riksdag har 
stipulerat. De 8 miljökvalitetsmålen är: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig 
försurning, giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, ett rikt 
odlingslandskap och god bebyggd miljö (Energigas Sverige, 2017). 

Den positiva inverkan på miljön beror på att biogas kan ersätta andra energikällor som 
bidrar till höga koldioxidutsläpp och andra föroreningar (Weiland, 2010). Genom att till 
exempel använda biogas som drivmedel minskar kväveoxider och andra skadliga partiklar 
som påverkar både miljön och hälsan på negativt sätt. Även utsläpp av svaveloxider 
minskar markant vilket minskar risken för försurning av mark och vatten. Biogödsel som 
framställs som restprodukt vid biogasproduktionen bidrar också till minskat utsläpp av 
växthusgaser (Energigas Sverige, 2017). Den ersätter konstgödsel som i motsats till 
biogödseln kräver mycket energi för att produceras (Nkoa, 2014). Biogödsel bidrar också 
till att högre halter av kol binds in i marken med positiva effekter. Dessutom förbättrar 
biogödseln markens kvalité, minskar behov av att bryta det ändliga näringsämnet fosfor 
och bidrar till minskat kväveläckage från jordbruken (Energigas Sverige, 2017). 

Biogas bidrar också till att en hållbar avfallshantering, där avfall som annars går till spillo, 
används som resurs till biogasproduktion och löser därmed avfallsproblemen. Genom att 
producera biogas förbättras inte endast klimatet utan den skapar dessutom regional 
utveckling och bidrar till nya, hållbara arbetsmöjligheter (Vännäs, u.å.). 

Figur 1 nedan åskådliggör hur produktion och användning av biogas och biogödsel kan 
använda samhällets resurser på ett effektivt sätt och bidrar till ett slutet kretslopp mellan 
både land och stad. Hela processen bidrar på så sätt till att skapa en cirkulär ekonomi som 
är bra för människor och samhälle (Energigas Sverige, 2017). Se kretsloppet i Figur 1.  
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Figur 1. Ett slutet kretslopp mellan land och stad som skapas av att producera biogas och biogödsel, 
vilket bidrar till en cirkulär ekonomi. Inspiration till bilden kommer från Energigas Sverige (2017). 
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 3 Teoretiskt ramverk 

För att undersöka hur Alvesta Biogas AB använder affärsmodell och uppnår lönsamhet är 
det viktigt att sätta in begreppen ”Lönsamhet” och ”Affärsmodell” i ett teoretiskt 
resonemang som tar stöd av tidigare forskning. Nedan presenteras forskning relaterat till 
dessa områden det vill säga utgår från tidigare studier om lönsamhet och affärsmodeller för 
lantbruksbiogasanläggningar. Förutom att gå igenom vad forskare inom det området har 
kommit fram till, visas också hur lönsamhetsproblem har hanterats och tagit stöd av 
specifika affärsmodeller för biogasutveckling. 
 

3.1 Biogas och ekonomi 
 
Som tidigare nämnt finns det ett lönsamhetsproblem för biogasanläggningar. Detta är 
något som flera studier från olika länder har kommit fram till. Alltså är detta inte ett 
problem som endast finns i Sverige.  
 
Valet av både substrat och teknik för rötning är viktigt vilket beror på att olika substrat och 
teknik kan ge olika kvalité på biogas och biogödsel (Naturvårdsverket, 2012). Enligt Cong, 
Caro och Thomsen (2017) kan ägare till en biogasanläggning, beroende på substratets 
kvalité och biogasproduktionsteknik, uppnå vinst på en investering på uppemot 10,78% 
och 13,62%.  Eftersom biogasproduktionen genererar biogödsel blir lantbrukare som har 
en lantbruksbiogasanläggning oberoende av handelsgödsel vilket gör att de blir 
självförsörjande. Studien visar att lantbrukare i Danmark kan spara upp till 717,93–1382,1 
miljoner danska kronor om de ersätter handelsgödsel med mindre näringsrik biogödsel 
och till 1,74–3,44 miljarder danska kronor om det ersätts med mycket näringsrik 
biogödsel. Biogasen från lantbruksbiogasanläggningar och andra typer av 
biogasanläggningar kan användas som drivmedel till fordon för att lösa utsläppsproblemen 
i den danska trafiken. För att detta ska bli verklighet krävs ekonomiskt stöd från den 
danska regeringen, eftersom investering på olika typer av biogasanläggningar med 
dessutom nya tekniker kräver höga ekonomiska satsningar. För att biogas ska kunna 
användas som drivmedel för fordon visar Cong et al. (2017) studie att det danska 
skattesystemet behöver gynna biogasdrivmedlet genom att sänka skatten för biogasdrivna 
fordon. 
 
Även i Sverige finns ett stort intresse att använda biogas som drivmedel. Därför planeras 
flera gemensamma anläggningar att startas för att uppgradera gårdsbiogas till 
fordonsdrivmedel. För att lyckas med det på ett lönsamt sätt måste en basstruktur för 
uppgraderad biogas och rågas byggas (Naturvårdsverket, 2012). Det måste även finnas ett 
bra samarbete mellan lantbrukare på regionnivå. Ett samarbete mellan lantbrukare skulle 
innebära minskade investeringskostnader för den enskilda lantbrukaren (Jordbruksverket, 
2005). Speciellt då kostnaderna och riskerna för ny anläggning och biogasproduktion 
skulle kunna fördelas mellan flera lantbrukare (Naturvårdsverket, 2012). 
 
Lyng, Stensgård, Hanssen och Modahl (2018) lyfter också upp att Norge är i behov av 
ekonomisk lönsamhet för bland annat lantbruksbiogasanläggningar och ser det som ett 
problem för biogasutvecklingen. Trots att landet hade infört ett så kallat ENOVA-program 
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mellan år 2012 – 2015, som delade ut 30% i investeringsfinansiering till alla anläggningar 
som har förutsättningar att producera mer än 1 GWh biogas per år, hjälpte det stödet inte 
lantbrukare i större utsträckning. En stor del av summan gick till investering av 
infrastruktur och lagring istället för själva biogasanläggningen. Därför krävs ett ännu högre 
stöd från den norska regeringen (Lyng et al., 2018).   
 
Fleras studier i Turkiet har också studerat lönsamheten i lantbruksbiogasanläggningar. 
Studierna visade, genom en ekonomisk analys, att lantbrukare som har boskap i sina 
lantbruk och som samarbetar med varandra kan gå i vinst (Akbulut, 2012; Tufaner & 
Avsar, 2019). Tufaner och Avsar (2019) hävdar att lantbrukare som har störst sannolikhet 
att gå med vinst är de lantbrukare som äger mer än 100 boskap. Studien lyfter även fram 
vikten av att landets regering och universitet måste engagera sig mer inom biogasområdet, 
eftersom det kan leda till både miljömässig och ekonomisk vinst. 

Eftersom lönsamhet är viktigt för lantbruksbiogasanläggningar är det viktigt att förstå vad 
begreppet innebär. Nedan följer generell information om hur lönsamhet har diskuterats 
och varför det är viktigt. 

 
3.2 Lönsamhet – kort introduktion 
 
Alla bolag strävar efter att vara ekonomiskt hållbara i alla konkurrenskraftiga miljöer. 
Därför det är viktigt för varje bolag att utveckla, genomföra och tillämpa strategier som 
kan leda till ekonomisk hållbarhet (Alarussi & Alhaderi, 2018; Karlsson, 2019). Det som 
menas med ekonomisk hållbarhet är att bolaget växer på ett lönsamt sätt där bolaget 
genererar vinst som främjar både miljö och samhälle. För att kunna öka hållbarheten hos 
ett bolag måste således bolaget ta hänsyn till sociala, ekonomiska och miljöproblem 
(Bekmezci, 2015; Karlsson, 2019). Detta beror bland annat på att bolaget kan ha bättre 
kontroll på hur de kan minska kostnaderna, öka försäljningen och kontrollera priserna. För 
att uppnå ekonomisk hållbarhet behöver de även ha kontroll på hur bolaget kan utveckla 
relationer med kunder, anställda och andra aktieägare. Bolagets investering i hållbarhet 
skapar ett långsiktigt aktieägarvärde (Bekmezci, 2015). 
 
Genom att undersöka vilka interna och externa faktorer som kan påverka bolagets 
lönsamhet kan bolaget uppnå den önskade hållbarheten. Ledningen till bolag behöver 
kunna identifiera de faktorer som kan leda till ökad lönsamhet i företagen. Att ett bolag är 
lönsamt innebär att se till att utgifter och kostnader är lägre än intäkterna så att ett 
överskott uppnås. Det innebär att de uppnår en ekonomisk vinst (Alarussi & Alhaderi 
2018; Bekmezci, 2015). Att ha ordning på ekonomin och generera lönsamma affärer är 
avgörande för att möta intresset till företaget hos flera aktörer som till exempel ägare, 
arbetare, banker eller andra långivare, kunder, leverantörer, staten och kommunen. Om 
bolaget inte är lönsamt får ägaren ingen vinst, arbetare får inga löner, långivare är inte 
villiga att ge lån till bolag som riskerar att inte kunna betala tillbaka lånet inklusive räntan, 
kunder vill inte göra affärer med ett bolag som riskerar att gå i konkurs, leverantörer vill 
inte leverera om det finns risk att de inte kommer få betalt, staten och kommunen vill att 
bolag ska ha bra lönsamhet så att de kan få in högre skatter (Hernant & Boström, 2010). 
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De flesta bolag, om inte alla, vet hur viktig lönsamhet är för att ett bolag ska kunna bevara 
sin ekonomiska status. Däremot finns flera bolag som kanske inte känner till hur de kan 
förbättra sitt bolags lönsamhet eller vilka faktorer som kan påverka den (Alarussi & 
Alhaderi, 2018). Därför är det viktigt för alla bolag att samla den kunskap som krävs om 
lönsamhet för att bolaget ska ha långsiktig framgång (Alarussi & Alhaderi, 2018; 
Yazdanfar, 2013). 
 
Forskare har fortfarande problem med att identifiera vilka faktorer som kan ha avgörande 
effekt på lönsamheten. Dock har flera forskare kommit fram till att några faktorer kan ha 
stor effekt att kunna påverka ett bolags lönsamhet (Alarussi & Alhaderi, 2018). Exempel 
på faktorer som har undersökts är hur lönsamhet kan kopplas till ett bolags storlek, ålder 
och produktivitet. 
 

• Ett bolags storlek 

 

Yazdanfar (2013) har samlat in data från flera studier som gav olika resultat av 

förhållandet mellan ett bolags storlek och lönsamhet. Några studier visade att ett 

större bolag har bättre förmåga att uppnå lönsamhet medan andra påstod det 

motsatta. Utifrån sin sammanställning menar Yazdanfar (2013) att det första 

påståendet att ett större bolag generar bättre lönsamhet är mer troligt. Detta beror 

bland annat på att dessa bolag har bättre möjlighet att utvecklas. Ju större ett bolag 

är, desto bättre tillgång har de till resurser. Om ett bolag är stort kan de ha ett 

varierat produktsortiment vilket kan ge större riskspridning och ökad lönsamhet.  

 

• Bolagets ålder 

 

Yazdanfars (2013) genomgång av studier visar att forskningen även kommit fram 

till olika slutsatser när det gäller förhållandet mellan ett bolags ålder och 

lönsamhet. Flera har kommit fram till att ju äldre ett bolag är desto bättre 

förutsättningar har de att uppnå lönsamhet. Detta beror på att ett bolags ålder visar 

att företaget har ett bra rykte, större erfarenheter, mer kunskap, större tillgång till 

affärsnätverk och att bolaget vet redan hur de ska behandla olika resurser för att 

vara mer effektivt. Andra studier i sammanställningen menar dock att detta inte 

har något med ett bolags ålder att göra (Yazdanfar, 2013). Första påståendet är 

mer troligt, enligt Yazdanfar (2013). 

 

• Bolagets produktivitet 

 

Ett produktivt bolag är oftast lönsamt, eftersom bolaget använder sina tillgängliga 

resurser på ett effektivt sätt (Yazdanfar, 2013). De kan maximera sin vinst genom 

att inte låta resurser gå till spillo. Ett bolag som vet hur de kan utnyttja sina 

resurser är kostnadseffektivt och har möjlighet att anställa en bra ledning. Därför 

förknippas produktivitet med god lönsamhet. Detta har fler forskare kommit fram 

till, enligt Yazdanfar (2013).  
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Att ett bolag är framgångsrikt från första arbetsdagen är sällan förekommande. Men med 
en god affärsplan, eftersökta produkter eller tjänster och verklighetsförankrad budget kan 
ett bolag på sikt uppnå önskad lönsamhet (Bolagslexikon, u.å.). En affärsplan är en 
beskrivning av hur ett bolag ska uppnå sina uppsatta mål. Affärsplanen stöder företagen i 
att sätta upp en aktivitetsplan med tidsgräns för varje uppsatt mål. En affärsplan är 
beroende av och kopplas till en affärsmodell som bygger på företagens affärsidé (Dahle, 
Holm, & Dagestad, 2012).  

3.3 Affärsmodell – kort introduktion 

Enligt Teece (2010) har begreppet affärsmodell ingen teoretisk grund i affärsstudier eller i 
ekonomi.  Han hävdar att det inte finns några vetenskapliga artiklar som analyserar 
kopplingen mellan dessa, dock att det kan finnas information i andra typer av litteratur. 
Därför har Teece själv genomfört en studie som bland annat beskriver kopplingen mellan 
affärsmodeller och ekonomi. Han kom fram till att orsaken bakom varför affärsmodeller 
inte nämns inom ekonomin är att investerare följer en befintlig mall i marknaden. De har 
ungefär följande tankesätt: producerar vi produkter för ett bra pris kommer folk köpa våra 
produkter. Köper de våra produkter har vi tillräckligt mycket med pengar att betala till 
leverantörer och så vidare. Detta tankesätt är inte alltid tillräckligt, menar Teece (2010). 
Till exempel vid teknologisk innovation krävs att det finns en affärsmodell som stöder hur 
den kan nå ut på marknaden. Eftersom produkterna som tänkts skapas inte finns på 
marknaden, behöver investeraren locka kunder till att vilja köpa innovationen. Att det 
arbetet behöver stöd av en affärsmodell beror bland annat på att den innehåller strategier 
för värdeskapande och kundrelationer. Affärsmodeller beskriver varför produkten 
produceras, hur den produceras, till vem, hur de ska levereras med mera. Detta är av 
intresse för kunder med olika bakgrund, krav och behov av produkterna. En Affärsmodell 
är även viktigt för själva bolaget. Det ger bolaget en tydlig bild av sin investering där de 
bland annat kan se vad som krävs för bolagets utveckling och för att kunna generera mer 
vinst (Teece, 2010).  

Intresset för affärsmodellsanvändning har framför allt ökat under de senaste åren. De har 
till exempel börjat användas som stöd till innovation inom mindre eller medelstora bolag 
och sjukvårdssektorn. Affärsmodeller har då använts till att bland annat kunna genomföra, 
skapa och förnya bolag. En affärsmodell skapar således en viss stabilitet i att utveckla och 
ändra ett bolag till det bättre (Cavalcante, Kesting & Ulhøi, 2011).  

Likt vad Tecce kom fram till år 2010 har även Karlsson (2019) påpekat vikten av att ha en 
affärsmodell. Han hävdar också att en affärsmodell tydligt beskriver hur ett bolag ska 
fungera för att bilda olika typer av värden, till exempel hur ett bolag kan tjäna pengar 
(Karlsson, 2019). En affärsmodell bidrar även till att uppnå en affärsidé och den används 
också till att beskriva och bedöma status på ett bolag (Cavalcante et al., 2011).  Alltså ger 
en affärsmodell en uppfattning om ett bolags komplexa verklighet (Karlsson, 2019). För 
att ett bolag ska vara vinstdrivande behöver en affärsmodell innehålla bolagets framtidssyn, 
resurser och processer (Att Starta, u.å.).  

 

 

https://www.emerald.com/insight/search?q=S%C3%A9rgio%20Cavalcante
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3.3.1 Affärsmodell – förslag på uppbyggnad   

Uppbyggnaden av en affärsmodell varierar. Nedan i Figur 2. presenteras några av de 
viktiga delarna som finns i alla affärsmodeller.  

 Affärsmodellen omfattar tre delar. Den första delen representerar intäktsmodellen som 
visar hur intäkter från kunder kommer in till bolaget. Andra modellen kallas för 
produktionsmodellen som beskriver hur tjänster eller varor ska produceras. Den tredje 
modellen kallas för leveransmodellen och den beskriver hur tjänsterna eller varorna 
kommer fram till kunden. Modellen har tagits fram av Att Starta (u.å.). 

 

 
Figur 2. En affärsmodells tre olika delar enligt Att Starta (u.å.); Intäktsmodell, produktionsmodell 
och leveransmodell (Egen bild, 2019). 
 

Ett annat användningsområde av affärsmodellen är att den ger stöd för bolagens chefer att 
kunna bedöma de möjligheter som finns för dem att utveckla företagen (Cavalcante et al., 
2011). En affärsmodell kan även utgöra inspiration för andra bolag, men varje bolag har 
sina egna unika resurser som de bygger sin verksamhet på varför det inte går att kopiera 
någon annans affärsmodell rakt av (Att Starta, u.å.).   

Enligt Dahle et al. (2012) kan en affärsmodell även beskrivas med en pyramid som har tre 
steg och sex viktiga frågor. Se Figur 3 nedan.  

https://www.emerald.com/insight/search?q=S%C3%A9rgio%20Cavalcante
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Figur 3. Pyramid som visar basen för en affärsmodell. Modifierad av Dahle et al. (2012). 

De sex frågorna i pyramiden behöver besvaras om man vill starta egen verksamhet. Alla 
svar för de sex frågorna är beroende av varandra. Den första och översta frågan i 
pyramiden som ska besvaras är “Vad är det som ska produceras?” Denna fråga är viktigast 
och måste besvaras eftersom det som ska produceras ska anses värdefullt utifrån kundens 
perspektiv. På detta sätt får man reda på kunders behov för att sedan hittas en lösning för 
att tillfredsställa dem (Dahle, et al., 2012). 

Det andra steget i pyramiden har två viktiga frågor och dessa är “Vem är köpare? och Vilka 
är konkurrenter respektive supporter?” Den först frågan i detta steg måste besvaras för att 
ta reda på vilka branscher man vill jobba med och även bestämma sig för vilka geografiska 
områden som ska satsas på. Den andra frågan i steget svarar på vem som är din vän och 
vem som är din fiende. Med detta menas att ta reda på vilka som kan hjälpa företagen att 
utveckla verksamheten. Viktigt är att göra det som man själv är bra på och låta andra hjälpa 
till med det som de är bra på. Exempel på de som kan vara vänner är 
distributionspartners, leveranspartners och partners med kompletterande lösningar mm. 
Med fiende åsyftas konkurrenter inom samma arbetsområde (Dahle, et al., 2012). 

Det tredje steget i pyramiden och som är bottenplattan delas in i tre frågor. Den första 
frågan är “Hur ska bolaget ta betalt?” och ska redogöra för hur kunderna ska betala. 
Antingen tar bolaget betalt direkt från kunden eller hittar en annan möjlig intäkts- och 
finansieringsmodell. Exempelvis finns det webbaserade tjänster som försörjer sig på 
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annonsintäkter. Bolaget behöver också fatta beslut om vilken prisnivå de vill ligga på och 
jämföra priset med konkurrenter och deras prissättning. Bolaget ska även ta ställning till 
om de ska ta abonnemangsbetalning, alltså att det ska finnas ett avtal med kunden där 
exempelvis en tjänst levereras i en viss period eller tillsvidare och om de ska ta 
engångsbetalning, alltså att betalningen sker vid inköpstillfället.  
 
Andra frågan i tredje steget är “Hur ska försäljningen gå till?” Det finns flera olika sätt för 
hur ett bolag ska sälja sin produkt. De kan exempelvis satsa på direktförsäljning eller på 
indirekt försäljning. Bolaget kan även välja mellan proaktiv försäljning, där man tar 
kontakt med ett urval möjliga kunder, eller reaktiv försäljning där man annonserar och 
säljer till dem som svarar. Det finns även andra försäljningssätt som till exempel 
nätverksförsäljning. Tredje frågan är “Hur ska bolagets leverans se ut?”  Denna fråga 
handlar om logistiken mellan kunder och leverantörer. Leveranssättet skiljer sig beroende 
på vilken vara leverantören levererar. Den levererade varan kan exempelvis vara en 
programvara eller en fysisk produkt. Gemensamt för alla är att företagen behöver 
optimera anpassning, instruktioner, support och andra värdeökande faktorer (Dahle, et 
al., 2012). 
Kopplingen mellan pyramiden och de tre modelldelarna enligt ovan är att båda visar basen 
för alla affärsmodeller. Genom att besvara fem av de sex frågorna som finns i pyramiden 
får bolaget svar på intäktsmodellen. Alltså hur ett bolag tar emot pengar från sina kunder. 
Ett bolag måste ha en produkt eller tjänst för att kunna sälja och skapa en inkomst. De 
måste veta till vem de kan sälja produkten eller tjänsten till. Ett bolag måste även känna 
igen vilka konkurrenter och supporter som finns för att kunna sätta ett rimligt pris på 
produkten eller tjänsten. De behöver även veta hur de kan ta betalt från kunden, och hur 
själva försäljningen ska gå till. Andra modelldelen är produktionsmodellen, detta kan man 
kopplas till första frågan i pyramiden, ”vad är det som ska produceras?”. Detta beror på att 
ett bolag måste veta vad som ska produceras för att sedan lista ut hur det ska produceras. 
Det även kopplat till resterande frågor eftersom när ett bolag vet vad som ska produceras 
och hur det ska produceras vet bolaget också vilka kostnader hela processen kommer bidra 
till, alltså den kan kopplas även med intäktsmodellen. Genom att besvara sista frågan i 
pyramiden kan ett bolag ta reda på hur leveransen ska gå till.  
 
De tidigare studierna som togs upp i 3.1 (Biogas och ekonomi) kom fram till att det krävs 
ekonomiskt stöd från landets regering för att uppnå lönsamhet. Lönsamhetsproblemet kan 
även lösas genom att skapa affärsmodeller, vilket nedanstående studier tar upp. 
 

3.4 Framgångsfaktorer för lantbruksbiogasanläggning 

En kvalitativ fallstudie av Karlsson, Halila, Mattsson och Hoveskog (2017) har kommit 
fram till att det finns sex framgångsfaktorer som rör ett nätverk för jordbruksbaserad 
biogasanläggning. De menar att det är viktigt att ta hänsyn till dessa faktorer för att skapa 
en affärsmodell som inkluderar biogasproduktion och som syftar till att bidra till vinst. 
Framgångsfaktorerna har de kommit fram till genom att intervjua 14 olika sakkunniga 
personer. Dessa personer var lantbrukare, kommunanställda, konsulter och en lokal 
politiker. De använde grundad teorimetod eftersom forskningen kring affärsmodeller och 
biogas fortfarande var ny och syftet var att skapa ny teori. De sex framgångsfaktorer de 
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kom fram till var: att ha långsiktigt perspektiv, utveckla affärsstrategi, behov av samarbete, 
rikta sig mot en säker och känd marknad, inkludera entusiaster som kan påverka samt att 
ha entreprenörskunskap och tidigare erfarenheter. 

• Långsiktigt perspektiv 

Personerna som intervjuades ansåg att det är nödvändigt att ha ett långsiktigt perspektiv på 
bland annat investeringarna. De var medvetna om att investeringen inom biogas inte skulle 
omedelbart resultera i ekonomisk eller miljömässig vinst och att biogas kräver både tid och 
arbete. De intervjuade uppfattade att priset på fossila bränslen kommer att bli dyrt och att 
efterfrågan på biogas därför kommer att öka i framtiden. De kommunalt anställda ansåg att 
biogasproduktionen kommer att resultera i både sociala och miljömässiga fördelar. De 
trodde till exempel att biogasproduktion kommer skapa nya jobb inom både den privata 
och offentliga sektorn (Karlsson et al., 2017). 

• Affärsstrategi 

En traditionell affärsmodell fokuserar oftast endast på kortsiktig vinst, därför kan den inte 
användas inom biogasnätverket. De intervjuade uteslöt inte tänkbar långsiktig lönsamhet 
från biogasproduktionen, men förstod och accepterade att det på kort sikt sker en 
ekonomisk förlust. Det är viktigt att inse att investering inom biogasområdet är 
annorlunda än andra investeringar (Karlsson et al., 2017). Det är därför nödvändigt att 
utgå från en affärsstrategi som tar hänsyn till kortsiktiga förluster till förmån för långsiktig 
vinst. 

• En säker marknad 

Lantbruksbiogasanläggnings huvudkund ansågs vara en anonym kommun och de 
energiföretag som finns i den kommunen. Kommunens bussar, lastbilar för 
avfallshantering med mera behöver drivas på biogas. Kommunen hade även byggt en 
fyllningsstation för biogas, som är tillgänglig för offentligt bruk. Allt detta medförde att 
biogasnätverket hade minst en säker marknad som kan utvecklas vid ökad efterfrågan. 
Kommunens energiföretag hade signerat ett 5-årskontrakt med lantbrukarna till ett rimligt 
fast pris för att kunna möta den framtida efterfrågan. Lantbrukarna hade även ett kontrakt 
med ett slakteri nära biogasanläggningen men dock inte ingick fast pris i avtalet utan det 
varierade beroende på oljepriset. Sådana kontrakt som nämndes ovan gav lantbrukarna en 
säker marknad i ett visst antal år (Karlsson et al., 2017). 

• Påverkande entusiaster 

Enligt Karlsson et al. (2017) påpekades att av många av de intervjuade kom ett flertal 
personer både från offentlig och privat sektor i studien. Dessa entusiaster hade själva haft 
en stor roll i utvecklingen av biogasnätverket. De flesta entusiasterna ansågs vara 
risktagare, de investerade i jordbruksproducerad biogas trots att det i det rådande nuläget 
var dålig ekonomisk lönsamhet. Även lantbrukarna var risktagare eftersom de pantsatte 
sina egna gårdar för att få lån till biogasanläggningen. 
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• Samarbete 

Intervjuerna visade tydligt, enligt Karlsson et al. (2017), vikten av samarbete med olika 
aktörer både inom den offentliga och privata sektorn, för att en lantbruksbiogasanläggning 
ska kunna lyckas. Ett fungerande samarbete är viktigt i sådana projekt eftersom de olika 
deltagarna har olika intressen, ansvarsområden och motiv. Det som underlättade 
samarbetet för just detta biogasnätverk var att det samordnades av ett konsultföretag för 
affärsutveckling. Konsultföretaget undersökte projektidéerna och dirigerade de olika 
aktörerna i drift- och etableringsfaserna. De bidrog även med praktiska erfarenheter, 
färdigheter och kunskaper som krävs för bland annat “finansiering av applikationer”. Detta 
ledde till att de olika aktörerna valde att samarbeta istället för att konkurrera med 
varandra. Varje aktör fick en uppgift som passade deras olika kompetenser och resurser 
(Karlsson et al., 2017). 

• Entreprenörskunskap och erfarenhet 

Fastän vissa av aktörerna inom projektet inte var företagare, hade de flesta samma 
entreprenörsegenskaper som efterfrågades. De var beslutsamma och vågade ta risker. 
Aktörer som haft tidigare erfarenheter kring utvecklingsprojekt ansågs vara bra på att 
kommunicera, förhandla sig till bra villkor och att ha långsiktigt perspektiv på lönsamhet. 
Dessa egenskaper ansågs viktiga för biogasprojektet eftersom det var relativt nytt område 
som bland annat behövde ny teknisk utveckling och en utvecklad marknad. Lantbrukare 
ansåg sig vara entreprenörer med vilja att vara del av hela biogasprocessen och såg sig inte 
endast som råvaruproducenter (Karlsson et al., 2017). 

Av ovanstående framgångsfaktorer skapade studien en konceptuell BMI-modell 
(affärsmodellinnovation) för produktion av jordbruksbaserad biogas i ett nätverk mellan 
den privata och offentliga sektorn. Jordbrukarnas tidigare affärsmodell innehöll inte 
biogasproduktion, utan endast det som finns eller produceras i lantbruket som till exempel 
kött, spannmål och mjölkprodukter.  Den nya affärsmodellen lade alltså till nya 
värdepropositioner samtidigt som den behöll och relaterade till tidigare förslag till 
värdeskapande. Av studien kom de även fram till att långsiktigt perspektiv på lönsamhet är 
den viktigaste faktorn för att starta en lantbruksbiogasanläggning (Karlsson et al., 2017). 

För att veta hur ett bolag ska kunna få en långsiktig lönsamhet har Karlsson, Halila, 
Mattsson och Hoveskog (2018) genomfört en djupstudie. De har undersökt ett bolagets 
tillämpning av affärsmodell - i det fallet Sigma som är ett företag för svenskt producerande 
jordbrukskooperativ. Det företaget behövde hjälp med att utveckla sin affärsmodell för att 
få långsiktig lönsamhet. Studien genomfördes genom en så kallad affärsmodells-
innovationsprocess. I den processen användes flera metoder som till exempel 
workshopidéer, FBC-verktyg och intervjuer. Av de använda metoderna kom studien bland 
annat fram till att en av orsakerna bakom varför Sigma inte har en långsiktig lönsamhet är 
att det fanns brist på långsiktiga köpare av biogas. Studien bidrog till att identifiera de 
hindren som finns och att därigenom försöka hitta lösningar för att skapa ny affärsmodell. 
Slutsatserna vara att en affärsmodellsinnovationsprocess kan leda till nya sätt att organisera 
affärsstrukturer och aktiviteter (Karlsson et al., 2018). 
 
Enligt Karlsson (2019) har befintliga affärsmodeller inom lantbruks biogasanläggningar 
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inte fångat eventuella sociala och miljömässiga fördelar. Vilket har medfört till att 
anläggningarna gått miste om eventuella inkomstströmmar. Karlsson antar att det beror på 
den låga kunskapen om hur biogasanläggningar skapar intäktsströmmar. Därför fokuserar 
hans studie på att undersöka utvecklingen av biogasanläggningar genom att använda sig av 
affärsmodeller som fokuserar på hållbarhet. Studien undersöker även hur detta kan 
påverka den ekonomiska vinsten. Av sin undersökning har han bland annat kommit fram 
till att det finns svårigheter att uppnå en ekonomisk vinst. Dock att sådana arbeten 
kommer förbättra bolagens konkurrenskraft och stödja hållbarhetsarbeten. Det skulle även 
bidra till cirkulär ekonomi och skapa ett naturligt kretslopp. 
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4 Metod och genomförande 

I detta arbete har flera metoder använts för att besvara arbetets syfte, mål och 
frågeställningar. Metoderna som användes är litteraturstudie, intervju via mejl, 
årsredovisning och en prestationsmätning.  Nedan beskrivs metoderna mer detaljerat. 

4.1 Litteraturundersökning 

Litteraturstudie är en sammanställning av information från sekundärkällor. Exempel på 
sekundära källor är böcker, vetenskapliga artiklar, internetsökningar och statistiskt 
material. Vid informationsinsamlingen brukar sökningen vara systematisk på allt som är 
relevant och intressant för arbetet, exempelvis sökning efter böcker om ämnet som valts 
eller söka på relevanta nyckelord via internet. Därefter väljs trovärdiga källor ut för 
arbetet som sedan undersöks och analyseras innan användning (Andersen & Schwencke, 
2013).  

Informationen som utgjorde grunden till litteraturstudien kom från internetsökning, 
litteraturböcker, rapporter och vetenskapliga artiklar. Sökningar genomfördes via 
söktjänsten Google, där flera sökord som exempel “Biogas, Biogas miljöpåverkan, 
Gårdsbaserade biogasanläggningar, Affärsmodell, Lönsamhet med mera” söktes för att 
kunna få en helhetsbild om vad biogas är, hur den utvinns, vad den består av, vad den har 
för nyttor för både miljön och samhället, vad en affärsmodell innebär, vad begreppet 
”lönsamhet” betyder med mera. De databaser som hittades var trovärdiga webbsidor, som 
till exempel Naturvårdsverket, Energigas Sverige, Bolagslexikon och Visma. Vid sökning 
hittades även trovärdiga engelska webbsidor och artiklar. Där stod det bra information om 
de olika industrisektorer som finns för biogas, och vilka brister som finns för 
biogasutveckling. 

Med hjälp av söktjänsten Science direct och högskolebibliotekets sökmotor, 
”Discovery”(www.hig.se) söktes vetenskapliga artiklar om affärsmodeller och lönsamhet 
inom biogasområdet. De sökord som användes var exempelvis “Business modelling in 
farm-based biogas production, profitability and business model for biogas och biogas and 
profitability med mera”. Genom att trycka på sökrutan och välja sökalternativ “Artiklar” 
och skriva de intressanta sökorden hittas relevanta artiklar om ämnet. 

 I detta arbete hittades två relevanta peer-reviewed artiklar. Den första hittades från Gävle 
högskolas biblioteks söktjänst och den andra hittades från Science direct söktjänst. 
Artiklarna granskades, analyserades och användes vid skrivandet. Anledningen bakom 
varför just de två artiklarna valdes var för att kunna få en inblick i vad andra studier säger 
om biogasaffärsmodeller och hur de är kopplade med lönsamheten. På detta sätt kan 
arbetet senare jämföras med andra studier som redan har undersökt samma ämne.  

För att skapa en djuplodande undersökning om vad en affärsmodell innebär behövde 
sökningen kompletteras med litteraturböcker. Genom att söka på Sandvikens biblioteks 
söktjänst (Helge) efter böcker om både lönsamhet och affärsmodeller hittades en bok som 
heter “Lönsam tillväxt” som är skriven av dessa tre författare: Yngve Dahle, Henrik Holm 
och Sjur Dagestad. Med hjälp av denna bok kunde mer detaljerad beskrivning om 
affärsmodeller skrivas. 
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När det gäller informationsinsamling om Alvesta Biogas AB har söktjänsten Google 
använts. Flera webbsidor kom fram vid sökningen och från dem har tre olika källor valts 
och använts i skrivandet av arbetet. Dessa källor är Linköpings universitet som har gjort en 
studie om Alvesta Biogas AB. Deras studie innehöll bra och relevanta fakta som kunde 
besvara en del av arbetets syfte. Andra källan var en PDF-fil som innehöll 
slutredovisningen för Alvesta Biogas AB:s projekt som hade skapats innan bolaget 
startades. I PDF-filen stod det detaljerade fakta om till exempel vilka mål projektet ville 
uppnå, vilka lantbrukare som var med i projektet, vilka aktörer som samverkade med 
mera. Den källan användes mestadels vid skrivandet av Avesta Biogas AB:s historia. Tredje 
källan är från Fossilfritt Sverige där stod det bra fakta om vilka substrat som används vid 
rötning, vilken teknik de använder, vilka utmaningar som finns med mera. Dessa tre källor 
analyserades och undersöktes innan de användes vid skrivandet av arbetet.    
 

4.2 Intervju 

En intervju är en undersökningsmetod som kan användas om informationen om ett visst 
ämne inte är tillräcklig eller för att försöka förstå flera sidor av en problemställning. Av att 
intervjua en kunnig person inom det valda ämnet, kan personen förutom att besvara 
frågorna som ställs säga sin åsikt om arbetets syfte och problemformulering. 

För att kunna formulera lämpliga frågor inför en intervju behöver intervjuaren fastställa 
sitt ämnes problemformulering. Detta beror på att svaren från intervjun ska kunna besvara 
personens problemställning. Syftet med en intervju är oftast att hitta svar på frågor som 
inte finns i en sekundär källa. Således måste intervjuaren bearbeta litteraturen för att 
formulera frågar hen inte hittar svar på. För att formulera intressanta frågor måste 
personen därför utgå från information hen hittat vid litteraturbearbetningen.  Intervjuaren 
måste kunna motivera sitt val av frågor samt formulera dem på ett förståeligt sätt. Efter 
intervjun bör intervjuaren analysera och diskutera svaren som fåtts för att kunna lösa sin 
problemformulering (Andersen & Schwencke, 2013).    

För att besvara studiens syfte och frågeställningar behövde litteraturstudien kompletteras 
med en eller flera intervju/er. Först skrevs studiens syfte och problemformulering ner på 
ett Word-dokument.  Efter att information från sekundära källor hade bearbetats skapades 
intervjuns huvudfrågor och antecknades i ett annat Word-dokument. 

Eftersom huvudfrågorna som hade skapats var alldeles för breda, skapades flera delfrågor 
som täcker huvudfrågorna. Totalt skapades 22 frågor och alla dessa frågor handlade om 
Alvesta Biogas AB:s biogasanläggning.   

För utföra intervjun, behövde Alvesta Biogas AB:s kontaktinformation hittas. Detta 
gjordes genom att använda söktjänsten Google och söka efter “Alvesta Biogas AB kontakt”. 
Av Google sökningen hittades anläggningens kontaktinformation på eniro.se. 
Telefonnumret som hittades ringdes upp och personen som besvarade samtalet var en av 
Alvesta Biogas AB:s delägare. När projektets syfte förklarades gav delägaren ett annat 
telefonnummer att ringa och som tillhörde en annan delägare. Den andra delägaren 
kontaktades via telefon, där projektets syfte återigen förklarades samt vem som ligger 
bakom projektet presenterades. Personen ifråga var kunnig, hjälpsam och ställde upp för 
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att besvara alla frågor som hade förberetts. Eftersom det var alldeles för många frågor att 
ta upp via telefon, bifogades ett Word-dokument med frågorna och skickades via mejl som 
hen hade givit. Personen besvarade frågorna via mejl. Svaren som fåtts analyserades och 
användes sedan vid skrivandet av detta arbete. Vid källhänvisning till fakta som fåtts av 
denna person skrevs personen som Delägare eftersom hen inte ville delge sitt namn till 
allmänheten, däremot hade personen inga problem med att nämna bolagets namn, Alvesta 
Biogas AB. Anledningen bakom varför endast en person intervjuades är att varje 
telefonnummer som sedan hittades och ringdes upp hänvisade till samma person.  

4.3 Årsredovisning 

För att utföra lönsamhetsberäkningarna krävs en årsredovisning. Alvesta Biogas AB:s 
årsredovisning togs fram med hjälp av sökmotorn Google. Genom att söka på Alvesta 
Biogas AB dök flera webbsidor upp. En av dessa webbsidor var allabolag.se. Hemsidan 
innehöll översiktinformation om Alvesta Biogas AB samt bolagets 
årsredovisningsdokument. För att komma åt bolagets årsredovisning krävde hemsidan ett 
kostnadsfritt medlemskap. Vid nerladdning av årsredovisningar kan det tillkomma några 
kostnader dock kunde Alvesta Biogas AB:s årsredovisning laddas ner kostnadsfritt. 
Årsredovisningen innehöll olika ekonomiska ställningar för bolaget, till exempel 
balansräkning och resultaträkning. I dessa beräkningar fanns till exempel information om 
bolagets intäkter, kostnader, inbetalningar och utbetalningar.  Alla värden som behövdes 
för att genomföra beräkningar av Alvesta Biogas AB:s lönsamhet, likviditet, soliditet och 
vinstmarginal hittades i årsredovisningen och de värden som användes vid beräkningarna 
samlades in i en tabell. Årsredovisningen för Alvesta Biogas AB redovisade dock resultat- 
och balansräkning endast för 2017 och 2018. Därför beräknades räntabiliteten och 
likviditeten endast för dessa två år. Däremot innehöll webbsidan flerårsöversikt på olika 
nyckeltal, som till exempel soliditet och vinstmarginal, som användes för att skapa två 
diagram, där det ena visar bolagets soliditet och det andra vinstmarginalen från 2015 till 
2018. 

4.4 Analys av lönsamhet 

Ett av begreppen inom ekonomi är prestationsmätning. För att företagen ska uppnå satta 
slutmål måste de sätta upp olika delmål som ska följas upp genom prestationsmätning. 
Prestationsmätning innebär att man mäter och utvärderar det verkliga resultatet i 
förhållande till en budget, kalkyl eller förväntad avkastning. Uppföljning av finansiella mål 
kräver finansiell prestationsmätning, där olika finansiella nyckeltal används för att göra 
mätningar på de olika delmålen (Andersson & Funck, 2017).  
 
Uppsatsen sätter fokus på lönsamhet och tillämpning av affärsmodeller. För 
lönsamhetsberäkning kommer följande nyckeltal och modeller att tas upp: räntabilitet, 
DuPont modellen, vinstmarginal, soliditet och likviditet. Begreppen har valts då de ger en 
indikation på avkastning av kapital samt kort- och långsiktig betalningsförmåga hos 
biogasföretaget.  
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Räntabilitet 

Räntabilitet på sysselsatt kapital är ett mått som används när ett bolag vill veta lönsamhet i 
relation till eget och lånat kapital. Det lånade kapitalet kan till exempel vara från en bank 
eller förutbetalda intäkter (Öberg, 2012). Räntabilitet på sysselsatt kapital kan fås genom 
att addera rörelseresultat efter avskrivningar med finansiella intäkter och sedan dividera 
summan med sysselsatt kapital (Andersen & Schwencke, 2013). 
 
Ett annat räntabilitetsmått är räntabilitet på totalt kapital. Måttet används för att mäta 
avkastning på allt kapital inom ett bolag. Måttet tar inte hänsyn till vart kapitalet kommer 
ifrån eller hur bolaget har använt det. Den beräknas genom att addera rörelseresultat efter 
avskrivningar med finansiella intäkter och sedan dividera det med totalt kapitalet 
(Andersen & Schwencke, 2013). För att veta om ett bolag är lönsamt eller inte behöver 
räntabilitet på totalt kapital beräknas för ett bolag under senaste åren. Visar måttet en 
positiv ökning kan det innebära att lönsamheten har förbättrats. Visar måttet det motsatta 
behöver ytterligare analys genomföras eftersom detta tyder på att något är fel. Det är även 
en fördel att jämföra resultatet med en liknande bransch (Carlsson & Nyholm, 2014). 
   
Räntabilitetsmåttet som ägare har störst intresse av är räntabilitet på eget kapital. Det visar 
avkastningsgraden för en bolagsägare det vill säga vad som återstår efter skattebetalning 
och övriga utbetalningar till långivare (Öberg, 2012). Det beräknas genom att dividera 
resultat efter finansiella poster med beskattad eget kapital plus 78 % av obeskattade 
reserver (Srfredovisning, 2019). Visar det beräknade måttet ett resultat på 10% eller mer 
betyder det att de har en god lönsamhet, är resultatet mindre än 10% visar det att 
lönsamheten är dålig (Visma, 2018a).  
 
Räntabilitet på totalt kapital kan även mätas med hjälp av DuPont modellen. Den grundar 
sig i att se kopplingen mellan ett bolags effektivitet relaterat till resursanvändning i 
förhållande till omsättningen. Måttet som fås skapar en bild över hur ett bolag kan 
förbättra sin räntabilitet det vill säga avkastning på totalt kapital. Modellen visar vilket 
avkastningskrav som krävs för att uppnå bättre lönsamhet. Dålig lönsamhet kan till 
exempel bero på att vinstmarginalen inte är tillräckligt hög eller att 
kapitalomsättningshastigheten är för låg (Andersson & Funck, 2017).   

Kapitalomsättningshastighet 

För att visa hur effektivt ett bolag använder sina tillgångar för att nå satta mål genom 
försäljning kan bolaget använda nyckeltalet kapitalomsättningshastighet. Nyckeltalet 
beräknar hur mycket ett bolags tillgångar har omsatts under en beräkningsperiod som 
oftast ligger på ett år. Det finns oftast en relation mellan vinstmarginal och 
kapitalomsättningshastighet. Har ett bolag en hög vinstmarginal brukar det oftast ha en låg 
kapitalomsättningshastighet och vice versa. Kapitalomsättningshastighet hos exempelvis 
bolag som har naturtillgångar eller komplexa utrustningar brukar oftast vara lägre än hos 
tjänstebolag. Detta eftersom tjänstebolag oftast inte har lika mycket kapital som är bundet 
i tillgångar (Öberg, 2012). 
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Vinstmarginal 

Detta nyckeltal indicerar hur stor vinsten är i ett bolag per omsättningskrona (Öberg, 
2012). Vinstmarginalen visar vinsten före skatt oavsett hur finansieringen av bolaget ser 
ut. Därmed är vinstmarginalen inget mått på hur bra ett bolag har lyckats utan det är ett 
mått som används i analyser av motståndare eller för att beräkna vinsten av ett helt 
avsättningsområde (Visma, 2018b). Önskar ett bolag ett högre värde på sin vinstmarginal 
bör de antingen öka sina intäkter eller minska sina kostnader (Pwc, 2018). 

Soliditet 

För att ett bolag ska kunna se sin långsiktiga betalningsförmåga kan de analysera 
nyckeltalet soliditet. Det visar hur mycket av verksamhetens tillgångar som finansierats 
med kapital som bolagets ägare har bidragit med (Andersson & Funck, 2017). En hög 
soliditet visar ett gott tecken, eftersom ju högre soliditet det är desto lägre blir 
räntekänsligheten (Carlsson & Nyholm 2014). 
 

Likviditet 

Ett bolags likviditets mått visar ifall bolaget är kapabelt till att betala av krediter och andra 
kostnader på kort sikt, alltså bolagets kortsiktiga betalningsförmåga (Andersson & Funck, 
2017). Ett mått på 100% eller mer visar ett bra värde på likviditet, ett värde mindre än 
100% visar att bolaget inte är kapabelt till att betala av kostnader på kort sikt. Ett bra 
värde på likviditet kan fås genom till exempel god lönsamhet och minskat varulager 
(Srfredovisning, 2019). 
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5 Resultat 
 

Alvesta Biogas AB 

Alvesta Biogas AB är ett aktiebolag som ägs av tolv lantbrukare runtomkring Alvesta 
(Delägare, personlig kommunikation, 30 juni 2019).  Alvesta är en tätort i Småland och 
centralort i Alvesta kommun som ligger i Kronobergs län i södra Sverige (Alvesta 
Kommun, 2019). Nedan beskrivs mer detaljerat om hur Alvesta Biogas AB började med 
tanken att producera biogas. Hur materialflödet och tekniken för anläggningen ser ut, hur 
mycket biogas och biogödsel de producerar samt vilka lärdomar och utmaningar de har 
kommit fram till. 

5.1 Historia 
År 2008 visade flera lantbrukare i Alvesta ett intresse för biogasproduktion. De ville 
undersöka vilka möjligheter som fanns då för att kunna starta en biogasanläggning. Därför 
gjorde de ett affärsutvecklingsarbete kring biogas med en konsult från lantbrukarnas 
riksförbund (LRF) för att testa olika kalkyler och se vilka aktörer som finns. Anledningen 
bakom varför lantbrukarna i Alvesta ville satsa på biogasproduktion var att de vill vara en 
del av hela processen och inte endast vara råvaruproducenter. Affärsutvecklingsarbetet 
som utfördes resulterade i att majoriteten av lantbrukarna inte ville starta en egen liten 
biogasanläggning på varsin gård utan en ny idé lades fram. Idén var att bygga och driva en 
större biogasanläggning tillsammans ( Slutredovisning för Alvesta Biogas, 2009).  
 
Enligt Delägare (personlig kommunikation, 30 juni 2019) var de 18 lantbrukare i början 
som hade visat intresse för biogasproduktion men endast 12 av dem fortsatte med att 
utforma idén. År 2009 utvecklades idén till ett riktigt projekt för att bygga en gemensam 
biogasanläggning. Målgruppen i projektet var lantbrukare som har förutsättningar till att 
starta en biogasanläggning. Alvesta kommun och andra aktörer som ansågs kunna 
samarbeta med dessa lantbrukare för att bland annat sköta distributionen, tillverkningen 
och försäljningen med mera var också en del av projektets målgrupp. Målen med projektet 
var att genomföra olika kostnadsanalyser för bland annat den grundläggande 
uppbyggnaden av anläggningen, byggandet av rötkammare med mera.  
 
De började med att utreda ifall det fanns en möjlighet för samrötning och vilka substrat 
som kan användas. De undersökte även vilka kundunderlaget och avsättningsmöjligheter 
för biogas i regionen som fanns och att ta reda på ifall överskott av biogas kan användas i 
fjärrvärmenätet. Olika byggplatser undersöktes innan Alvesta biogasanläggning byggdes 
upp. Målet med undersökningen var att hitta en plats som är tillräckligt nära böndernas 
gårdar, för att förenkla transporten av substrat och gödsel från och till anläggningen. De 
valde att bygga den vid en genomfartsväg, för att ge möjlighet till byggandet av ett 
tankställe. Platsen ansågs kunna ge möjlighet till att en fjärrvärmeledning kunde dras till 
området i framtiden.  
 
Under projekttiden har lantbrukarna och projektledare gjort fem researchresor till olika 
biogasanläggningar för att lära sig av andras projekterfarenheter. Trots tvekan på 
lönsamhet i projektet ville lantbrukarna ändå gå vidare med tillståndsansökan. Projektet 
undersökte även hur lantbrukarna kan få ekonomiskt stöd för sin investering från 
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exempelvis Energimyndigheten och landsbygdsprogrammet (Sweden - Rural 

Development Programme (National). Detta visade att det fanns möjligheter till 
investeringsstöd för dem som ville satsa på nya tekniker inom biogassektorn 
(Slutredovisning för Alvesta Biogas, 2009). 

Enligt Delägare (personlig kommunikation, 30 juni 2019) byggdes Alvesta Biogas AB upp 
år 2014 av lantbrukarna själva och första gasen såldes 2015-02-15. Lantbruken ligger runt 
biogasanläggningen med en radie av 7 kilometer. De har en anställd som sköter 
anläggningen under dagen plus 7 personer som har journatt och helger. Vid byggandet av 
biogasanläggningen fick lantbrukarna 16% av byggkostnaden som stöd från länsstyrelsen. 

5.2 Resurser och teknik 
 
Alvesta Biogas AB är en samrötningsanläggning (Slutredovisning för Alvesta Biogas, 2009), 
alltså en anläggning som rötar olika typer av organiskt material förutom avloppsslam i en 
rötkammare (Biogödsel, 2014). Enligt Delägare (personlig kommunikation, 30 juni 2019) 
har Alvesta biogasanläggning en stabil process där substraten som används är samma under 
hela året och reaktorerna är alltid fulla. Substraten som Alvesta Biogas AB använder vid 
rötning är 65% från jordbruksgödsel, alltså gödsel från kor och grisar, 30% från 
slakteriavfall och resterande 5% från livsmedelsrester som till exempel mat och fett. Att 
anläggningen kan använda gödsel som substrat beror på att de inblandade gårdarna har 
2300 unga nötkreatur, 1500 kor och 1900 grisar (Linköpings Universitet, 2017). 

I anläggningen finns det en mottagningshall där all slags på- och avlastning äger rum 
(Fossilfritt Sverige, u.å.). Alla substrat blandas och hygienseras före rötning. Substraten 
hygienseras genom att värmas upp i 60 minuter till minst 70 ºC med hjälp av en flispanna, 
och sedan rötas i 45 dagar (Delägare, personlig kommunikation, 30 juni 2019). Detta görs 
för att bland annat avlägsna spridning av smitta och eliminera ogräsfrön. Senare pumpas 
substratet vidare in i två rötkammare. Temperaturen i rötkamrarna brukar vara runt 37 ºC 
och substratet rörs om av 4 omrörare för att skapa en gynnsam miljö för rötning. Per dag 
bildas 8 000 m3 rågas av 150 ton substrat, där gasen som bildats uppgraderas till 
fordonsgaskvalitet (Fossilfritt Sverige, u.å.). Rågasen som bildas består 70% av metan. Vid 
uppgradering höjs metanhalten till 97% och blir till fullvärdig fordonsgas. Per år framställs 
1 500 ton metangas av cirka 80 000 ton substrat. Metangasen som framställs motsvarar 
cirka 2 miljoner liter bensin (Linköpings Universitet, 2017). Alvesta Biogas AB producerar 
20 GWH biogas per år vilket räcker till 2000 personbilar. All biogas som bildas köps av 
Eon som har ett mindre monopol i södra delen av Sverige (Delägare, personlig 
kommunikation, 30 juni 2019). Gasen som Eon köper fylls vanligtvis i behållare och 
skickas för försäljning till andra marknader, en viss del av gasen säljes via en pumpapparat 
som Småländska bränslen driver (Linköpings Universitet, 2017). All gödsel som bildas 
efter rötningen går tillbaka till böndernas gård och skapar ett slutet kretslopp. Vid 
överskott av biogödsel säljes överskottet till andra lantbrukare (Delägare, personlig 
kommunikation, 30 juni 2019). Leveransen av biogödsel och substrat till delägarna och 
kunderna sker via ett åkeri (Fossilfritt Sverige, u.å.). 

Figur 4 sammanfattar ovanstående information och ger en tydligare bild på hur biogas samt 
biogödsel produceras och vart det tar vägen. 
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Figur 4. Flödesschema som visar hur materialflödet ser ut i Alvesta Biogas AB (Egen bild, 2019).  
 

5.3 Lärdomar och utmaningar 

Innan uppstart av en gemensam biogasanläggning är det viktigt att ta ställning till några 
grundläggande förutsättningar. Först och främst är det viktigt att undersöka ifall det finns 
en långsiktig och rimlig efterfråga på biogas. Det ska även finnas god tillgång på 
rötningsmaterial inom ett rimligt avstånd till anläggningen. Denna förutsättning uppfylls 
av Alvesta eftersom området är tätt på djur. Ett gott förhållandet mellan de olika delägarna 
är också viktigt för att projektet ska kunna lyckas. En av utmaningarna Alvesta biogas AB 
gick igenom i början var tillståndsansökningar från olika inblandade myndigheter 
(Fossilfritt Sverige, u.å.). De utmaningar som finns idag är enligt Delägare (personlig 
kommunikation, 30 juni 2019) den stora konkurrensen med Danmark. Konkurrensen 
beror på att priset för biogas är billigare i Danmark än i Sverige. Detta har medfört att 
Alvesta Biogas AB inte kan utvecklas som de vill och bygga flera nya biogasanläggningar, då 
Eon köper gasen från Danmark och inte vill skriva nya kontrakt med Alvesta Biogas. Att 
Danmark säljer sin biogas för ett billigare pris beror på att de får ett högre ekonomiskt 
stöd från deras regering. Delägare (personlig kommunikation, 30 juni 2019) påpekar att 
detta kan ändras med hjälp av politiska insatser samt genom att till exempel stoppa 
importen av dansk biogas. 
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5.4 Nyckeltalberäkningar och DuPont modeller för Alvesta Biogas AB 

 
Enligt Delägare (personlig kommunikation, 30 juni 2019) är Alvesta Biogas AB ett 
lönsamt bolag. För att säkerställa att bolaget är lönsamt, undersöktes flera nyckeltal och 
två Dupont modeller skapades. Nedan presenteras de värden som behövs för att kunna 
beräkna de olika nyckeltal för lönsamhet. Värdena är hämtade från balans- och 
resultaträkningar (som finns i Bilaga 2 och 3) från Alvesta Biogas AB årsredovisning 2017 
och 2018, se Tabell 1.  

 
 År 2017 År 2018 

Rörelseresultat 5 328 286 6 334 651 

Ränteintäkter 43 0 

Totalt kapital 53 601 877 55 332 451 

Eget kapital 7 940 670 6 524 988 

Långfristiga skulder 30 847 853 25 300 000 

Resultat efter 
finansiella poster 

3 991 354 5 233 997 

Nettoomsättning 17 436 539 17 349 771 

Omsättningstillgångar 7 926 133 12 034 682 

Kortfristiga skulder 7 735 354 12 029 463 

Obeskattade reserver 7 078 000 11 478 000 

 
 
Tabell 1: Lönsamhetsberäkningarna. Källa: Alvesta Biogas AB:s årsredovisning 2017 och 2018 som 
hämtades från Allabolag (u.å.) och är utryckt i svenska kronor.  
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5.1.1 Beräkningar och DuPont modeller för Alvesta Biogas AB år 2017 och 
2018:  

 
Alla formler som användes finns under rubriken Bilaga 1, där det finns en beskrivning av 
vad varje värde betyder.  

 

• Räntabilitet på totalt kapital för år 2017: 
 

 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
5 328 286 + 43

53 601 877
∗ 100 = 9,94%  

 

• Räntabilitet på totalt kapital för år 2018: 
 
 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
6 334 651 + 0

55 332 451
∗ 100 = 11,45%  

 
 
Enligt Carlsson och Nyholm (2014) bör räntabilitet på totalt kapital beräknas för de 
senaste åren hos ett bolag för att bestämma aktualitet av dess lönsamhet. Visar resultatet 
en positiv ökningen tyder det på ett lönsamt bolag medan en negativ utveckling indikerar 
att ytterligare analyser behöver utföras för att undersöka vad det beror på. Resultatet för 
Alvesta Biogas AB visar att räntabilitet på totalt kapital låg på 9,94% år 2017 och 11,45% 
år 2018. Det visar en tydlig förbättring från 2017 till 2018. Att siffrorna visar  en positiv 
trend indikerar att bolaget är lönsamt och att företaget tillämpar en affärsmodell som 
stöder utvecklingen på positivt sätt. 
 
 

• Räntabilitet på sysselsatt kapital för år 2017: 
 
För att kunna beräkna räntabilitet på sysselsatt kapital räknades först sysselsatt kapital. 
 
𝑆𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 7 940 670 + 30 847 853 = 38 788 523 

 
När värdet för sysselsatt kapital är känd kan räntabilitet på sysselsatt kapital beräknas. 
 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
5 328 286 + 43

38 788 523
∗ 100 = 13,74% 

 

• Räntabilitet på sysselsatt kapital för 2018: 
 
𝑆𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 6 524 988 + 25 300 000 = 31 824 988 

 
 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
6 334 651 + 0

31 824 988
∗ 100 = 19,90% 
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Enligt Öberg (2012) beräknas räntabilitet på sysselsatt kapital för att se lönsamhet och 
avkastning på både eget och belånat kapital. Resultaten på räntabilitet på sysselsatt kapital 
för Alvesta Biogas AB låg på 13,74% år 2017 och 19,90% år 2018, vilket bekräftar att 
räntabilitetvärdet år 2018 är bättre än 2017. Ökningen indikerar att bolagets lönsamhet 
går åt rätt håll, då det visar en positiv trend.  
 
 

• Räntabilitet på eget kapital för år 2017: 
 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
3 991 354

7 940 670 + (0,78 ∗ 7 078 000)
∗ 100 = 29,7% 

 

• Räntabilitet på eget kapital för 2018: 
 
 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
5 233 997

6 524 988 + (0,78 ∗ 11 478 000)
∗ 100 = 33, 8% 

 
Räntabilitet på eget kapital är det måttet som ägare har störst intresse av. Även om andra 
mått visar positiva värden vill ägare troligen inte fortsätta driva ett bolag som har dålig 
avkastning och räntabilitet på eget kapital. Enligt Öberg (2012) visar måttet avkastning på 
vad som återstår efter alla utbetalningar har gjorts. En låg avkastning som visas genom lågt 
värde på räntabilitet innebär således att det kapital ägarna har satsat inte har genererat en 
bra vinst. När det gäller Alvesta Biogas AB visar måttet på räntabilitet på eget kapital ett 
värde på 29,7% år 2017 och 33,8% år 2018. Med andra ord har bolagets lönsamhet på 
eget kapital ökat år 2018 i jämförelse med år 2017, vilket tyder på att bolagets ägare har 
fått en högre vinst i förhållande till insatt kapital i verksamheten. Enligt Visma (2018a) 
finns det en tumregel för räntabilitet på eget kapital, där ett mått på 10% eller mer är ett 
tecken på god lönsamhet. Att bolagets räntabilitet är på över 10% de senaste två 
åren tyder på att Alvesta Biogas AB går mot ökad lönsamhet.  
 
 
 

• Vinstmarginal för år 2017: 
 
 

Vinstmarginal =
5 328 286+43

17 436 539
∗ 100 ≈ 30,56%     

 

• Vinstmarginal för år 2018: 
 

Vinstmarginal =
6 334 651 + 0

17 349 771
∗ 100 ≈ 36,51%     
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Nyckeltalet indikerar att vinsten per omsatt krona i bolaget låg och ligger på 30,56% år 
2017 och 36,51% år 2018. Värdet visar att vinsten per omsättningskrona har ökat år 2018 
i jämförelse med år 2017. Vinstmarginalen tar dock ingen hänsyn till vart kapitalet 
kommer från och visar därför inte hur bra bolaget har lyckats använda modellen. Enligt 
Visma (2018b) är vinstmarginalen ändå ett viktigt mått som bolag ska försöka ha hög nivå 
på eftersom det används vid till exempel analys av konkurrens. 
 

• Likviditet för år 2017: 
 
 

Likviditet =
7 926 133

7 735 354
∗ 100 = 102,5%     

 

• Likviditet för år 2018: 

 

Likviditet =
12 034 682

12 029 463
∗ 100 = 100%     

 
Ett värde på 100% eller mer för ett bolag visar enligt en tumregel att bolaget har kapacitet 
att betala av skulder på kort sikt (Srfredovisning, 2019). 
Likviditetsberäkningarna för Alvesta Biogas AB visar att bolagets likviditet är102,5% år 
2017 och 100% år 2018. Även om måttet visar att företagets förmåga att betala kortsiktiga 
skulder har minskat är bolagets likviditet fortfarande acceptabelt, då det inte ligger under 
100%. Bolaget har således ökat sin användning av likvida medel men har inte problem att 
betala av skulder på kort sikt under det senaste året. De får emellertid vara försiktiga i hur 
de tillämpar likvida medel så att de inte får problem att betala framtida kortsiktiga skulder. 
 
 

 

• Soliditet för år 2017: 
 
 

Soliditet =
7 940 670 + (0,78 ∗ 7 078 000)

53 601 877
∗ 100 = 25,11%   

 

• Soliditet för år 2018: 
 
 

Soliditet =
6 524 988 + (0,78∗11 478 000)

55 332 451
∗ 100 = 27,97%   

 
Skattesatsen som anger skatt av skatteunderlaget ligger på 22%, därför multipliceras de 
obeskattade reserverna med 0,78.  
 

Nyckeltalen för soliditet visar att Alvesta Biogas AB:s förmåga att betala långsiktiga skulder 
var cirka 25,11% finansierat med eget kapital år 2017 och cirka 27,97% år 2018. Således 
har finansieringen med eget kapital ökat i bolaget år 2018 i jämförelse med år 2017. 
Ökningen innebär en positiv utveckling eftersom, enligt Carlsson & Nyholm (2014), ju 
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högre soliditet ett bolag har desto lägre blir räntekänsligheten det vill säga beroendet av 
externt belånat kapital.  
 
Nedan presenteras en DuPont-modell för åren 2017 och 2018 för att visa vilka faktorer 
som ligger bakom de mått som presenterats för räntabilitet på totalt kapital, se Modell 
1och Modell 2 nedan. 
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Modell 1: DuPont modell för Alvesta Biogas AB år 2017 (Egen bild, 2019). Siffrorna som användes 
har tagits från Alvesta Biogas AB:s årsredovisning (Allabolag, u.å.) 
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Modell 2: DuPont modell för Alvesta Biogas AB år 2018 (Egen bild, 2019). Siffrorna som användes 
har tagits från Alvesta Biogas AB:s årsredovisning (Allabolag, u.å.). 
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DuPont modellerna visar samma resultat som på nyckeltalet räntabilitet på totalt kapital, 
vilket visar att nyckeltalet är rätt värden samtidigt som modellen visar vad som ligger 
bakom resultatet. Exempel på faktorer som påverkar måttet och som syns i modellerna är 
vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet. Enligt Öberg (2012) brukar 
kapitalomsättningshastigheten hos bolag som har naturtillgångar eller komplexa 
utrustningar vara lägre än hos tjänstebolag men istället brukar de ha högre vinstmarginal. 
DuPont modellerna visar att detta stämmer, då vinstmarginalen är högre än 
kapitalomsättningshastigeten. Att ett det har gått bättre för bolaget år 2018 beror troligen 
på att vinstmarginalen var högre år 2018 i jämfört med 2017. Varför den har varit högre 
visas i DuPont modellerna, som visar hur vinstmarginalen har fåtts fram.  
 
 

 
5.1.2 Flerårsöversikt 

 

 Alvesta Biogas AB:s vinstmarginal har bortsett från år 2017 haft en konstant ökning, 

vilket visar en ökad vinsten per omsättningskrona, se Diagram 1.  

 

 
Diagram 1. Vinstmarginalen för Alvesta Biogas AB från år 2015 till 2018. 
 
 

Bolagets soliditet har ökat konstant från år 2015 till 2018, vilket visar att bolaget i allt 
högre utsträckning kan finansiera långfristiga skulder med eget kapital, se Diagram 2.  
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Diagram 2. Soliditet för Alvesta Biogas AB från 2015 till 2018. 
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6 Diskussion 

 
Arbetet analyserar vilken affärsmodell som tillämpas av lantbruksbiogasanläggningen samt 
hur lönsamheten för bolaget ser ut och vad den grundar sig på.  
 
6.1 Affärsmodell 

En av frågeställningarna i arbetet var att analysera vilken affärsmodell som tillämpas av 
lantbruksbiogasanläggningen. Insamlad data har legat till grund för att undersöka vilken 
affärsmodell som tillämpas av Alvesta Biogas AB. Intervjun av Delägare visar att de inte 
har en specifik modell som de använder. Hen menar att “Det är ett vanligt aktiebolag och 
inga konstigheter” (Delägare, personlig kommunikation, 30 juni 2019). Även när flera 
sökningar utfördes på internet hittades inga dokument som beskriver aktiebolagets 
affärsmodell. Enligt Tecce (2010) var begreppet affärsmodell tidigare inte känt i 
affärsstudier eller ekonomi, vilket kan förklara varför Alvesta Biogas AB saknade 
uppfattning om det, då idén för anläggningsprojektet kom fram 2008 och startades år 
2009. Detta styrks av intervjun och andra källor som saknade information om bolaget och 
tillämpad affärsmodell. Dahle et al. (2012) har utvecklat en affärsmodell som kan 
beskrivas som en pyramid med sex frågor. Genom att jämföra deras förslag till hur den 
kan utvecklas och ställa det mot intervjun och sekundära källor är det möjligt att få en bild 
av vilken affärsmodell som företaget tillämpar.   

Första frågan i den modifierade pyramiden av Dahle et al. (2012) är ”Vad är det som ska 
produceras?”. Enligt Delägare (personlig kommunikation, 30 juni 2019) tillverkar de 
biogas och biogödsel. Lantbrukarna har de resurser som krävs för att producera biogasen, 
och från rötresten som bildas får de en näringsrik biogödsel. De tjänar på det både 
ekonomiskt och miljömässigt. 
 
Andra frågan i den modifierande pyramiden är ”Vem är köpare?”. Delägare (personlig 
kommunikation, 30 juni 2019) hävdar att det är Eon och andra lantbrukare. All biogas 
som utvinns köps upp av Eon som är intresserad av biogasen som bildas. Eon är ett mindre 
monopol i södra Sverige. Överskott i form av biogödsel köps av andra lantbrukare som vill 
ha tillgång till ekologisk biogödsel som håller bra kvalité. Att de endast säljer överskottet 
av biogödsel och inte all biogödsel beror enligt Delägare på att de i första hand måste 
lämna tillbaka gödsel de lånat från lantbruken.  
 
Tredje frågan i den modifierande pyramiden är ”Vem är konkurrenter och vem är 
supporter?”. Enligt Delägare (personlig kommunikation, 30 juni 2019) finns det stor 
konkurrens med biogasproducenter från Danmark. De får ett bättre stöd som resulterar 
till att de kan sälja sin gas för ett billigare pris. Vilket gör att Eon väljer att köpa dansk gas 
istället för svensk. Det har medfört att bolaget idag inte lyckats få nya kontrakt med Eon 
för att kunna bygga nya anläggningar. En till konkurrent som delägaren inte har nämnt 
men som är självklar är andra energikällor som till exempel fossila bränslen. Bolagets 
supporter, det vill säga de som stödjer bolaget är alla inblandade aktörer som till exempel 
lantbrukare, slakteriet bolaget samarbetar med och kommunen. Med andra ord alla som 
får en vinst av bolaget, det kan vara ekonomisk, social eller miljömässig vinst. 
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Fjärde frågan i pyramiden är ”Hur ska bolaget ta betalt?”. Enligt Delägare (personlig 
kommunikation, 30 juni 2019) sker inbetalningar via en bank. Vinsten för varje 
lantbrukare beror på hur stor aktieandel de har.  
 
Femte frågan i pyramiden är ”Hur ska försäljningen gå till?”. Enligt Delägare (personlig 
kommunikation, 30 juni 2019) har bolaget ett kontrakt med Eon och försäljningen av 
biogödsel till andra lantbrukare varierar, alltså utan ett fast kontrakt. Enligt Dahle et al. 
(2012), finns det ett kontrakt innebär det en indirektförsäljning, saknas kontrakt är det 
direktförsäljning.  
 
Sjätte frågan i pyramiden är ” Hur ska företagets leverans se ut?”. Enligt en sekundär källa 
sker leveransen av biogödsel och substrat till kunder och lantbrukare via ett åkeri 
(Fossilfritt Sverige, u.å.). En annan sekundär källa hävdar att transport av biogas sköts till 
största del av Eon, men en viss del sköts av Småländska bränslen (Linköpings Universitet, 
2017).  

Nedan summeras och presenteras pyramiden för den förenklade affärsmodell som Alvesta 
Biogas AB tillämpar. Se Figur 5 nedan. 

 
 

Figur 5. En förenklad affärsmodell av Alvesta Biogas AB, som skapats genom den insamlade 
informationen om bolaget. Inspiration för ritning kommer från den modifierade pyramiden av Dahle 
et al. (2012). 



 

36 

 

Svaren på frågorna i den förslagna affärsmodellen visar att bolaget tillämpar alla delar men 
att de inte omsatt den till konkret affärsplan för att styra verksamhet och ge stöd i bolaget. 

För att säkerställa att den utvecklade affärsmodellen enligt Dahle et al. (2012) uppfyller 
alla krav jämförs den med rekommendationer i andra studier. Tecce (2010) tar i sin studie 
upp att det saknas vetenskapliga studier som beskriver uppbyggnad av en affärsmodell 
vilket gör att sådan jämförelse är svår att genomföra. Dock finns studier som beskriver vad 
som krävs för att utveckla en affärsmodell inom lantbruksbiogasanläggningar. Till exempel 
har studien av Karlsson et al. (2017) identifierat vilka framgångsfaktorer som ska finnas i 
en lantbruksbiogasanläggning för att det ska leda till lönsamhet. 

En av dessa lönsamhetsfaktorer är bra samarbete mellan olika aktörer. Den 

lönsamhetsfaktorn finns tydligt hos Alvesta Biogas AB, eftersom det finns bra samarbete 
både mellan delägarna i bolaget samt andra involverade aktörer. Även delägarna i Alvesta 
Biogas AB hade kommit fram till att samarbete är en viktig faktor. Eftersom enligt 
Slutredovisning för projekt Alvesta Biogas (2009) ville varje lantbrukare bygga en egen 
anläggning men efter flera studier och kalkyler kom de fram till att detta inte skulle leda 
till lönsamhet. 

Den andra lönsamhetsfaktorn är förmågan att ha entreprenörskapsegenskaper, vilket 
delägarna i bolaget visar vill vara del av hela biogasproduktionskedjan och inte endast vara 
råvaruproducenter. De är aktiva, riskmedvetna och enligt Delägare (personlig 
kommunikation, 30 juni 2019) byggde anläggningen tillsammans vilket bidrog till att de 
visste hur de skulle utnyttja sina resurser. 

Tredje lönsamhetsfaktorn i Karlsson et al. (2017) studie tar upp behov av att det finns en 
säker marknad. Att Alvesta Biogas AB har ett kontrakt med Eon gör att de uppfyller de 
kraven. Men, det finns ingen information om hur långt kontraktet är men arbetet tyder på 
att samarbetet är under en längre tidsperiod. Bolaget har även bra samarbete med andra 
lantbrukare vilket gör att de kan sälja överskott av biogödsel och vara lönsamma samtidigt 
som ingen råvaruresurs går till spillo. 

En annan faktor som deras studie tar upp är att ha ett långsiktigt perspektiv. Detta är 
nödvändigt och visar att de aktiviteter som bolaget genomfört har varit genomtänkta. 
Alvesta Biogas AB startade inte bolaget förrän de genomfört olika studier med mätningar 
och kalkyleringar. De gjorde till exempel kostnadskalkyler och undersökte långsiktig 
efterfrågan på biogas. Karlsson et al. (2017) tar även upp ytterligare två framgångsfaktorer 
som består av påverkande entusiaster och utveckling av affärsstrategi. Det framgår inte av 
denna studie hur dessa två har hanterats men kan, med utgångspunkt från 
Lönsamhetsanalysen 6.2 anses vara uppfyllda av företaget då resultaten visar på positiv 
lönsamhet mellan de år som har uppmätts.   
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6.2 Lönsamhet 

Den andra frågeställningen i uppsatsarbetet var att ta reda på hur lönsamheten för bolaget 
ser ut och vad den grundar sig på. 

Studien av Karlsson et al. (2017) pekar på vikten av långsiktig lönsamhet och anser att det 
är den viktigaste faktorn för ett vinstdrivet bolag. Därför har de gjort en djupare studie 
som undersöker hur ett bolag ska kunna få långsiktig lönsamhet genom att utveckla och 
förbättra ett bolags affärsmodell (Karlsson et al., 2018). Karlsson (2019) genomförde 
ytterligare en studie som går djupare in på lönsamhet men denna gång fokuserade den på 
hållbarhet. De undersökte hur affärsmodeller genom att inkludera miljömässiga och sociala 
fördelar kan öka den ekonomiska vinsten. Han anser att befintliga affärsmodeller saknar 
hållbarhetstanken. Eftersom Alvesta Biogas AB saknar formell affärsmodell har denna 
studie inte kunnat undersöka vilken faktor som är viktigast för bolagets lönsamhet. 
Arbetet kunde inte heller identifiera i vilken utsträckning bolaget inkludera hållbarhet. 
Tydligt är att de producerar biogas som bidrar till cirkulär ekonomi genom framställning 
av ekologisk biogas och att anläggningen är knuten till jordbruk men frågan är om detta 
orsakats av ett genuint hållbarhetstänk?  

 Delägare (personlig kommunikation, 30 juni 2019) samt en tidigare genomförd studie av 
Linköpings universitet (2017) hävdar att Alvesta Biogas AB är ett lönsamt bolag. För att 
säkerställa lönsamhet har lönsamhetsberäkningar i denna studie gjorts för bolaget. Ett 
bolags lönsamhet kan undersökas och beräknas på olika sätt. Beräkningar gjordes genom 
analys av nyckeltal och två Dupont modeller. Detta eftersom sådana beräkningar inte 
kräver ekonomkunskaper. Beräkningarna har gjorts med stöd av ekonomiböcker som 
Andersson och Funck (2017), Carlsson och Nyholm (2014) samt Öberg (2012). DuPont 
modellerna utfördes med hjälp av Andersson och Funck (2017). Årsredovisningen för 
Alvesta Biogas AB omfattade resultaträkning och balansräkning för år 2017 och 2018, 
vilket gjorde att arbetet inte kunde undersöka situationen under tidigare år. Däremot 
redovisades vinstmarginalen och soliditeten för år 2015 till 2018, eftersom dessa värden 
fanns på allabolag.se. 

Beräkningar av räntabilitet på totalt kapital visade en positiv trend, vilket indikerar att 
bolaget har ökat sin lönsamhet. Enligt Carlsson och Nyholm (2014) är det bra att jämföra 
ett bolags resultat med en liknande bransch för att säkerställa bolaget situation. Tanken att 
jämföra Alvesta Biogas AB med ett annat bolag fanns i början. Därför kontaktades flera 
biogasanläggningar men ingen ställde upp. Därför har arbetet inte kunnat göra den typen 
av jämförelse.  

Enligt Andersson och Funck (2017) kan ett bolags lönsamhet påverkas av att 
vinstmarginalen inte är tillräckligt hög eller att kapitalomsättningshastigheten är för låg. 
Förhållandet mellan de två och hur de påverkar resultatet på räntabilitet på totalt kapital 
visas i DuPont modellerna. Resultatet visar att vinstmarginalen låg på 30,56% år 2017 och 
36,51% år 2018. Bolaget kan höja sin vinstmarginal genom att öka sina intäkter eller 
minska sina kostnader. Intäkterna kan ökas genom att till exempel höja priset på biogas. 
Dock är det svårt att höja priset på biogas enligt Delägare (Personlig kommunikation, 30 
juni 2019) eftersom finns det stor konkurrens med biogasproducenter i Danmark som 
säljer sin gas till Eon till ett lägre pris. 
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Att priset är lägre i Danmark beror på att de har tillgång till bättre subventioner än i 
Sverige. För att höja vinstmarginalen behöver därför bolaget minska kostnaderna genom 
att till exempel få bättre villkor på lån som gör att de kan minska räntekostnaderna. Ett 
annat alternativ är att bolaget sanerar övriga kostnader. Det innebär att Alvesta Biogas AB 
befinner sig i en situation där de behöver minska kostnaderna då det är svårt att höja priset 
på biogas. 

Ett annat alternativ att öka bolagets räntabilitet på totalt kapital är att öka 
kapitalomsättningshastigheten. Dock är det mer rimligt att försöka höja vinstmarginalen 
för Alvesta Biogas AB än kapitalomsättningshastigheten. Eftersom det inte är ett bolag som 
har varor i lager som de ska försöka minska på, utan de producerar en viss volymbiogas 
varje år som Eon köper.  

Olika åtgärder behövs för att en biogasanläggning ska kunna utvecklas och producera mer 
biogas eller höja gaspriset. Vilket också är något som har påpekats i andra studier från olika 
länder som har utfört studier om biogasanläggningarnas ekonomiska tillstånd. Till exempel 
har studier av Akbulut (2012), Cong et al. (2017), Lyng et al. (2018) och Winquist et al. 
(2019) kommit fram till att det krävs ett ökat ekonomiskt stöd från staten för att 
biogasanläggningar ska vara lönsamma. Även Delägare (personlig kommunikation, 30 juni 
2019) påstod att ett ökat stöd från regeringen kan hjälpa bolaget till att bli ännu mer 
lönsamt. Ett annat alternativ enligt Delägare (personlig kommunikation, 30 juni 2019) är 
att regeringen förbjuder import av biogas för att gynna svensk producerat biogas. 

Nyckeltalsberäkningarna och DuPont modellerna visar att Alvesta Biogas AB är lönsamt 
eller har förbättrat lönsamheten jämfört med åren 2018 och 2017. Det räcker dock inte 
för att konstatera att bolaget har en långsiktig lönsamhet. För att ta reda på om bolaget har 
långsiktig lönsamhet behöver bolaget mäta räntabiliteten under en längre tidsperiod, vilket 
inte kunde göras i detta arbete på grund av brist på data från tidigare år än 2017. Skulle det 
vara att bolaget inte har en långsiktig lönsamhet kan de likt studien av Karlsson et al. 
(2018) identifiera problemen som orsakar det och skapa en ny förbättrad affärsmodell. 
 
Om endast hänsyn tas till beräkningarna som har utförts för år 2017 och 2018 är Alvesta 
Biogas AB lönsamt. Analysen visar även att bolaget saknar specificerad affärsmodell men 
att de flesta komponenter fanns att tillgå för uppbyggnad av en affärsmodell enligt 
Karlsson et al. (2017) förslag. Enligt Yazdanfar (2013) bedömning är det mer troligt att 
större, produktiva och äldre bolag kan vara lönsamma. Alvesta Biogas AB är ett små- och 
medelstort företag (SME) som inkluderar 12 lantbruk. Projektet startades redan år 2009, 
anläggningen byggdes 2014 och första gasen såldes år 2015, alltså har bolaget varit i 
marknaden under ett par år och bolaget är mycket produktivt, eftersom de använder sina 
resurser effektivt. Trots detta kan arbetet inte dra en slutsats på att de uppfyller de 
punkter som lyftes upp av Yazdanfar (2013). Eftersom bolaget exempelvis inte kan 
jämföras med större globala storföretag. En till faktor som kan ligga bakom bolagets 
lönsamhet kan vara antalet boskap. I lantbruken omkring anläggningen finns det totalt 
2300 unga nötkreatur, 1500 kor och 1900 grisar och enligt Tufaner och Avsar (2019) har 
anläggningar med 100 boskap eller mer större chans att generera vinst om det samtidigt 
råder bra samarbete, vilket det gör i Alvesta Biogas AB.  
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Som tidigare nämnt bör regeringen öka sitt stöd, dels för att befintliga anläggningar som 
Alvesta Biogas AB ska fortsätta vara lönsamma och dels för att allt fler lantbrukare ska våga 
satsa på biogas. Detta är en viktig insats för ett land som Sverige som arbetar för ett 
fossilfritt samhälle. Enligt Berglund (2006) hade Sverige redan i början av 1970-talet 
börjat dela ut subventioner till följd av oljekrisen som skedde, men slutade med det kort 
efter att krisen var över. Subventionerna återfördes inte förens år 2009. Att Alvesta Biogas 
AB kunde startas år 2009 kan bero på det stödet. Hade regeringen fortsatt dela ut 
subventioner trots att oljekrisen var över hade lantbruks biogasanläggningar troligen 
utvecklats både tekniskt och ekonomiskt och resulterat till att lantbrukare inte idag varit 
beroende av stöd från exempelvis regeringen.  
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7 Slutsats 

Eftersom Alvesta Biogas AB saknade formell affärsmodell kunde arbetet inte ta reda på 
vilken typ av affärsmodeller som bolaget använder. Dock kunde arbetet från den 
insamlade informationen och med stöd av teoretisk affärsmodell visa att företaget 
informellt använder de delar som finns i en affärsmodell. Arbetets resultat tyder såldes på 
att bolaget tillämpar en affärsmodell men att den inte är strukturerad och strategiskt 
tillämpad. Affärsmodellen som användes för analys saknar emellertid ekonomisk analys. 
Ett förslag till är att affärsmodell utvecklas som även inkluderar riktlinjer för ekonomisk 

analys. En sådan kan hjälpa företagen att göra riskbedömning och att identifiera svaga 

punkter som kan verka som stöd för att följa upp och åtgärda dem. 

Insamlad information om lönsamhet och lönsamhetsberäkningarna samt Dupont 
modellerna för år 2017 och år 2018 visar att bolaget är lönsamt. Beräkningarna och 
DuPont modellerna visade även att bolagets lönsamhet ser bättre ut för år 2018 i 
jämförelse med år 2017, vilket tyder på att bolaget har utvecklats. Att bolaget är lönsamt 
beror på att det uppfyller flera framgångsfaktorer som till exempel en säker marknad och 
gott samarbete. En annan orsak bakom bolagets lönsamhet är att det finns mycket boskap 
omkring anläggningen som försörjer bolaget med substrat. Arbetet kan dock inte dra en 
slutsats när det gäller långsiktig lönsamhet. För att säkerställa att bolaget har en långsiktig 
lönsamhet krävs lönsamhetsberäkningar för en längre tidsperiod.  
 
Arbetet kom även fram till att det finns lönsamhetsrisker. Detta på grund av den orättvisa 
konkurrensen som de möter i relation till biogasproducenter i Danmark. Alvesta Biogas 
AB kan inte själva åtgärda denna typ av konkurrensproblemet eftersom det behöver 
politiska insatser. Det kräver att EU inför enhetliga bedömningar och regler för 
biogasproduktion och försäljning som utgår från ett konkurrensperspektiv. Det Alvesta 
Biogas AB däremot kan göra för att minska lönsamhetsriskerna för bolaget genom att 
aktivt studera sitt ekonomiska tillstånd, för att minska sina kostnader och höja sin 
vinstmarginal. 
 
Det teoretiska bidraget med arbetet är att det visar behov att lägga in 
lönsamhetsbedömningar i affärsplan för att underlätta uppföljning av deras situation. Det 
praktiska bidraget är att den affärsmodell som utvecklats även kan användas av andra 
biogasföretag. En fördel är dock att den även inkluderar lönsamhetsbedömningar.  
 

7.1 Begränsningar med arbetet 
Ett bättre resultat av arbetet skulle kunna ha uppnåtts ifall flera personer inom bolaget 
hade intervjuats. Detta skulle bland annat ha minskat misstolkning och spridning av svaren 
som fåtts. För ett ännu bättre arbete hade det varit bra att studera andra 
lantbruksbiogasanläggningar och jämföra dem med Alvesta Biogas AB. 
För övrigt har arbetet baserats på trovärdiga källor som till exempel intervju med en av 
Alvesta Biogas AB:s delägare, bolagets slutredovisning och peer-reviewed artiklar.  
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8 Framtida studier 

 

Förslag till framtida studier är att utveckla den skapade affärsmodellen genom att 

inkludera ekonomisk analys i modellen.  

 

Andra lantbrukare som har ett intresse för biogasproduktion, eller som har en 

lantbruksbiogasanläggning kan ta del av den skapade affärsmodellen för att utveckla 

eller skapa en egen affärsmodell. 

För att bestämma hur svenska lantbruksbiogasanläggningar hanterar lönsamhet och 
affärsmodeller krävs fler och djupare studier där flera företag i Sverige undersöks och 
jämförs. 
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10 Bilaga 1 
 
Formler som används vid beräkningar av lönsamhet, likviditet, soliditet och vinstmarginal 
är följande: 
 
 

• 𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
Rörelseresultat efter avskrivningar+finansiella intäkter

Totalt kapital
 *100 

(Andersen & Schwencke, 2013) 
 
 

• 𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
Rörelseresultat efter avskrivningar+finansiella intäkter

Sysselsatt kapital
 *100 

(Andersen & Schwencke, 2013) 
 
 
För att kunna räkna ut Räntabilitet på sysselsatt kapital måste sysselsatt kapital beräknas 
först. Detta sker genom att använda följande formel: 
 

• 𝑆𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 

(Bolagslexikon, u.å.) 
 
 

• 𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
Resultat efter finansiella poster

𝐵𝑒𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙+(0,78∗𝑂𝑏𝑒𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑒𝑟)
∗ 100 

(Srfredovisning, 2019) 
 
 

• 𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 + 𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 * 100    

(Andersson & Funck, 2017) 

 
 

• 𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
∗ 100     

(Andersson & Funck, 2017) 

 

 

• 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝐸𝑔𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙+(0,78∗𝑜𝑏𝑒𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
∗ 100   

(Andersson & Funck, 2017) 
 
Skattesats är i nuläge 22% därför blir det 0,78 (Carlsson & Nyholm 2014) 
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Bilaga 2 
 
 

 
 
Balansräkning för Alvesta Biogas AB år 2017 och år 2018 (Allabolag, u.å.). 
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Bilaga 3 
 

 
Resultaträkning för Alvesta Biogas AB år 2017 och år 2018 (Allabolag, u.å.). 
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