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Abstract 
The use of biofuels within the Swedish transport sector has increased, although the use of ethanol 
has decreased considerably since 2011. The purpose of this report is to examine why and on 
what grounds this decrease has occurred. Furthermore the report aims to discuss whether this 
development is beneficial to reaching the climate goals of Sweden. The study focuses solely on 
ethanol as a high proportion blend of E85 for road transportation and its future within the 
Swedish transport sector. The following questions have therefore been formulated: Why has the 
sale of ethanol (E85) decreased? Can ethanol (E85) be a tool for Sweden in order to reach its 
climate goals? 
 
In order to answer these questions, 12 interviews were conducted with different stakeholders 
related to ethanol fuel. Stakeholders represented in this report are: organizations, authorities, fuel 
distributors, car manufacturers, scientists and purchasers. From the interviews, a number of 
factors that are assumed to have impacted the use of E85 were identified. The identified factors 
were: the debate around the land use for ethanol production and its connection to increased food 
prices and climate benefit, technical problems, increased operating costs, political means of 
control and pricing, and limited sales of new cars. It is probable that no single factor caused the 
decrease in the use of E85, but that it was rather a combination of all of the aforementioned 
factors over a certain period of time that lead to the decrease. 
 
In order for Sweden to reach its climate goals, three factors are significant: energy efficiency, a 
decrease in transportation and increased usage of renewable fuels must be implemented. E85 
could be part of the solution in order to reach these goals. There currently exists an infrastructure 
for E85, which means that the goals can be reached in the short term, compared to electrification, 
which is considered to be a long term solution. Political means of control are crucial to the role 
of the biofuel in the transition that is required to reach the goals, since they decide how E85 will 
be able to compete on the fuel market going forward. 
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Sammanfattning 
Användningen av biodrivmedel inom den svenska transportsektorn har ökat, däremot har 
etanolanvändningen minskat kraftigt sedan 2011. Syftet med denna rapport är att undersöka 
varför och på vilka grunder denna minskning har skett. Därutöver ämnar även rapporten att 
redogöra för en diskussion kring huruvida denna utveckling är gynnsam för att nå Sveriges 
uppsatta klimatmål eller inte. Studien avser endast att studera etanol som höginblandning i E85 
för vägtransporter och dess framtid inom den svenska transportsektorn. Följande frågeställningar 
har formulerats: Varför har försäljningen av etanol (E85) som drivmedel minskat? Kan etanol 
(E85) utgöra ett medel för att Sverige ska nå sina uppsatta klimatmål? 
 
För att besvara frågeställningarna genomfördes 12 intervjuer med olika aktörstyper som är 
relaterade till etanolbränsle. Aktörstyper som representeras i denna rapport är: 
intresseorganisationer, myndigheter, drivmedelsdistributörer, biltillverkare, forskare samt 
upphandlare. Utifrån intervjuerna identifierades faktorer som antas ha påverkat användningen av 
E85. De faktorer som identifierades var: debatten kring etanolproduktionens markanvändning 
och dess koppling till höjda livsmedelspriser samt klimatnytta, tekniska problem, högre 
driftkostnader, politiska styrmedel och prisbildning samt begränsad nybilsförsäljning. Det är 
sannolikt att det inte var en enskild faktor som gav upphov till minskningen utan att det istället 
rörde sig om en kombination av samtliga påverkansfaktorer under en viss tidsperiod.  
 
För att Sverige ska kunna nå landets klimatpolitiska mål är en förutsättning att det sker en 
energieffektivisering, en minskning av transporter samt en ökad användning av förnybara 
drivmedel. E85 kan utgöra en del av lösningen för att nå målen. Idag finns en tillgänglig 
infrastruktur för E85 vilket medför att målen kan nås på kort sikt i jämförelse med en 
elektrifiering som anses vara en långsiktig lösning. Politiska styrmedel är avgörande för 
biobränslets roll i omställningen som krävs för att nå målen. Detta eftersom dessa avgör hur E85 
kommer att kunna konkurrera på marknaden för drivmedel fortsättningsvis.  
 
Nyckelord: Etanol, E85, biobränsle, höginblandning, transport, Sveriges miljömål  
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Förord  
Vi vill framförallt rikta ett stort tack till samtliga intressenter som låtit sig intervjuas. Utan den 
information och kunskap som dessa bidragit med hade denna studie inte varit möjlig. Därmed 
vill vi tacka: Mats Björsell, Emma Kjille, Martin Larsson, Jakob Lagercrantz, Magnus Lindgren, 
Erik Lindham, Lena Nordgren, Semida Silveira, Eva Sunnerstedt, Erik Stenströmer Moglia, 
Marcus Thomasfolk och Stefan Wirsenius. 
 
Ett tack ska även riktas till vår handledare Björn Palm, professor inom energiteknik vid KTH, 
som bidragit med vägledning genom arbetet samt kunskap inom ämnesområdet. 
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1. Introduktion 
Sedan början av den förindustriella revolutionen har jordens globala temperatur ökat med cirka 
1°C fram till idag. Uppvärmningen är ett resultat av mänskliga aktiviteter vilka orsakar 
växtgasutsläpp till jordens atmosfär (Falk J. et al., 2018). Forskare menar att vi nu har inlett en 
ny tidsepok, Antropocen, i vilken människan är den dominerande drivkraften som påverkar 
jordens klimat och dess ekosystem (Falk J. et al., 2018; Rockström et al., 2009). En fortsatt 
ökning av växtgasutsläpp från mänskliga aktiviteter kan orsaka irreversibla miljöförändringar 
(Rockström et al., 2009). Temperaturökningar över 1°C riskerar exempelvis höjda vattennivåer, 
smältande havsisar, värmeböljor och torka (Falk J. et al., 2018). För att hantera 
klimatförändringarna enades 178 länder genom att ratificera Parisavtalet år 2015. Avtalet säger 
att den globala medeltemperaturen ska “hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl 
under 2°C, i förhållande till den förindustriella nivån, och sträva efter att begränsa den till 1,5°C” 
(Falk J. et al., 2018).  
 
Sveriges regering har satt nationella mål inom klimatpolitiken. Inom transportsektorn har 
regeringen antagit ett mål om att landets fordonsflotta ska vara oberoende av fossila bränslen år 
2030 (SOU, 2013:84). Detta som ett medel för att nå målet om att Sverige inte ska bidra till 
nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och därefter uppnå negativa utsläpp (Regeringskansliet, 
2017). Ytterligare mål är att minska utsläpp från inrikes transporter (ej flyg) med minst 70 
procent senast år 2030 i jämförelse med år 2010 (Skr. 2017/18:238). De totala 
växthusgasutsläppen från vägtransporter år 2010 i Sverige var 18,96 miljoner ton (Trafikverket, 
2018).  
 
Ett sätt att frångå fossila bränslen inom transportsektorn är att använda förnybara drivmedel som 
biobränsle (Nationalencyklopedin, u.å.-a). Ett bränsle som utgjorde ett alternativ till olja enligt 
den svenska regeringen var etanol. Etanolen utgjorde en viktig energikälla efter första 
världskriget då olja ansågs vara en ändlig resurs. Vid denna tidpunkt framställdes etanolen från 
sulfitlut vilken var en restprodukt från pappersmasse- och cellulosaindustrin. Etanolen började 
tillverkas från jordbruksprodukter efter den andra oljekrisen i början av 1980-talet. Den första 
anläggningen var statsfinansierad och öppnade i Linköping 1984. Syftet om att etanolen utgjorde 
ett alternativ till olja samt ekonomisk vinning genom att nyttja överskottsproduktion kvarstod 
(Ekerholm, 2012). Sverige är idag ett av de länder som använder mest biodrivmedel inom EU. 
Trots att Sverige ligger i framkant gällande användningen av biodrivmedel är landets 
transportsektor fortfarande beroende av fossila bränslen (Energimyndigheten, 2016).  
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1.1 Bakgrund  
På senare år har användningen av biodrivmedel inom den svenska transportsektorn ökat. 
Biodrivmedel som används inom transportsektorn är främst etanol, biodiesel och biogas. 
Ökningen av biodrivmedel beror på att användningen av biodiesel och biogas har vuxit, till 
skillnad från etanolen vars användning har minskat kraftigt sedan 2011. År 2015 stod 
biodrivmedel för 15 procent av den slutgiltiga energianvändningen inom Sveriges transportsektor 
(Energimyndigheten, 2017-a). Etanol används i flertalet industrier men nyttjas i störst mängd 
som biodrivmedel inom fordonsflottan (Nationalencyklopedin, u.å.-b).  
 

 
Figur 1 . Sammanfattande diagram över biodrivmedel- samt etanolanvändning fr.o.m. 1995. 
Källa : Energimyndigheten & SCB, 2019. 
 
Sveriges marknad för biodrivmedel regleras av EU-direktiv som implementeras genom 
lagstiftning samt olika nationella styrmedel och stöd (Energimyndigheten, 2016). Genom ett 
förnybartdirektiv har EU satt upp mål om att medlemsstaterna ska ha 10 procent förnybar energi 
inom transportsektorn till år 2020. Sveriges andel förnybart inom transportsektorn har ökat 
successivt och uppgick till drygt 27 procent år 2017. För att användningen av biodrivmedel ska 
få räknas som förnybar krävs det att bränslet uppfyller de hållbarhetskriterier som fastslås i 
förnybartdirektivet. Kriterierna ska garantera att biodrivmedel och andra flytande biobränslen 
framställs på ett hållbart sätt (Energimyndigheten, 2019). 
 
Ett nytt förnybartdirektiv, REDII, är under bearbetning. Det nya direktivet innebär en ny kvot där 
varje medlemsstat ska ha 14 procent förnybar energi inom dess transportsektor senast år 2030. 
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Direktivet innebär en restriktion av användningen för biodrivmedel producerade från spannmål, 
andra stärkelserika grödor, socker och oljeväxter. Biodrivmedel producerade av dessa grödor får 
utgöra 7 procent av varje medlemsstats andel förnybar energi. Direktivet avser att förbereda en 
övergång till avancerade biobränslen för att minimera övergripande direkta och indirekta effekter 
på markanvändning, vilket kan uppkomma vid produktion av biobränslen från dessa grödor, men 
utan att begränsa den övergripande möjligheten att använda sådana biobränslen 
(Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/2001/EU). Idag har EU en total andel på 6 procent 
biodrivmedel inom transportsektorn, där 79 procent av dessa är producerade av nämnda råvaror 
(2030-sekretariatet, 2017).  
 
Etanol framställs genom jäsning av kolhydratrika växter som spannmål, majs, sockerrör och 
sockerbetor. Globalt sett är etanol det mest använda biodrivmedlet där Brasilien samt USA 
producerar och använder de största mängderna (Energimyndigheten, 2016). Etanolproduktion av 
socker- samt stärkelseproducerande växter sker i Brasilien och produktion med majs sker i USA 
(Nationalencyklopedin, u.å.-b). År 2015 stod spannmål för 70 procent av råvarorna vid 
etanolframställningen och sockerbetor samt sockerrör stod för den resterande delen 
(Energimyndigheten, 2017-a). I Sverige framställs etanol främst av spannmål men även av 
livsmedelsavfall och sockerrik lut. Sammanlagt framställdes 16 procent av den etanol som 
användes i den svenska transportsektorn år 2015 av svenska råvaror, vilket var en minskning 
med 3 procent från föregående år. Sedan 2011, då statens energimyndighet började samla in 
information om etanolens ursprung, har den svenska råvarumängden och andelen minskat. 
Istället dominerar övriga Europa som ursprungsområde. Detta indikerar att de svenska 
drivmedelsleverantörerna väljer att importera etanol i större utsträckning (Energimyndigheten, 
2016).  
 
Bränslet benämns i Sverige som E85, vilket betyder att det är en höginblandning av 85 procent 
etanol och resterande 15 procent bensin (Nationalencyklopedin, u.å.-b). E85 används i 
fordonsflottans flexifuelbilar där bränslet är anpassat till dessa specifika fordons fyrtaktsmotorer 
som klarar av att tankas med antingen etanol eller bensin. Etanolbränslen som innehåller 85 
procent etanol kallas för sommaretanol och används under sommartid. Under vintern är 
inblandningen ca 76 procent etanol, skälet till den ökade inblandningen av bensin är att 
flexifuelbilar ska gå att starta utan motorvärmare även vid lägre temperaturer (OKQ8, u-å). 
Tekniskt sett kan en bilmotor erhålla en högre verkningsgrad genom att drivas med etanol 
jämfört med bensin, då etanol har ett högre oktantal. Dock innehåller etanol mindre energi per 
liter bränsle än bensin och en bil som drivs av etanol kräver 20-30 procent mer bränsle per mil 
jämfört en bil som drivs av bensin (Nationalencyklopedin, u.å.-b).  
 
I december 2005 beslutade regeringen att anta den så kallade pumplagen. Lagen trädde i kraft 
den 1 april 2006 och innebar att de största bensinstationerna hade en skyldighet att tillhandahålla 
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förnybara drivmedel som E85 och biogas. Syftet med att anta lagen var att minska 
koldioxidutsläppen genom att öka tillgängligheten för förnybara drivmedel, tillgängligheten hade 
innan beslutet bedömts som det största hindret för en ökad användning av förnybara drivmedel. 
Lagen infördes i etapper och den 1 mars 2009 skulle även säljställen med en försäljningsvolym 
över 1 000 kubikmeter bensin eller dieselbränslen också, på ett likvärdigt sätt, tillhandahålla 
minst ett förnybart drivmedel. Trots att lagen ansågs vara teknikneutral, och därmed inte främja 
ett visst förnybart bränsle, var installationen av pumpar för E85 överrepresenterad (Bet. 2009/10 
RFR7). 
 
Drivmedelspriserna har varierat med åren och literpriset för E85 har i regel varit några kronor 
lägre än priset för bensin och diesel. Om hänsyn till bränslets energiinnehåll tas så har priset för 
etanol legat både strax under och över priserna för bensin. Trots att etanol i princip alltid har 
varit billigare vid pump har tankningsgraden av E85 för befintliga etanoldrivna fordon minskat, 
vilket tyder på att dessa fordon istället drivs av bensin i större utsträckning (Energimyndigheten, 
2017-a).  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med rapporten är att undersöka varför försäljningen av etanolbränsle (E85) har minskat 
och på vilka grunder det har skett. Rapporten ämnar även att redogöra för en diskussion kring 
huruvida denna utveckling är gynnsam för att nå Sveriges uppsatta klimatmål eller inte.  
 
För att uppfylla syftet ska rapporten redogöra för information och åsikter från olika aktörer 
relaterade till etanolanvändning för att få en nyanserad bild av biobränslet. Ytterligare mål är att 
identifiera orsaker som kan ha bidragit till det minskade användandet av bränslet. Därutöver ska 
slutsatser dras hur denna minskning påverkar möjligheterna för Sverige att uppnå landets 
klimatpolitiska mål.  
 
Följande frågeställningar har formulerats: 
 
Varför har försäljningen av etanol (E85) som drivmedel minskat?  
Kan etanol (E85) utgöra ett medel för att Sverige ska nå sina uppsatta klimatmål? 
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2. Metod  

2.1 Intervjuer 
För att uppnå målet om en nyanserad bild av vad som kan ha orsakat det minskade användandet 
av E85 genomfördes 12 intervjuer med aktörer som är relaterade till etanolbränsle. Aktörstyper 
som representeras i denna rapport är: intresseorganisationer, myndigheter, 
drivmedelsdistributörer, biltillverkare, forskare samt upphandlare. Syftet med intervjuerna var att 
utifrån aktörernas synpunkter identifiera faktorer som kan ha bidragit till den minskade 
användningen av E85 samt dess framtidsutsikter. Faktorer som ansågs som mest avgörande 
valdes sedan ut för vidare litteraturstudie.  
 
Intervjuerna varade i ca 30 minuter och utgick från samma frågor vilka listas i en tabell under 
bilagor (Bilaga 7.1). Vid fall där en intervju inte var möjlig så skickades istället intervjufrågorna 
till aktören där den tillfrågade fick sammanfatta skriftliga svar på frågorna. Frågorna behandlade: 
aktörernas syn på huruvida E85 är ett hållbart drivmedel, om biobränslet kan nyttjas som ett 
medel för att uppnå de svenska klimatpolitiska målen, problem och framtidsutsikter för 
biobränslet, vilka medel som skulle behövas för att öka användningen eller vilka alternativa 
drivmedel som istället kan användas. Aktörerna frågades även om vilka orsaker som de anser har 
legat till grund för det minskade användandet av E85.  
 
Tabell 1 . Lista över intervjuade aktörer där varje intressent är sammankopplad till en aktörstyp.  

Aktörstyp Namn Intressent 

Intresseorganisation Jakob Lagercrantz 2030-sekretariatet 

Myndighet Mats Björsell 
Emma Kjille  
Martin Larsson 
Magnus Lindgren 

Naturvårdsverket 
Energimyndigheten 
Miljö- och energidepartementet 
Trafikverket 

Drivmedelsdistributör Lena Nordgren 
Erik Stenströmer Moglia 

SEKAB 
OKQ8 

Biltillverkare Erik Lindham 
Marcus Thomasfolk 

Ford 
Volkswagen 

Forskare Semida Silveira 
Stefan Wirsenius  

KTH 
Chalmers 

Upphandlare Eva Sunnerstedt Stockholm stad 
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2.2 Litteraturstudie  
En litteraturstudie gjordes i syfte om att kunna dra generaliserande slutsatser utifrån befintligt 
material från genomförda intervjuer. Studien innefattar artiklar i dagspressen, 
forskningsrapporter samt rapporter från företag, myndigheter och regering. Materialet 
begränsades till att innefatta information kring de identifierade påverkansfaktorer som 
framkommit ur genomförda intervjuer.  

2.3 Avgränsningar  
Rapporten ämnar att endast redogöra för Sveriges klimatpåverkan och satta klimatmål. Studien 
tar enbart hänsyn till användningen av biobränslet E85 inom vägtransporter med flexifuelbilar. 
Därmed inkluderas inte etanol för låginblandning och ED95 samt konvertering till etanoldrift. 

2.4 Tillägg  
En kommentar till resultaten är att Fords lansering av en etanolbil under våren 2019 inte var 
offentlig information för flertalet intervjuade aktörer vid tidpunkten för intervjun. Detta kan 
möjligen ha påverkat deras utlåtande. Ytterligare tillägg är att rapporten har eftersträvat en jämn 
fördelning av åsikter och information från intressenter, men det bör tas i beaktning att detta inte 
är fullständigt uppnåeligt.  

3. Resultat  
Resultatet innefattar en sammanställning av identifierade faktorer som sägs ha påverkat 
etanolanvändningen samt biobränslets framtidsutsikter, det vill säga om en minskning kommer 
fortgå eller inte. De identifierade påverkansfaktorerna är: markanvändning och höjda 
livsmedelspriser, markanvändning och klimatnytta, tekniska problem, högre driftskostnader, 
politiska styrmedel och prisbildning samt begränsad nybilsförsäljning. Vid varje påverkansfaktor 
redogörs resultat från litteraturstudien samt intervjuer.  
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3.1 Påverkansfaktorer 

3.1.1 Markanvändning och höjda livsmedelspriser 
 
Litteraturstudie 
I samband med att de globala livsmedelspriserna ökade vid år 2008 släpptes ett antal 
forskningsrapporter som redogjorde för kopplingen mellan prisökningen och markanvändning 
för etanolproduktion. Det bildades en medial debatt där flertalet nyhetstidningar med hänvisning 
till forskningsrapporterna publicerade information som menade att livsmedelspriserna ökade på 
grund av att mark nyttjades för grödor till etanolproduktion istället för mat. Exempelvis grundade 
Searchinger et al. i en artikel från 2008 sina studier på detta argument för att genomföra 
livscykelanalys. Detta kritiserades då livscykelanalys baseras på fysiska resursflöden men 
situationen med livsmedelspriser och markanvändning grundas i ekonomisk teori vilket 
problematiserar metoden (Kastensson & Börjesson, 2017).  Sören Wibe hävdar, i en rapport som 
släpptes 2010, att en ökad etanolanvändning gav upphov till prisökningar för råvaror som ris, 
majs, soja och fodervete med 20-40 procent (Wibe, 2010). Även Heady & Fan (2008), Ciaian & 
Kancs (2011), Serra et al. (2011) menar att det finns en koppling mellan etanolproduktion och 
ökade livsmedelspriser (Kastensson & Börjesson, 2017). 
 
Det har även funnits studier som har hävdat motsatsen. Exempelvis finns det möjligen andra 
faktorer än biodrivmedel som orsakade de ökade livsmedelspriserna, enligt en studie av Baffes & 
Haniotis (2010). Ytterligare studier hävdade att det finns positiva effekter med produktion av 
råvaror för bioenergi, då det gynnar landsbygden och livsmedelsproduktionen (Lynd & Woods, 
2011; Murphy et al., 2011). Det råder ingen konsensus bland forskare huruvida etanolproduktion 
påverkade höjningen av livsmedelspriserna eller inte (Kastensson & Börjesson, 2017). En 
granskning av 192 vetenskapliga artiklar resulterade i att 54 procent av dessa ställde sig positiva 
till etanolanvändning med hänsyn till livsmedelspriser (Batista, 2012).  
 
Intervjuer 
Flertalet intervjuade aktörer menar att de forskningsrapporter som publicerades, vilka redogjorde 
för att etanolproduktion orsakade avskogning och trängde undan produktion av livsmedel, 
utgjorde en betydande faktor för det minskade användandet av etanolbränsle. Jakob Lagercrantz 
nämner att Dagens Nyheter vid år 2008-2009 utförde ett experiment där de visade hur många 
brödlimpor som går åt för att tanka en etanolbil. Detta som en liknelse för att visa hur mycket 
mat som kan produceras genom samma markanvändning som krävs för att producera 
etanolbränsle. Lagercrantz nämner att livsmedelspriserna steg vid denna tidpunkt och när 
produktionen av biobränsle ökade bildades en skarp kritik mot etanolbränsle. Korrelationen 
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mellan ökade livsmedelspriser och ökad etanolproduktion visade sig senare inte stämma, utan 
sambandet gällde mellan livsmedelspriser och oljepriser, menar Lagercrantz.  
 
Stefan Wirsenius påpekar att om konsumtionsnivån av etanol är den samma som för bensin och 
diesel idag skulle detta leda till en användning av biobränslet som inte är hållbar. Detta skulle, 
enligt Wirsenius, innebära att största delen av världens åkermark används för att producera 
etanol vilket skulle konkurrera ut åkermark för livsmedelsproduktion. Mats Björsell menar att 
bristen på mat sällan är kopplad till odling av grödor för biodrivmedel. Världen har egentligen 
inte brist på mat utan resurserna är ojämnt fördelade, säger han. Enligt Björsell menar även FN:s 
livsmedelsorganisation att biodrivmedel i det stora hela inte tränger undan matproduktionen. Det 
finns snarare mycket mark som ligger i träda vilken skulle kunna användas för 
etanolproduktionen, menar han. Eva Sunnerstedt säger också att det råder en överproduktion av 
livsmedel samt att det finns åkermark som ligger i träda. Hon påpekar även att om den mark som 
ligger i träda nyttjas för produktion skulle detta vara gynnsamt för biologisk mångfald samt för 
krishantering ur en självförsörjandesynpunkt. Erik Lindham anser också att mark kan upplåtas 
till etanolproduktion. Han menar att vi producerar mer mat globalt än vad vi konsumerar och 
under de senaste 15 åren har produktionstakten av livsmedel ökat mer än befolkningstakten. 
Lindham ser även en möjlighet att bönder kan samarbeta med drivmedelsbolag och upplåta 
åkermark för odling av grödor till etanol.  

3.1.2 Markanvändning och klimatnytta 
 
Litteraturstudie 
Flertalet forskningsartiklar har ifrågasatt klimatnyttan som etanolbränslet medför. Ett par artiklar 
som även diskuterade de ökade livsmedelspriserna har fokuserat på klimatpåverkan från 
etanolanvändningen. Detta gäller exempelvis Searchinger et al. (2008) som studerade 
etanolproduktion i USA med majs som råvara. Författarna menar att produktionen ökar 
utsläppen av växthusgaser och det krävs 167 år att neutralisera dessa (Silveira, 2011). 
Beräkningarna är grundade på att kollager från skog och mark förstörs när ny åkermark anläggs 
på grund av ökad produktion av biodrivmedel (Kastensson & Börjesson, 2017). Vidare hävdar 
även Wibe (2010) i sin rapport att växthusgasutsläppen kommer att öka vid en expanderad 
etanolkonsumtion på grund av den markanvändning som produktionen kräver (Kastensson & 
Börjesson, 2017). Även en studie gjord av Fargione et al. (2008) menar att en reducering av 
växthusgaser inte alltid kan likställas med nyttjandet av biobränslet då markanvändningen vid 
produktionen kan åstadkomma en så kallad carbon debt, dvs en kolskuld, vilken skulle ta tiotals 
år att åtgärda (Silveira, 2011).  
 

12 



Wibe har använt forskningsrapporterna av Fargione et al. (2008) och Searchinger et al. (2008) 
som grund för sina studier (Wibe, 2010). Dessa har, som tidigare nämnts, studerat majs 
producerad i USA och Wibe har fått kritik då han likställt svensk etanolproduktion med 
produktionen i USA där den miljömässiga påverkan inte är densamma. Exempelvis skiljer sig 
användandet av energi i produktionen mellan länderna. I USA används fossil energi för 
etanolproduktionen jämfört med i Sverige där ofta restprodukter nyttjas för energi (Silveira, 
2011).  
 
Till skillnad från de nämnda studierna redogör Berndes et al. (2010) samt Börjesson (2008) för 
positiva miljöaspekter av etanolproduktion. Berndes et al. beskriver att genom att nyttja mark för 
odling ökar dess möjlighet att lagra kol från atmosfären och bildar därmed en kolsänka (Berndes 
et al., 2010). Börjesson påvisar att en svenskproducerad etanol kan reducera växthusgasutsläppen 
med 80 procent jämfört med bensin (Börjesson, 2008). En ytterligare studie, där metoden 
innefattade en granskning av forskningsartiklar relaterade till etanolproduktion, resulterade i att 
83 procent av dessa visade på minskade växthusgasutsläpp vid användning av etanol (Batista, 
2012). 
 
Intervjuer 
Etanolens klimatpåverkan och dess klimatnytta är något som flertalet aktörer lyfter. Björsell 
anser att frågan om etanolens klimatnytta väcktes då ett fåtal vetenskapliga studier ifrågasatte 
detta. Han menar att studierna utgick från den amerikanska etanolen, som är producerad av majs, 
vilken har låg klimatnytta då en stor andel fossil energi nyttjades vid produktionen. Detta 
medförde att beräkningarna i studierna resulterade i en negativ klimatnytta, vilket fick stor 
uppmärksamhet i Sverige. Resultatet från studierna ledde till att journalister skrev negativt om 
biobränslet vilket påverkade allmänhetens inställning till etanol, säger han. Björsell anser att 
etanol är ett bra bränsle om det tillverkas av rätt råvara, på rätt sätt och med en liten insats av 
fossil energi. Energin kan även komma från restprodukterna från spannmål, vilket skulle medföra 
att ingen fossil energi skulle krävas vid produktionen, menar han.  
 
Lindhamn säger att den etanol som Sverige importerar idag har en klimatpåverkan som är 60,5 
procent lägre jämfört med bensin sett till den totala klimatbesparingen. Även Lagercrantz säger 
att etanolen som idag importeras från Europa har en minskad klimatpåverkan runt 60 procent. 
Vid en inhemsk produktion i Sverige skulle etanolbränsle ha en minskad klimatpåverkan över 90 
procent jämfört med bensin, menar Lagercrantz. Lena Nordgren förklarar att etanolen hade en 
bättre klimatnytta för ett antal år sedan jämfört med idag. Hon menar att klimatnyttan var 
betydligt bättre för etanolen som används i E85, producerad från sockerrör, vilken Sverige 
tidigare importerade. När biobränslet växte på marknaden tog oljebolagen över hanteringen av 
etanol eftersom det krävdes stora volymer. Under denna tidsperiod fanns inga hållbarhetskriterier 
och SEKAB införde egna kriterier 2008. Senare infördes generella hållbarhetskriterier från EU år 
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2010, säger Nordgren. Nordgren och Magnus Lindgren argumenterar för att 
produktionsprocessen av etanol ska vara hållbar bör den följa EU:s hållbarhetskriterier. Lindgren 
menar också att kriterier för vad som är en hållbar produktion utvecklas med tiden då kunskapen 
ökar och marknaden mognar.  
 

3.1.3 Tekniska problem 
 
Litteraturstudie 
Kring 2009 och 2010 rapporterades det att ett antal flexifuelbilar fick motorproblem. Problemen 
gick att koppla till olika omständigheter med bränslet, som att det innehöll för höga sulfathalter 
samt att vissa transporttankar för E85 var kontaminerade av rester från ED95 (ED95 är ett 
bränsle med 95 procentig inblandning av etanol och resterande diesel). Under denna tidsperiod 
hade det levererats etanol med höga halter av sulfat till den svenska marknaden och bilägare fick 
kör- och startproblem med sina flexifuelbilar. Problemen visade sig bero på att bränslespridare 
hade blivit igentäppta till följd av de hög sulfathalterna (Kastensson & Börjesson, 2017). När 
problemen väl uppdagades ville varken bränslebolag eller bilimportörer ta ansvar för skadorna 
som uppstått och bilägare fick själva stå för kostnaderna (Fröberg, J. 2014). En annan orsak 
varför bilägare fick motorproblem var att transporttankar som E85 levererades i var 
kontaminerade med rester av ED95. Motorproblemen orsakades av att tändförbättraren, 
glykolen, från ED95 satte igen sug-silar i smörjoljesystemet. En följd av detta var att ett antal 
flexifuelbilars motorer skar ihop (Kastensson & Börjesson, 2017).  
 
Hur många bilar som faktiskt drabbades av dessa problem klargjordes aldrig men Bil Sweden 
gjorde en bedömning där det uppskattningsvis rörde sig om ca 2000 fordon av det totala 
fordonsbeståndet på ca 250 000 bilar (Kastensson & Börjesson, 2017).  Problemen med bränslet 
diskuterades flitigt i media och i flera artiklar framgår utlåtanden från bilverkstäder och 
servicetekniker som rekommenderat bilägare att tanka bensin med jämna mellanrum för att rensa 
spridarna (Sveriges radio, SvD. 2010).  
 
Intervjuer 
När frågan om problem relaterade till E85 lyfts nämner flertalet intervjuade aktörer tekniska 
problem kopplade till användningen av biobränslet. Nordgren som länge har varit verksam på 
SEKAB berättar hur kvalitén på den importerade etanolen förändrades då efterfrågan på bränslet 
växte och oljebolagen tog över. SEKAB verkade som mellanhand för etanolen som då 
importerades från Brasilien, främst sockerrörsetanol, fram till att oljebolag tog över importen och 
importerade etanol med olika ursprung, förklarar Nordgren. Lindham berättar att det istället 
importerades etanol från Europa. I samband med att ursprunget av etanolen ändrades började 
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motorrelaterade problem rapporteras i Sverige. Delar av den etanol som kom från Europa 
innehöll höga halter av sulfat och i vissa regioner uppstod problem med körbarheten hos 
flexifuelbilar. Lindham förklarar vidare att svavlet gjorde så att spridarna i motorn täpptes igen 
vilket i vissa fall resulterade i motorhaveri.  
 
Utöver de för höga svavelhalterna omnämns de kontaminerade bränsletankarna som en källa till 
de tekniska problemen. Sunnerstedt berättar hur bränsletankarna ute på depåerna hos 
drivmedelsbolagen var kontaminerade och att dessa föroreningar kom med in i bilen vid 
tankning. Hon förklarar likt Lindham hur detta gav upphov till problem med spridarna men att 
det kunde åtgärdas hos verkstad. Sunnerstedt och Nordgren menar att dessa tekniska problem 
gav upphov till rykten och synpunkter om etanolanvändningen hos verkstäder. Det som främst 
sades enligt de intervjuade var att etanolen var skadlig för motorn och att verkstäder därmed 
rekommenderade etanolbilsägare att tanka bensin emellanåt. 
 
I samband med dessa tekniska problem letade bilägare, vars motor hade förstörts till följd av 
kontaminerat bränsle eller för höga sulfathalter, efter någon att ställa till svars för problemen. 
Björsell samt Lagercrantz berättar att drivmedelsbolag skyllde på biltillverkare och vice versa. 
Lagercrantz säger att det aldrig löste sig med vem som faktiskt bar ansvaret för problemen och 
att bilägare själva fick stå för kostnaderna. De tekniska problemen gick framförallt att härröra till 
Mälardalen dit ett dåligt parti etanol levererats, trots att det endast rörde sig om en viss region i 
Sverige så spred sig ryktet, förklarar Lagercrantz. Idag utgör inte höga sulfathalter längre ett 
problem eftersom nya standarder förhindrar att etanol med för höga värden importeras in i landet 
förklarar Lindham.  

3.1.4 Högre driftkostnader  
 
Litteraturstudie 
En konsekvens av att energiinnehållet är lägre för etanol jämfört med bensin, se Tabell 2, är att 
fordon som drivs av E85 behöver tankas oftare än vid bensindrift. I jämförelse med bensin får ett 
fordon som drivs av E85 en förbrukningsfaktor på 1,3 under vintertid samt 1,35 under sommaren 
till följd av en högre inblandning av etanol (Kastensson & Börjesson, 2017). Det lägre 
energiinnehållet och priset på bränslet i relation till driftkostnader, vilket beskrivs i 3.1.5 
Politiska styrmedel och prisbildning , har medfört att det varit dyrare att driva flexifuelbilarna 
med E85 än med bensin emellanåt. 
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Tabell 2 . Energiinnehåll för E85 och bensin. Källa: SPBI (2010).  

Bränsle Energiinnehåll kWh/liter 

Motorbensin 9,1  

Motorbensin med 5% vol etanol 8,94 

Etanol  5,9 

Etanol E85, ca 15% vol bensin (sommaretanol) 6,3  

Etanol E75, ca 25% vol bensin (vinteretanol) 6,65 

 
 
Motorn hos en flexifuelbil klarar av valfri blandning av bensin och E85 då motorns styrsystem 
anpassar sig utefter det bränsle som tankats. Etanolbilar kräver däremot högre serviceintervall än 
vanliga bilar om dessa framförs av E85 eftersom olja samt filter måste bytas ut mer frekvent, 
därav krävs service oftare vid etanoldrift än vid bensindrift (Miljöfordon, 2017). Detta eftersom 
att alkoholbränslen är mer korrosiva och smörjer sämre och att det då kan bildas externa 
beläggningar på spridarna. Beläggningar som dessa uppstår då motoroljan inte blandas ordentligt 
med bränslet. För att undvika utfällningar kan motorn tankas med bensin emellanåt (Kastensson 
& Börjesson, 2017).  
 
Intervjuer 
Majoriteten av de intervjuade nämner att driftkostnader möjligen har påverkat användningen av 
E85. Björsell nämner hur många etanolbilsägare reagerade på att bilarna förbrukade mer bränsle. 
Marcus Thomasfolk menar att den första generationens E85-bilar var “törstigare”. Lindham, 
Martin Larsson och Erik Stenströmer Moglia nämner att problem som att behöva tanka oftare 
kan vara en bidragande faktor till varför användningen av E85 minskat. Lindham förklarar att 
eftersom etanolen har en lägre “effektivitet” så leder det till en högre förbrukning. Stenströmer 
Moglia tror att detta av bekvämlighetsskäl kan ha påverkat användarna i samband med att andra 
problem uppstått vid användningen av bränslet.  
 
Utöver att en etanolbil behöver tankas oftare nämns även etanolens korrosiva egenskaper som ett 
problem. Lindham nämner att denna egenskap ger upphov till att etanolen löser upp oljan fortare 
än vad bensin gör, vilket i sin tur leder till att det behövs mer service för fordon som drivs av 
etanol. Generellt sett gäller att en bensindriven bil servas vartannat år eller var 3000:e mil och att 
en etanolbil servas med ett års mellanrum eller var 2000:e mil, säger Lindham. Larsson nämner 
de tätare serviceintervallen ur en ekonomisk synpunkt, att detta i kombination med att behöva 
tanka oftare och att energiskatterna för E85 höjdes, blev avgörande för människor där 
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ekonomiska incitament hade styrt användningen. När man upptäckte att de ekonomiska 
fördelarna inte längre gav utslag och att det gick jämnt ut så försvann intresset helt enkelt, menar 
Larsson.  
 

3.1.5 Politiska styrmedel och prisbildning 
 
Litteraturstudie 
Drivmedelspriserna har varierat med åren och literpriset för E85 har i regel varit några kronor 
lägre än priset för bensin och diesel. Om hänsyn till bränslets energiinnehåll tas så har priset för 
etanol legat både strax under och över priserna för bensin (Energimyndigheten, 2017-a). 
Bränslepriserna har varierat till följd av bland annat energiskatt och produktionsförhållanden. 
Fram till och med 2012 var alla biodrivmedel helt fria från energi- och koldioxidskatt. Med risk 
för att detta skulle leda till överkompensation reducerades skatten vid flera tillfällen fram till och 
med 2018 (Energimyndigheten, 2018). Den reducerade skatten innebar att energiskatten 
återinfördes för E85 och varierade mellan 8 och 27 procent under åren 2015-2018, skatten var 
som högst 2016 när den var 27 procent. E85 har under denna tidsperiod varit helt fri från 
koldioxidskatt och idag är etanolen även fri från energiskatten vilket betyder att bränslet är helt 
skattebefriat (Skatteverket, u-å.). En annan faktor som påverkade priset för etanol inom EU 
under denna tidsperiod var att produktionen minskade. Stora EU-baserade producenter drabbades 
av lönsamhetsproblem och driftstörningar i produktionen som resulterade i ett minskat utbud på 
marknaden. Priset steg under 2015 och prisökningen höll i sig till och med 2016, något som 
slutligen resulterade i att etanolen blev dyrare relativt bensinen. När etanolen blev dyrare än 
bensinen valde europeiska drivmedelsföretag i sin tur att blanda in mindre etanol 
(Energimyndigheten, 2017-a).  
 
Den femåriga skattebefrielsen för fordon ersattes den 1 januari 2018 med bonus-malus-systemet. 
Systemet berör nya lätta fordon som registreras från och med 2018, således berörs personbilar, 
lätta lastbilar och lätta bussar. Systemets bonusdel innebär att den som förvärvar en 
bonusberättigad bil får en bonus som uppgår till ett värde av 60 000 kronor om fordonet i fråga 
vid blandad körning släpper ut noll gram koldioxid per kilometer. Vid utsläpp mellan noll till 35 
gram koldioxid är värdet av bonusen 45 000 kronor och om fordonet släpper ut mellan 35 gram 
och 50 gram koldioxid är bonusen 35 000 kronor. Beloppen för bonusen baseras även på 
riktlinjer som att bonusen maximalt får vara 35 procent av skillnaden i nypriset mellan 
bonusbilen och närmast jämförbara bil samt att bonusen endast får medges om denna motsvarar 
25 procent av fordonets nypris. Malusdelen medför att fordonsskatten ska vara högre de 3 första 
åren då fordonet tas i bruk. För diesel- och bensindrivna fordon utgår malusen under denna 

17 



period som en koldioxidkomponent i fordonsskatten om 80 kronor per gram koldioxid som 
fordonet släpper ut per kilometer utöver 95 gram. 
 
Sammantaget berör bonusen fordon som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer och 
malusdelen omfattar fordon som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer. Detta 
betyder att miljöanpassade fordon med utsläpp inom systemets ramar premieras med bonus och 
att fordon med relativt höga utsläpp beskattas mer. Fordon med utsläpp mellan 50 till 95 gram 
koldioxid per kilometer kommer varken beröras av bonus eller malus, dessa kommer beskattas 
enligt grundbelopp. Fordon som kan framföras med alternativa drivmedel som etanol (E85) får 
således ingen förhöjd fordonsskatt (SOU 2016:33).  
 
Den 1 juli 2018 trädde även lagen om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av 
biodrivmedel i bensin och dieselbränslen i kraft. Syftet med lagen är att genom inblandningen av 
biodrivmedel minska växthusgasutsläppen från bensin och dieselbränslen som levereras till den 
svenska marknaden. Reduktionsplikten utgör tillsammans med bonus-malus-systemet viktiga 
styrmedel för att minska transportsektorns utsläpp i syfte att nå de klimatpolitiska målen (Prop. 
2017/18:229). Reduktionsplikten innebär att alla reduktionspliktiga måste minska sina 
växthusgasutsläpp från den reduktionspliktiga energimängden jämfört med utsläppen från 
motsvarande energimängd från den fossila bränslena bensin och diesel. Minskningen ska ske 
med en viss procenthalt varje år genom inblandning av biodrivmedel. Inledningsvis fastställdes 
reduktionsplikten till 2,6 procent för bensin och 20 procent för dieselbränslen. Dessa halter 
upphör dock att gälla den 1 januari 2020 då nya krav träder i kraft. Utsläppen per motsvarande 
energimängd ska då minska med 4,2 procent för bensin och 21 procent för dieselbränslen (SFS 
2017:1201).  
 
Mellan 2007 och 2009 kunde en privatperson som förvärvade en miljöbil ta del av en 
miljöbilspremie på 10 000 kronor. Kravet för vad som räknades som miljöbil var att fordonet i 
fråga kunde framföras med alternativa bränslen som motsvarar en förbrukning under 0,92 liter 
bensin/mil. Förordningen upphävdes 2012 (För. 2007:380). Utöver premien var även ägare av 
etanol- och gasbilar befriade från trängselskatten i Stockholm mellan 2007 och 2008. Vid 
brukandet av miljöbilar som tjänstebilar hade dessa nedsatt förmånsvärde under perioden 
2002-2011. Värdet av förmånen beräknas utifrån närmast jämförbara bil utan miljöteknik. För 
bilar drivna av etanol sänktes förmånsvärdet med 20 procent för den jämförbara bilen. Maximalt 
fick nedsättningen vara 8000 kronor per år (Kastensson & Börjesson, 2017). Ett annat incitament 
för att öka användningen av miljöfordon var att dessa, i exempelvis Stockholm, erbjöds fri 
parkering, men i och med att regeringen drog in miljöbilspremien avskaffades även denna 
förmån (Mot. 2009/10:MJ251).  
 
  

18 



Intervjuer 
Politiska styrmedel och ekonomiska incitament var faktorer som kom på tal i samtliga intervjuer. 
Många av de intervjuade påpekar hur styrmedel har förändrats genom åren och att detta i sin tur 
har påverkat bland annat priset på E85 som har varierat till och från. Bland de intervjuade 
påpekade i synnerhet Nordgren och Sunnerstedt den förändrade beskattningen av bränslet som i 
sin tur påverkar priset i pump för konsumenten. Nordgren förklarar att när E85 beskattades på ett 
sådant vis att det blev dyrare än dess motsvarighet, bensin, så sjönk försäljningen och menar på 
att om E85 ska ha någon framgång så måste det vara billigare eller ha samma pris som dess 
fossila motsvarighet. Sunnerstedt resonerar likartat och menar även hon att om prisskillnaden är 
för stor så blir det svårt att locka konsumenterna vilket hitintills har varit ett problem för E85. Ett 
stort skäl till varför E85 blev dyrare var att EU:s regelverk om överkompensation påverkade 
energiskatter förklarar Lindgren. Sverige får alltså inte göra ett annat drivmedel billigare än dess 
alternativ, det vill säga överkompensera det, och Lindgren menar även han att detta var en av 
orsakerna till varför användningen av bränslet minskade. Larsson förklarar att skatterna 
successivt fick införas i takt med att utbudet av etanol och andra bränslen ökade och priserna 
sjönk. Om ingen skatt hade införts skulle det slutligen lett till överkompensation och då hade 
drivmedelsföretagen som sålt det överkompenserade bränslet fått betala böter till kommissionen, 
säger han. 
 
Senare framgick det att etanolen inte hade överkompenserats och skatten togs bort, berättar 
Nordgren. Hon anser att denna typ av ryckighet inte får förekomma om en ökad användning av 
bränslet ska uppstå. Nordgren menar att det måste finnas en långsiktig plan för hur drivmedel 
som etanol ska hanteras och att styrmedel och incitament är ytterst viktigt för en ökad 
användning. I led med detta nämner Emma Kjille att det råder en osäkerhet kring huruvida en 
minskning av användandet av E85 kommer fortgå eller inte. Detta eftersom EU:s nuvarande 
stadsstödsgodkännande för höginblandade produkter endast gäller till 2020, då nya regelverk 
kring statsstödsreglerna träder i kraft. Statsstödsreglerna påverkar möjligheten att ge statligt stöd, 
som skattesubventioner, och därav kan statsstöden komma att förändras fortsättningsvis menar 
Kjille. Nordgren påpekar att kortsiktigheten i beslut som ligger till grund för skattereglerna 
påverkar marknadsutvecklingen för höginblandade biodrivmedel eftersom man inte vet hur dessa 
kommer att se ut efter 2020. Kjille säger även att det är viktigt att komma ihåg att Sverige agerar 
på en global marknad och att till exempel hur andra länder väljer att sätta sina styrmedel 
påverkar tillgång och pris på biodrivmedel i landet, vilket i sin tur gör framtiden för bränslet 
svårbedömd.  
 
För att öka användningen av bränslet skulle det krävas en skattesubvention så att det blir billigare 
än bensin och diesel förklarar Larsson. Han sätter även detta i relation till EU:s regler för 
överkompensation som gör att regeringen inte får subventionera det mer än att det blir samma 
pris vid pump räknat per energienhet. Han menar även att det inte är tillräckligt för att öka 
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användningen då det finns andra omkostnader med en etanolbil jämfört med en bensin- och 
dieselbil. Från branschens sida ser Lindham att denna först måste tro på etanolen och menar att 
om inte branschen gör detta så kommer inte heller regeringen att satsa på bränslet. Han resonerar 
vidare att branschen tillsammans behöver visa möjligheter som helhetslösningar för bränslen och 
sätta krav på regeringen för att den ska främja dessa i den mån som det går genom 
subventionering.  
 
Ett styrmedel som några intervjuade anser påverka användningen är bonus-malus-systemet som 
relativt nyligen togs i bruk. Lindham förklarar hur etanolbilen hamnar i den neutrala zonen, att 
den varken får bonus eller malus. Även Kjille nämner att etanolen inte får några fördelar i detta 
system. Enligt Thomasfolk skulle systemet kunna verka positivt för att motverka det minskade 
användandet genom att se till att flexifuelbilar räknas som bonusberättigade fordon. Lindham 
anser att etanolbilar, precis som gasbilar, bör få någon typ av förmån. Han förklarar att gasbilar 
idag släpper ut mer än vad bonus malus tillåter och ändå premieras med en bonus på 10 000 
kronor. I led med detta säger även Thomasfolk att de styrmedel som idag finns för gasbilar, till 
exempel förmånsvärden, skulle kunna införas för etanolbilar för att motverka minskningen.  
 
Ett annat klimatpolitiskt styrmedel som nämns är reduktionsplikten, ett styrmedel som explicit 
inte berör höginblandning som E85. Stenströmer Moglia ser att man kan ändra på 
reduktionsplikten och styra den på så vis att höginblandning införlivas. I syfte om att nå 
klimatmål menar han att reduktionsplikten och de höginblandade biodrivmedel styr mot samma 
mål. Han påpekar även att det är två helt olika styrmedel och att de på så vis konkurrerar internt 
och att dessa kan konkurrensutsättas på ett sätt som gör att man kan få ut större volymer. 
Lindham menar att i jämförelse med reduktionspliktens årliga ökningar av låginblandning så bör 
man titta mer på höginblandning som också är ett alternativ. Även om inte E85 gynnas genom 
reduktionsplikten så kan etanolen i sig komma att göra detta, påpekar Kjille, och förklarar att 
reduktionspliktens framtida utformning till 2030 ännu inte är beslutad. 
 
Styrmedel i form av förmåner relaterade till etanolbilar nämns av flera intressenter. Under 
intervjun berättar Sunnerstedt hur staten ändrade miljöbilspremien när priserna för bränslet gick 
ner och att det sände ut fel signaler till bland annat stockholmare som tolkade det som att 
etanolen inte längre var bra eftersom det inte längre premierades. Hon menar att det tolkades fel 
och att det snarare tydde på att etanol var ett bra bränsle som hade gått ner i pris och att fordonen 
istället kostade lika mycket som andra bilar och att det då inte behövdes incitament för vidare 
användning. Nordgren förklarar att det var väldigt tydliga styrmedel i början men att när 
förmåner som fri parkering, befriandet av trängselskatt och reducerat förmånsvärde på 
tjänstebilar försvann så minskade försäljningen av flexifuelbilar. Thomasfolk förklarar att en stor 
del av bilarna som såldes var tänkta som tjänstebilar och att detta inte längre var intressant när 
förmånsvärdet försvann, och menar på att ekonomiska incitament som dessa var viktiga eftersom 

20 



“folk tänker med plånboken”. I och med den minskade försäljningen så minskade även 
tankningen, säger Nordgren. Hon förklarar att i samband med att förmåner togs bort såldes 
tjänstebilar på privatmarknaden där de som köpte bilarna i andra och i tredje hand oftast inte 
köpte den för att det var en etanolbil utan för att personen i fråga behövde en bil, något som 
också kan ha bidragit till en minskad användning av bränslet, enligt Nordgren. Detta eftersom 
många av dessa köparna kanske inte ens vetat om att bilen kan tankas med etanol av antingen ren 
okunskap eller bristande intresse förklarar Nordgren.  

3.1.6 Begränsad nybilsförsäljning 
 
Litteraturstudie 
År 2005 skedde genombrottet för flexifuelbilar och försäljningen av bilarna ökade snabbt. 
Kulmen för försäljningen nåddes kring 2008-2009 och ca 20 procent av alla nyregistrerade 
personbilar kunde köras på E85 (Trafikanalys, 2018). År 2008 registrerades drygt 59 000 
etanoldrivna personbilar (Energimyndigheten, 2017-a). Först på svenska marknaden år 2005 var 
Ford vilka kort därefter följdes av Saab. Mellan år 2008-2010 lanserade 14 biltillverkare 
flexifuelbilar vilket innebar att sammanlagt 43 modeller fanns till försäljning. I september 2015 
fanns det 235 485 registrerade flexifuelbilar i Sverige (Kastensson & Börjesson, 2017). 
Försäljningen sjönk därefter drastiskt och andelen nyregistrerade etanolbilar fortsatte att minska 
2016. Av alla nyregistrerade miljöbilar år 2016 stod flexifuelbilar för 1,2 procent av dessa 
(Energimyndigheten, 2017-b), då såldes 856 bilar vilket innebar en minskning i försäljningen på 
ca 40 procent jämfört med föregående år (Energimyndigheten, 2017-a). Trots att det knappt har 
sålts några flexifuelbilar de senaste åren utgjorde dessa fordon ca 5 procent av det totala 
beståndet 2017. Detta beror på att försäljningen mellan 2007-2011 var så pass omfattande att 
dessa bilar ändå utgjorde en väsentlig del av personbilsparken (Trafikanalys, 2018). Under våren 
2018 avslutade Volkswagen, som var den sista biltillverkaren att erbjuda bilar drivna av E85, sin 
försäljning av dessa fordon till följd av bristande efterfrågan (ViBilägare, 2018). Detta 
resulterade i att det inte längre fanns någon nybilsförsäljning av etanolbilar på den svenska 
marknaden.  
 
Intervjuer 
Enligt intervjuade intressenter anses nybilsförsäljningen vara ett hinder för användningen av 
E85. Sunnerstedt och Kjille ser att nybilsförsäljningen är ett problem för E85 eftersom det inte 
finns några bilar till försäljning på den svenska marknaden. Detta menar även Norgren som ser 
nybilsförsäljning som ett medel för att öka användningen av E85 och menar att tekniken finns 
tillgänglig och till förfogande om efterfrågan uppstår igen. Likartat påpekar Sunnerstedt att 
Sverige redan har en väl utvecklad infrastruktur för bränslet.  
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Om inte nybilsförsäljningen återupptas och att det då kommer ett konkurrenskraftigt alternativ 
till andra fordon som laddhybrider, laddningsbara bilar, biogasbilar och bilar som drivs av 
HVO100 så kommer användningen av E85 antagligen att minska, säger Stenströmer Moglia. 
Lindgren ser också nybilsförsäljningen och den tillhörande marknaden som ett problem för ökad 
användning och säger att så länge det inte finns några bilar till försäljning så ökar inte heller 
användningen av E85. Thomasfolk menar att det handlar om att övertyga internationella 
fordonstillverkare som verkar på den svenska marknaden om att producera en särskild typ av bil 
för en enskild marknad. Vidare tror han inte att en sådan satsning skulle ske igen från 
Volkswagens sida, då de redan har satsat på flexifuelbilar tidigare. Likartat resonerar Wirsenius 
som inte tror att flexifuelbilar kommer att introduceras igen på den svenska marknaden eftersom 
denna ställer om till en elektrifiering av personbilsparken. Wirsenius anser vidare att den 
tillgängliga etanolen bör användas i nischer inom fordonsflottan där det gör mest nytta, han 
menar här på att det är relativt enkelt att elektrifiera personbilar och att E85 kan komplettera för 
områden där elektrifiering är svårare.  
 
Någon som bryter mönstret kring resonemangen om nybilsförsäljningen är Lindham som under 
intervjun berättade att Ford har valt att ännu en gång satsa på flexifuelbilar. Företaget ska under 
våren 2019 lansera en ny modell vilket betyder att det återigen kommer finnas etanolbilar till 
nybilsförsäljning på den svenska marknaden. Han berättar att Ford planerar att sälja 2000 bilar år 
2019. Nordgren och Sunnerstedt som vid intervjutillfällena var informerade om denna 
nylansering ser hoppfullt på situationen för E85 i ljuset av denna nyhet där Nordgren tror att 
försäljningen av bränslet kan komma att öka i och med detta. Sunnerstedt förklarar vidare att det 
finns kommuner som fortfarande kör på etanol och gärna skulle vilja göra det fortsättningsvis. 

3.2 Framtidsutsikter 
Lindgren menar att det är svårt att få in ett drivmedel i systemet som tidigare lämnat marknaden. 
Detta betyder att fordonstillverkarna måste ta upp tillverkningen av bilar som är kompatibla med 
E85 och styrmedel som fasats ut måste införas på nytt. Kjille menar också att ett hinder för E85 
är att det inte säljs några nya etanolbilar. Även Semida Silveira nämner att marknaden för 
etanolbilar inte existerar för närvarande vilket försämrar dess framtidsutsikter. Lagercrantz 
påpekar att etanol är ett av de vanligaste biodrivmedlen i världen och att det finns andra länder 
där etanolanvändningen ökar. Exempel på dessa är Kina, Indien och Brasilien. Han menar att om 
det lanseras en bil som är tekniskt jämförbar med en bensinbil kan den ställa sig 
konkurrenskraftig på marknaden.  
 
Många intervjuade aktörer lyfter att Sverige satsar på elektrifiering inom fordonsflottan. 
Wirsenius menar att etanolbilar aldrig kommer att återlanseras på den svenska marknaden utan 
att personbilsindustrin satsar på elbilar. Silveira menar att en elektrifiering tar längre tid än vad 
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man tror samt att det är svårt att lyckas implementera det lika bra på landsväg och för 
godstransport jämfört med stora städer. Hon anser att det är bra att ha en varierad fordonsflotta 
med hänsyn till att säkra landets energitillförsel inom transportsektorn. El har flera fördelar, 
bland annat god luftkvalitet och mindre buller. Men Silveira menar att det är en nackdel att ha en 
fordonsflotta som endast utgörs av ett fordonsslag för landets beredskap då detta gör att landet 
kan bli mycket utsatt. En studie hon har varit delaktig i gav resultatet att landet inte behöver 
elektrifiera allt, utan att även användning av biobränslen kunde nyttjas, för att nå de satta 
klimatmålen. Larsson och Lindham menar att det är en förutsättning att Sverige använder de 
biobränslen som finns idag mer effektivt för att nå landets klimatmål till 2030. Lindham nämner 
att en utbredd infrastruktur i Sverige för elbilar ligger längre fram i tiden. Han menar att år 2030 
finns det ingen möjlighet att landet endast består av en elektrifierad fossilfri fordonsflotta. 
Lindham säger att Sverige behöver reducera utsläppen nu och inte om flera år vilket gör att det 
krävs fler lösningar än elbilar. E85 var ett välfungerande bränsle för 10-15 år sedan och är ett av 
alternativen till att minska utsläppen, menar han. För att Fords nylanserade etanolbil ska få ett 
genomslag menar Lindham att det är viktigt att fler biltillverkare återinför etanolbilar till Sverige. 
Många biltillverkare säljer etanolbilar i andra länder och de behöver endast införa dem till 
Sverige, säger han. Larsson menar att etanol möjligen kan användas som en medel för att nå 
landets klimatmål, men troligen för andra transportslag än personbilar. Björsell påpekar att det 
finns tre centrala delar för att nå klimatmålen: energieffektivisering, biodrivmedel och att minska 
transportbehoven. Han menar att enbart två av dessa tre faktorer inte räcker till utan att det krävs 
en samverkan av dessa tre för att lyckas med landets målsättning.  
 
Nästintill alla intervjuade aktörer menar att styrmedel är en väsentlig faktor för att påverka 
konsumtionen av etanolbränsle. Etanolen fick stort politiskt stöd vid dess introduktion på den 
svenska marknaden och det fanns flera ekonomiska incitament för användningen, vilket framgick 
under intervjuerna. Enligt Björsell riskerar E85 däremot att försvinna till följd av otydliga 
styrmedel, något som han anser är dumt av skälet att det en gång gjordes en omfattande satsning 
på bränslet och att vi idag har en väl uppbyggd infrastruktur till följd av pumplagen. Att staten 
tog sin hand ifrån bränslet gjorde konsumenter vilsna och förvirrade, säger han. Björsell påpekar 
att satsningar som dessa bör följa en rak linje och inte svänga fram och tillbaka som det gjordes 
kring etanolen. Även Silveira ser att avsaknaden av politiskt stöd gjorde det svårt för bränslet och 
menar på att det hela hände väldigt hastigt och att det idag är en uppförsbacke för ökad 
användning när det inte finns några förmåner för den som kör en etanolbil. Silveira påpekar att 
det är mycket subventionerat för att köpa elbil, men inte om du har en etanolbil. Lindgren menar 
att styrmedel är ett verktyg som medför att det blir attraktivt för slutanvändaren att nyttja 
produkten. Lindham uttrycker också vikten av att styrmedel är en faktor som krävs för att 
etanolbilen ska få ett genomslag i Sverige. Han säger att en lösning är exempelvis att få in en 
bonus för E85 i bonus-malus-systemet. Det är ett stimulansmedel som regeringen lätt kan införa 
för att få konsumenterna att inse att det finns ekonomiska fördelar från regeringens håll att köra 
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på etanol, menar han. Även Thomasfolk menar att ett medel för att påverka användningen av 
etanol är att ge dessa bilar bonus och förmånsvärde.  
 
Björsell ställer sig tveksam till om det kommer ske en ökning för användandet av E85. Han 
nämner att tillgången på etanol möjligen kan bli begränsad då volymer används för inblandning 
med hänsyn till reduktionsplikten samt att efterfrågan på etanol ökar i Europa då andra länder 
ska minska sina utsläpp. Larsson menar att biomassa för energiändamål är begränsad. Lindham 
ser inte tillgången till etanol som ett problem och menar att det finns god andel resurser för att 
producera etanol samt att en svensk produktion av etanol är möjlig. Björsell menar att risken är 
stor för att etanolbilar ska försvinna i Sverige och anser att det är synd eftersom satsningar 
gjordes för att bygga upp infrastrukturen för användning av etanolbränsle i landet. Även 
Thomasfolk påpekar att det finns en färdig infrastruktur för E85 och att det därför är beklagligt 
att biobränslet inte nyttjas i samma utsträckning som tidigare. Nordgren resonerar i linje med 
Björsell och Thomasfolk, att landet har byggt upp en infrastruktur för E85 och hoppas därför att 
användningen ökar. Hon menar att det krävs flera alternativ för att nå en fossilfri fordonsflotta 
till år 2030 och anser att etanol är en bra lösning. 

4. Diskussion 
Huruvida markanvändningen kopplad till råvaruproduktion för etanolbränsle är hållbar eller inte 
beror på vilken nivå markanvändningen studeras, det vill säga om den studeras på lokal, regional 
eller global nivå. Flertalet intervjuade aktörer nämner att systemperspektivet är viktigt för att 
kunna definiera hållbarheten gällande brukandet av bränslet. Däremot råder det ingen konsensus 
kring huruvida produktionen av etanol riskerar att tränga ut mark för livsmedelsproduktion eller 
inte. Flera intressenter påpekar att det finns mark tillgänglig och att det idag produceras ett 
överskott av livsmedel vilket innebär att dessa arealer kan nyttjas för produktion av 
biodrivmedel. Genom den politik som förs idag kopplat till biodrivmedel ser det ut som att 
produktionen av etanol kommer att fortgå, vilket medför att mark kommer att användas i detta 
ändamål oavsett vilket form av inblandning som är aktuell. Betydande är hur stort volymuttaget 
kommer att vara fortsättningsvis. Eftersom det finns mark i träda samtidigt som vi har en 
överproduktion av livsmedel hävdar flera intressenter att en ökad användning inte riskerar att 
påverka livsmedelsproduktionen.  
 
Det nya regelverket REDII innebär en restriktion för hur den förnybara andelen biodrivmedel på 
14 procent ska uppfyllas. Eftersom andelen förnybart ökar från 10 till 14 procent, samtidigt som 
det finns restriktioner för biodrivmedlens ursprung, tyder detta på en begränsning av 
användandet av etanol baserad från grödor som idag står för en stor andel av den befintliga 
produktionen. Det vill säga, förnybartkvoten kan inte endast uppfyllas av en viss typ av 
biodrivmedel. Detta direktiv tyder möjligen på att markanvändning för livsmedel eller drivmedel 
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ska separeras ytterligare eftersom andelen som får utgöras av detta bränsle minskar i relationen 
till den totala förnybartkvoten. Direktivet berör samtliga EU-länder och om kvoten skulle 
uppfyllas med hjälp av enbart biodrivmedel kommer antagligen stora arealer komma att krävas. 
Direktivet pekar på att en konkurrens kring markanvändningen för biodrivmedel eller 
livsmedelsproduktion kan uppstå, förutsatt att direktivet uppfylls med enbart biodrivmedel som 
etanol producerad på livsmedelsrelaterade råvaror. Det blir således tydligt att detta mål inte bör 
uppfyllas med hjälp av endast en förnybara energikälla för energiförbrukning inom EU:s totala 
transportsektorn. 
 
Bortsett från markanvändning är även insatsenergin viktig vid framställningen av etanol, vilket 
uppmärksammades i Sverige till följd av publikationer som redogjorde för den amerikanska 
etanolproduktionen. I och med detta ifrågasattes klimatnyttan hos etanolen, även den som 
Sverige importerade vid denna tidpunkt, vilken inte var en majsbaserad etanol från USA. Trots 
att dessa artiklar inte berörde Sverige så var det tillräckligt för att påverka konsumtionen 
negativt. En förutsättning för att etanolanvändning ska medföra en klimatnytta är att 
produktionen i sig inte bidrar till högre utsläpp, som kan ske genom att använda fossil 
insatsenergi. För att få bättre klimatnytta skulle exempelvis restprodukter från produktionen 
kunna användas som insatsenergi, vilket i sig skulle medföra ett cirkulärt energiflöde. Om 
utsläppen inom transportsektorn ska reduceras med hjälp av etanol och E85 så är det alltså 
viktigt att se till utsläppen som inte enbart uppstår vid förbränning av bränslet utan även vid 
framställning.  
 
Vid användning av etanol kommer klimatnyttan att vara större vid brukande av höginblandning 
än för låginblandning, förutsatt att produktionen är hållbar, därigenom kan det vara ett 
effektivare medel för att nå klimatmålen. Däremot begränsar teknik och styrmedel användning 
av  E85, vilket gör det svårare att få ut större volymer på marknaden i jämförelse med 
låginblandning vars inblandning idag är lagstadgad. Om etanolen har samma ursprung spelar inte 
inblandningen någon roll, förutsatt att samma volym brukas som låg- eller höginblandning, 
eftersom klimatnyttan blir densamma. Genom att se till den totala förbrukade volymen etanol 
och den klimatnytta som uppkommer så är det inte inblandningen som avgör klimatnyttan 
eftersom den förbrukade volymen etanol är densamma. Detta är något som tas upp i intervjuerna, 
att både hög och låginblandning politiskt sett styr mot samma mål, det vill säga att reducera 
utsläppen inom transportsektorn.  
 
I samband med att klimatnyttan samt livsmedelspriserna diskuterades uppkom tekniska problem 
med flexifuelbilarna. Till följd av komplikationerna som uppstod fick etanolen ett dåligt rykte 
över hela landet trots att detta inte berörde samtliga bilägare. Den etanol som hade importeras 
följde dåvarande direktiv och kom in i landet trots höga sulfathalter. Detta problem är inte längre 
aktuellt eftersom denna etanol har lämnat marknaden. I likhet med detta förekom även 
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kontaminerade bränsletankar, antagligen som en konsekvens av bristande rutiner hos en marknad 
som inte hunnit etablera sig ordentligt. Vid introduktion av nya produkter förekommer brister 
som senare kan korrigeras när problem inträffar. Gällande E85 så accepterades däremot inte de 
tekniska problemen då dessa uppstod i samband med andra påverkansfaktorer. När det dessutom 
inte gick att ställa någon till svars för komplikationerna fick de drabbade konsumenterna ingen 
ekonomisk ersättning, något som också antagligen missgynnade marknaden för etanolbilarna. 
 
Något som anses varit viktigt för användningen av E85 är de ekonomiska incitamenten, vilka 
minskade i samband med att bland annat energiskatten ändrades. När bränslepriserna för E85 
steg märkte bilägarna att det inte längre var ekonomiskt fördelaktigt att köra på etanol i och med 
de högre driftkostnaderna. Dessa kostnader innebar att bilägaren behövde serva och tanka bilen 
oftare, något som gjorde att det inte längre gick jämnt ut när bränslepriserna för etanol blev 
högre eller detsamma som priset för bensin. När energiskatten varierade fanns det därmed skäl 
att istället tanka bensin i sin etanolbil under dessa tidsperioder. Under intervjuerna framgår 
uppfattningen om att människor i detta fall bryr sig mer om pengar än ett försöka att påverka sitt 
klimatavtryck. Eftersom det inte gick att ställa någon till svars för tekniska problem samt att 
etanolbilarna medförde högre omkostnader så försvann intresset för användningen av dessa bilar, 
vilket i sin tur påverkade tankningsgraden av bränslet då användare hellre tankade bensin för att 
undvika komplikationer.  
 
För att kunna säkra marknaden och ett kontinuerligt användande av E85 krävs långsiktiga 
regelverk för både bransch och konsumenter. Det vill säga att det inte bör förekomma en sådan 
ryckighet som det hitintills har gjort inom politiken kring E85. Intressenter påpekar att de 
kortsiktiga styrmedlena inte har varit fördelaktiga för E85. På nationell nivå försökte politiker 
stimulera marknaden för bränslet medan högre regelverk på EU-nivå begränsade de styrmedel 
som implementerades av den svenska regeringen. Rädslan för överkompensation och böter från 
kommissionen översteg incitamenten för att främja bränslet. Faktorer som dessa tyder på att det 
var förhållandevis svårt att stimulera en marknad som inte var mogen på nationell nivå när det 
kan uppstå konflikt mellan olika regelverk. I takt med att efterfrågan ökade och att marknaden 
svarade på de styrmedel som implementerades skapades en oro hos regeringen för att 
överkompensation skulle uppstå. Detta tolkades fel av användarna som då trodde att de högre 
bränslepriserna var en följd av att man inte längre trodde på bränslet. Regeringen hade däremot 
inte för avsikt att värdera ett bränsle högre än ett annat, utan syftet var att undvika de 
ekonomiska konsekvenserna av felaktig beskattning. Politiken måste förhålla sig neutral kring 
olika bränslen vilket gör det problematiskt att enbart satsa på E85 för att nå klimatpolitiska mål 
genom förändrade styrmedel som skattereduktion. Om Sverige har en plan för att nå nationellt 
uppsatta mål så kommer dessa att påverkas av hur regelverk inom EU utvecklas fortsättningsvis. 
Även om regelverk på EU-nivå kan begränsa främjande av bränslen så krävs detta för att 
stimulera marknaden och skapa en efterfrågan hos konsumenter.  
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För att kompensera EU-regelverk kan marknaden stimuleras genom andra ekonomiska 
incitament, exempelvis genom att införa premier i likhet med de som tidigare fanns för 
flexifuelbilar. Styrmedel som skulle kunna tillämpas idag är att ge flexifuelbilarna en bonus i 
bonus-malus-systemet. Detta är något som nämns av intervjuade intressenter vilka ser detta som 
ett medel för att gynna försäljningen av flexifuelbilar och därigenom påverka användningen av 
E85. Det skulle vara möjligt att genomföra styrmedel som dessa utan att riskera 
överkompensation då de är oberoende av skattesystemet. En möjlig bonus skulle kunna väga upp 
för de högre omkostnaderna och den högre tankningsgraden som tillkommer för flexifuelbilar.  
 
Oavsett om etanol förekommer som hög- eller låginblandning inom den svenska transportsektorn 
kommer den att utgöra en del av lösningen om att reducera utsläppen. Det som skiljer hög- och 
låginblandning är att låginblandning idag är lagstadgat till skillnad från höginblandning. 
Beroende på hur stor andel som låginblandad etanol ska utgöra i lösningen om att minska 
utsläppen avgör i vilken utsträckning bränslet kommer att nyttjas. I takt med att 
reduktionsplikten ökar, kommer det då finnas etanol tillgängligt i den utsträckning som krävs för 
en ny E85-marknad? Intressant är även hur länge reduktionsplikten kan fortgå innan tekniska 
problem uppstår. En vanlig motor kan inte drivas med för hög inblandning, vilket i sin tur 
medför att ett tekniskt skifte måste ske om inblandningen av etanol i bensin blir för hög. En 
alternativ lösning är att en del av fordonsflottan drivs av en inblandning som bensinmotorer kan 
hantera och att en del drivs av höginblandning. På så vi kan tekniska problem undvikas samtidigt 
som utsläppen reduceras i den utsträckning som krävs för att nå målen. Däremot kan det vara så 
att målen nås redan innan tekniska problem uppstår, vilket kan betyda att E85 nödvändigtvis inte 
behövs för att nå målen.  
 
Flertalet intervjuade intressenter anser däremot att biodrivmedel kan vara aktuellt för transporter 
där elektrifiering lämpar sig mindre väl. Intressenterna påpekar att regeringen satsar på en 
elektrifiering av fordonsflottan i första hand men poängterar att detta kan komma att ta tid. Det 
anses däremot ineffektivt att inte använda alla lösningar som finns idag full ut, däribland E85. 
Frågan är om målen ska nås på kort eller lång sikt. Elektrifiering anses vara en lösning på lång 
sikt men denna kommer dock att ta tid att genomföra eftersom det inte finns en tillräckligt 
utbredd infrastruktur idag. För att nå målet om att landets fordonsflotta ska vara oberoende av 
fossila bränslen år 2030 menar intressenter att alla tillgängliga lösningar bör användas eftersom 
elektrifieringen i detta tidsperspektiv kan bli otillräcklig. Regeringen har valt att satsa på en 
elektrifiering av personbilarna, däremot hävdar flera intressenter att etanol inte bör uteslutas ur 
transportsektorn. Bränslet kan enligt intressenter användas i nischer där elektrifiering är mindre 
effektiv. En intressent nämner att E85 kan användas som en räckviddsförlängare där tillgången 
till elstoplar begränsar elbilsanvändningen. Ett annat argument som lyfts till varför det ska finnas 
alternativ till elektrifieringen är att det utifrån säkerhetsaspekter kan vara fördelaktigt att ha en 
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transportsektor som är beroende av flera energislag. E85 producerad i Sverige kan ur detta 
perspektiv vara ett alternativ om inte en säker elförsörjning går att uppfylla.  
 
Risken finns att politiker anser att de redan har genomfört en satsning på E85 och vill därför inte 
genomgå samma process igen. Vid satsningen infördes pumplagen för att bidra till en 
infrastruktur som ökade tillgängligheten för bränslet. Däremot nämns den så kallade pumpdöden 
i intervjuerna, det vill säga att tankstationer runt om i landet får lägga ner. En bidragande orsak 
till denna skulle kunna vara pumplagstiftningen då ägare själva fick stå för kostnaderna av 
pumpar med förnybart bränsle. Därför anses det inte som en långsiktig lösning att återigen satsa 
på att införliva nya tankstationer för ett specifikt bränsle.  
 
Politiken som drevs under denna tidsperiod medförde stora svängningar för E85. Först gynnades 
användningen av bränslet och tillhörande fordon för att sedan lämnas åt marknaden där dessa 
inte längre var konkurrenskraftiga utan fortsatt stöd. Slutligen upphörde nybilsförsäljningen på 
den svenska marknaden när E85 inte längre kunde stå sig mot de påverkansfaktorer som hitintills 
tagits upp. Flexifuelbilarna lämnade antagligen den svenska marknaden till följd av bristande 
efterfrågan då det finns bilar att tillgå på andra utländska marknader. Faktumet att 
flexifuelbilarna stod sig på andra marknader påvisar att E85 drabbades på en nationell nivå. 
Nylanseringen av Fords flexifuelbil under våren 2019 kommer att ske under andra 
förutsättningar då de flesta av problemen som tidigare påverkade marknaden kan tas i beaktande. 
Viktiga förutsättningar för nylanseringen är att den allmänna bilden av E85 har förändrats och att 
inte minnet av den debatt som fördes tidigare påverkar marknaden negativt än idag. Potentiella 
hinder för att nyintroduktionen ska få ett genomslag är REDII samt eventuella förändringar i 
energiskatten som träder i kraft efter årsskiftet. En fördel idag är möjligen att politiker är 
införstådda i hur en kortsiktig politik kan påverka användningen för ett bränsle som E85. Det är 
därmed viktigt att politiken stimulerar marknaden på ett sådant vis att nybilsförsäljning kan 
fortgå om försäljningen av E85 ska öka. I syfte att nå klimatmålen med E85 som ett medel är det 
viktigt att både branschen och politiker samspelar för att gynna biobränslet fortsättningsvis.  
 
För vidare studier skulle åsikter från flera intressenter och andra aktörstyper vara ett tillägg till 
studien. Detta skulle även kunna medföra en högre transparens. När resultat baseras på intervjuer 
där olika intressenter representeras är det viktigt att ta i beaktning att deras position till området 
möjligen kan påverka deras åsikter. För att få ytterligare insikt om framtida mål och syften för 
E85 skulle förslagsvis politiker från olika partier kunna intervjuas. Därutöver skulle E85 kunna 
studeras från en global eller EU-nivå. Detta är intressant ur ett EU-perspektiv då alla 
medlemsländer följer samma regler, som exempelvis REDII. Eftersom att det ställs samma krav 
inom EU är det viktigt att få helhetsbild över hur samtliga medlemsstater planerar det fortsatta 
användandet av E85.  
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5. Slutsats 
Det är sannolikt att det inte var en enskild faktor som gav upphov till det minskade användandet 
av E85 utan att det istället rörde sig om en kombination av samtliga påverkansfaktorer under en 
viss tidsperiod. Dessa kunde enligt intervjuer identifieras till följande: debatten kring 
etanolproduktionens markanvändning och dess koppling till höjda livsmedelspriser samt 
klimatnytta, tekniska problem, högre driftkostnader, politiska styrmedel och prisbildning samt 
begränsad nybilsförsäljning. Idag kvarstår däremot inte de tekniska problemen och debatten 
kring markanvändning som en gång fördes har tystnat. Nybilsförsäljningen kommer dessutom tas 
upp våren 2019, vilket medför att det finns nya flexifuelbilar att tillgå och tankningsgraden av 
E85 kan öka om efterfrågan uppstår. Å andra sidan har nya regelverk införts vilka kan komma att 
påverka i vilken utsträckning E85 kommer att användas fortsättningsvis. En motsättning mellan 
EU:s och Sveriges klimatpolitiska styrmedel kan uppstå eftersom att de nya regelverken tyder på 
att EU ämnar att fasa ut en viss typ av biodrivmedel på lång sikt, medan Sverige ökar 
inblandningen av etanol successivt i och med reduktionsplikten. Om en ökning av E85 dessutom 
ska ske under förhållanden som dessa måste det finnas volymer tillgängliga som inte i första 
hand ska upplåtas till reduktionsplikten där inblandningen är lagstadgad. Det finns däremot mark 
tillgänglig idag för att expandera etanolproduktionen.  
 
För att öka användningen av E85 skulle antagligen både ekonomiska incitament och 
nybilsförsäljning behöva tillkomma för att stimulera marknaden idag. Dessa två medel är viktiga 
lösningar som flera intressenter nämner för att förbättra bränslets framtida ställning inom 
transportsektorn. För att Sverige ska kunna reducera utsläppen samt bli oberoende av fossila 
bränslen är en förutsättning att en energieffektivisering och en minskning av transporter sker 
samt att förnybara drivmedel används effektivt. E85 kan utgöra en del av lösningen för att nå 
landets klimatpolitiska mål, detta eftersom E85 är ett alternativ med en tillgänglig infrastruktur, 
vilket underlättar möjligheten att nå målen på kort sikt. Avgörande för E85:s roll i omställningen 
är hur bränslet kommer att kunna stå sig på marknaden fortsättningsvis, vilken kommer att 
påverkas av de politiska medel som styr användningen idag och i framtiden.  
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7. Bilagor 

7.1 Intervjufrågor 

 Fråga 

1. Hur ser du på möjligheterna för Sverige att åstadkomma en transportsektor 
som inte är fossilberoende? 

2. Anser du att etanol (E85) är ett hållbart drivmedel? 

3. Vilka problem anser du finns med etanol (E85)? 

4. Ser du etanol (E85) som ett medel för att uppnå de svenska klimatmålen? 

4a. OM JA: Vilka medel skulle kunna användas för att öka användningen av 
bränslet?  

4b. OM NEJ: Vilket/vilka drivmedel bör det satsas på istället för etanol? 

5. Vilka tror du är de främsta orsakerna till varför användandet av etanol 
(E85) har minskat?  

6. Hur ser framtiden ut för etanol (E85) i Sverige? 
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