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Systemperspektiv på biogasen 
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Hållbar regional biogasutveckling 

Varje del är nödvändig men inte tillräcklig. Behov av helhetsperspektiv! 
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B I O G A S F Ö R E T A G 
Role Models i Sverige 

Steg 1. Kartläggning och situationsanalys av 
nationella ”Role Models” och regionala biogasföretags 

tillämpning av affärsmodeller för biogasproduktion 

Steg 2.  
•SOAR-analys av tillämpade affärsmodeller 

•Utveckling av datamodeller för analys av biogasprocess 
•Systemperspektiv på biogasproduktion 

•Analys - regionala biogaspotentialer av substrat 

Steg 3. Utveckling av ekonomiskt, tekniskt, miljömässigt och 
socialt anpassad affärsmodell, inklusive processmodell och 
modell för substratnyttjande för regional biogasutveckling 

 
Analytiskt tillvägagångssätt 

 



Resultat (hittills) 

• Resultat: 
• Ekonomiska och politiska faktorer har avgörande betydelse för regional 

biogasutveckling. Avsaknad av dessa stöd inverkar på: 
• Regional utveckling då resurser inte tillvaratas på miljömässigt 

effektivt sätt vilket leder till: 
a) fortsatt negativ inverkan på miljön genom koldioxidutsläpp, 
b) minskade förutsättningar att utveckla social hållbarhet genom 

biogas  
c) förlust av lokala ekonomiska potentialer som bidrar till affärs- och 

landsbygdsutveckling. 

• Slutsatser:  
• Utgå från system- och helhetsperspektiv: 

• Systemperspektiv - visar olika aktörers samverkan och inverkan på 
biogasens värdekedja   

• Helhetsperspektiv – visar effekterna av biogas på övriga samhället   
 

Publikation:  
Rambaree, K. S., Sundström, A., Wang, Z. and Wright, S.A.I (2021) Qualitative Stakeholder Analysis for a Swedish Regional Biogas Development: A Thematic Network Approach, 
Sustainability, 13, 8003. https://doi.org/10.3390/su13148003 

 



Välkommen att kontakta oss! 
Projektledare: Sandra Wright, sandra.wright@hig.se, 070-191 45 27 

Projektledare: Zhao Wang, zhao.wang@hig.se, 070-027 25 21 

Agneta Sundström, agneta.sundstrom@hig.se, 070-191 38 50 

Komalsingh Rambaree, komal.singh.rambaree@hig.se, 070-222 65 17 


