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Gaskunders informationsbehov 

En studie i Stockholm Gas AB:s olika kundsegments behov av 

information och deras önskade informationskanaler 

David Larsson 

Sammanfattning 

Stockholm Gas AB säljer i huvudsak två olika produkter. Den ena är stadsgas och den andra är 

fordonsgas. Båda produkterna skall på sikt i huvudsak ha biogas som råvara. I dagsläget är det dock så 

att stadsgasen till största delen består av naturgas blandad med luft.  

Stockholm Gas AB har genomgått stora förändringar och står inför nya. År 2011 togs ett stort steg i 

Stockholm Gas klimat- och miljöriktiga utveckling. Den tidigare stadsgasen baserad på lättbensin 

ersattes med en stadsgaskvalité bestående av naturgas och/eller biogas blandad med luft. Utöver denna 

förändring har Stockholm Gas också utvecklat sin roll som leverantör av biogas som fordonsbränsle. 

Nya rörnät för leverans av biogas är under uppbyggnad för att knyta ihop biogasens produktionsplatser 

med olika tankställen. Genom att Stockholm Gas AB är ett relativt ungt företag i kombination med de 

stora förändringar som nämns ovan anser sig Stockholm Gas AB ha ett behov av att utveckla sin 

kommunikation gentemot sina kunder. Denna studie är ett led i utvecklingen av kommunikationen.  

Studiens övergripande syfte är att ge Stockholm Gas AB ett underlag för att utveckla och förbättra sin 

kommunikation med sina olika kundsegment vad det gäller såväl informationskanaler som 

informationsinnehåll rörande Stockholm Gas AB:s båda produkter samt råvaran biogas. Strävan är att 

rapporten skall kunna fungera som ett underlag och en vägledning för Stockholm Gas AB vid 

framtagande av informationsmaterial rörande sina båda produkter och råvaran biogas, samt hjälpa 

Stockholm Gas AB:s marknadsavdelning att bättre kunna kommunicera med Stockholm Gas AB:s 

kunder. Det centrala i studien är att ta reda på vilken typ av information som Stockholm Gas AB:s 

kunder är intresserade av och vilka informationskanaler som föredras och jämföra detta med de 

uppfattningar som de anställda på Stockholm Gas AB har. Kunderna har i studien delats in i fyra 

segment. Dessa segment är fordonsgasstorkunder (främst taxibolag), fordonsgasprivatkunder, 

stadsgasstorkunder (främst krögare) och stadsgasprivatkunder. Studien utfördes genom att kvalitativa 

intervjuer har genomförts med anställda på Stockholm Gas AB och med vart och ett av 

kundsegmenten. Intervjusvaren på varje fråga har kategoriserats och utifrån detta har slutsatser dragits 

och ett resultat utformats. Ett resultat presenteras för vart och ett av kundsegmenten i form av 

venndiagram samt i en mer diskuterande resultatdel.  

Nyckelord 

Kommunikation, kvalitativ forskningsintervju, informationsbehov informationskanaler 

biogas, stadsgas, fordonsgas 
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Gas customer’s information 

needs.  

A study in Stockholm Gas AB’s various customer segments information 

needs and preferred information channels 

David Larsson 

Abstract 

Stockholm Gas AB sells essentially two different products. One is the town gas and the other vehicle 

gas. Both products will eventually have substantially the biogas as a feedstock. In the current situation 

though, the city gas consists mainly of natural gas mixed with air. Stockholm Gas AB has undergone 

major changes and facing new ones. The year 2011 marked a major step in Stockholm Gas climate and 

environmentally friendly development. The former town gas is based on light petroleum was replaced 

with a town gas quality consisting of natural gas and / or biogas is mixed with air. In addition to this 

change, the Stockholm Gas also developed its role as a supplier of biogas as vehicle fuel. New mains 

for the supply of biogas are under construction to link up biogas production locations with different 

filling stations. Stockholm Gas AB being a relatively young company, combined with the significant 

changes mentioned above, Stockholm Gas AB have a need to develop their communication to their 

customers. This study is a part of that development of communication. 

The study's overall purpose is to provide Stockholm Gas AB with a basis to develop and improve its 

communications with its various customer segments in terms of both information channels and  the 

information contents regarding Stockholm Gas AB's both products and the raw material biogas. The 

aim is that the report should serve as a basis and a guide to Stockholm Gas AB in the preparation of 

information material relating to its products and raw material biogas, as well as helping Stockholm 

Gas AB's marketing department to better communicate with the Stockholm Gas AB's customers. 

Central to this study is to determine what type of information that Stockholm Gas AB's customers are 

interested in and their channels of choice, and compare this with the views of the staff at Stockholm 

Gas AB. The customers have in the study been divided into four segments. These segments are vehicle 

gas key accounts, (mainly taxi companies), vehicle gas private customers, town gas key accounts 

(primarily chefs) and town gas private customers. The study was conducted through qualitative 

interviews with employees at the Stockholm Gas AB, and with each of the customer segments. 
Interview responses to each question have been categorized and from this conclusions have been 

drawn and results been designed. A result is presented for each of the segments in the form of a Venn 

diagrams, and in a more deliberative part of the result.  

Nyckelord 

communication, qualitative research interview, information needs, information channels, biogas, town 

gas, vehicle gas 
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1 Inledning 

1.1 Studiens bakgrund och innehåll 

Den här studien är genomförd som ett examensarbete hos Stockholm Gas AB. Examensarbetet följer 

kursen UMK 900, Examensarbete inom teknik och lärande.  

Stockholm Gas AB bildades 2008 som en avknoppning från AB Fortum Värme som tidigare stått för 

stadsgasleveranserna i Stockholm. Stockholm Gas är dock fortfarande ägt av AB Fortum Värme. 

Sedan 2011 levererar Stockholm Gas AB en ny miljövänligare stadsgas bestående av en blandning 

mellan naturgas/biogas och luft, från att tidigare levererat en stadsgas framställd från lättbensin som 

stadsgas. Sommaren 2010 gav sig Stockholm Gas AB in på fordonsgasmarknaden. Detta genom att 

öppna en tankstation vid Arlanda som uteslutande riktar sig till fordonsgaskunder .  

Genom att Stockholm Gas AB är ett relativt ungt företag i kombination med de stora förändringar som 

nämns ovan anser sig Stockholm Gas AB ha ett behov av att utveckla sin kommunikation gentemot 

sina kunder. Detta styrks också i analyskapitlet (kapitel 4) genom att de intervjuade på Stockholm Gas 

AB beskriver informationsutbudet från företaget ut mot kund som bristfällig på såväl stadsgassidan 

som på fordonsgassidan. Det är detta som är grunden för den här studien och Stockholm Gas AB vill 

med hjälp av denna skapa förutsättningar för att förbättra sig på kommunikationsområdet.  

Studien inleds med detta korta introduktionskapitel. Därefter ett teoretiskt kapitel där bakgrunden till 

studien utvecklas, litteratur och tidigare studier relevanta för studien tas upp. Efter detta följer ett 

kapitel om metoden, dvs. hur studien genomförts, sedan ett analys- och resultatkapitel där studiens 

data behandlas och resultatet presenteras. Rapporten avslutas med ett diskussionskapitel där studiens 

betydelse, forskningsprocessen och nya frågor behandlas.  

1.2 Syfte 

Studiens övergripande syfte är att ge Stockholm Gas AB ett underlag för att utveckla och förbättra sin 

kommunikation med sina olika kundsegment vad det gäller såväl informationskanaler som 

informationsinnehåll rörande Stockholm Gas AB:s produkter (stadsgas och fordonsgas) samt råvaran 

biogas. Strävan är att rapporten skall kunna fungera som ett underlag och vägledning för Stockholm 

Gas AB vid framtagande av informationsmaterial rörande sina produkter och rörande råvaran biogas 

samt hjälpa Stockholm Gas AB:s marknadsavdelning att bättre kunna kommunicera med Stockholm 

Gas AB:s kunder. 

 

Detta övergripande syfte kan delas in i delsyften: 

 

 Ta reda på vad Stockholm Gas vill förmedla och vilken information de vill nå ut med till sina 

olika kundsegment och hur de vill nå ut till dessa.  

 Ta reda på vad Stockholm Gas AB:s olika kundsegment vill veta och hur de vill få den 

informationen.  

 Genom att jämföra kundsegmentens svar med Stockholm Gas AB:s åsikter kunna peka på 

skillnader och likheter mellan dessa. 

 Presentera resultatet från de föregående delsyftena på ett överskådligt sätt. 
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1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar som den här studien skall försöka finna svar på är:  

  

 Vilken typ av information intresserar Stockholm Gas AB:s olika kundsegment gällande den 

produkt de använder och vilken informationskanal föredrar de? 

 Hur skiljer sig det som Stockholm Gas AB vill nå ut med, från det som kundsegmenten vill 

veta? 

 Går det att nå potentiella kunder genom att informera befintliga kunder med avseende på 

informationsinnehåll och kommunikationskanal? 
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2 Teoretiskt perspektiv - Tidigare studier 

Det här kapitlet inleds med några definitioner som följs av en beskrivning av Stockholm Gas AB:s 

verksamhet. Därefter ges en beskrivning av biogasproduktion följt av riksdag och regerings syn på 

biogas. 

Den litteratur som senare tas upp i det här kapitlet under rubriken Teoretiskt perspektiv kommer från 

flera olika håll. En stor källa till att finna den litteratur som tas upp i den här studien är den nationella 

söktjänsten LIBRIS som ger information om titlar på svenska universitets-, högskole- och 

forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek.  

Sist i kapitlet kommer Tidigare forskning som berör främst kommunikation och information att tas 

upp. Där har databaserna Swepub och Business Source Premier använts. Google scholar har också 

varit ett nyttigt verktyg. 

2.1 Några definitioner 

Nedan följer några kortare definitioner på de gasrelaterade begrepp som jag kommer att använda mig 

av då de behandlas senare i detta teorikapitel och även längre fram i rapporten.  

2.1.1 Fordonsgas  

Fordonsgas är ett samlingsnamn för naturgas och biogas när de används som drivmedel till fordon. 

Dessa båda gaser kommer att beskrivas närmare nedan. Gemensamt för dem är att de i huvudsak 

består av metan. Metanhalten skall ligga på omkring 97 vol-% vid 273,15 K, 1 atmosfärs tryck. 

(Svenskt Gastekniskt Center AB, 2007) 

2.1.2 Stadsgas 

Fram till nyligen var stadsgasen oljebaserad och framställdes från nafta (lättbensin). I januari 

2011ersattes den gamla stadsgasens med en gasblandning bestående av 50% luft och 50% metan. 

Anledningen till att man blandar luft till metanet och i just de proportionerna är i första hand för att på 

så vis efterlikna den tidigare stadsgasens förbränningsegenskaper och därigenom kunna behålla 

tidigare utrustning såsom spisar, brännare osv. Metanet kommer ifrån biogas och naturgas. Såhär i 

inledningsfasen kommer större delen av metanet från naturgas, men i takt med att tillgången på biogas 

ökar kommer inblandningen av naturgas att minska. (Stockholm Gas webbplats) 

2.1.3 Naturgas 

Naturgas är ett fossilt bränsle som utvinns ur jordens inre. Det borras efter naturgas precis som det 

borras efter olja. I Sverige kommer naturgasen från Nordsjön och förs in via Danmark. Naturgas består 

till större delen av alkaner, i första hand metan (strax under 90 vol. %) och etan (strax under 6 vol. %). 

(Svenskt Gastekniskt Center AB, 2007) 
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2.1.4 Biogas 

Kortfattat kan biogas beskrivas som den gas som bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt material. 

Exempel på organiskt material som används industriellt är avloppsslam, gödsel, hushållsavfall och 

avfall från livsmedelsindustrin. (Svenskt Gastekniskt Center AB, 2007)  

 

Sittande regering (2011-06-10) gav nedanstående definition på biogas: 

 
Regeringens förslag: En definition av begreppet biogas införs i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Med 

biogas förstås en vätskeformig eller gasformig produkt som framställts av biomassa och vars energiinnehåll 

till övervägande del härrör från produktens innehåll av metan. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 

2011. (Regeringens proposition 2009/10:144) 

Den senare definitionen av biogas är något vidare än den förra. I den här studien skall biogas tolkas 

som regeringens förslag med tillägget att gasen skall vara framställd genom anaerob nedbrytning av 

organiskt material, om inte annat anges.  

2.2 Stockholm Gas verksamhet 

Stockholm Gas AB säljer i huvudsak två olika produkter. Den ena är stadsgas och den andra är 

fordonsgas. Båda produkterna skall på sikt i huvudsak ha biogas som råvara. I dagsläget är det dock så 

att stadsgasen till största delen består av naturgas blandad med luft. Detta bortsett från Hammarby 

sjöstad där stadsgasen oftast består av luft blandat med biogas från Henriksdals reningsverk. 

Fordonsgasen som Stockholm Gas tillhandahåller vid sin tankstation vid Arlanda består till största 

delen av biogas. Stockholm Gas garanterar att fordonsgasen på tankstationen vid Arlanda innehåller 

minst 70 % biogas. 

Stockholm Gas får sin biogas från olika håll. Biogasen i den fordonsgas som Stockholm Gas 

distribuerar kommer i huvudsak från Henriksdals reningsverk. Biogasen som Stockholm Gas köper 

från Henriksdal går främst till fordonsgas hos Statoil i Hammarby sjöstad och till stadsgasen i 

Hammarby sjöstad. Tankstationen på Arlanda får dock sin biogas från i förstahand Örebro där 

Swedish Biogas International AB står för produktionen. Tankstationen vid Arlanda stöds med naturgas 

som levereras från AGA Gas AB:s anläggning i Knivsta och Statoils tankstation samt stadsgasen i 

Hammarby sjöstad backas även de upp med naturgas från AGA Gas AB. I framtiden, planerad 

byggstart under 2012, kommer Stockholm Gas även att få biogas från en produktionsanläggning i 

Skarpnäck.  

Stockholm Gas AB har genomgått stora förändringar och står inför nya. År 2011 togs ett stort steg i 

Stockholm Gas klimat- och miljöriktiga utveckling. Den tidigare stadsgasen baserad på lättbensin 

ersattes med en stadsgaskvalité bestående av naturgas och/eller biogas blandad med luft.  

Utöver denna förändring har Stockholm Gas också utvecklat sin roll som leverantör av biogas som 

fordonsbränsle. Nya rörnät för leverans av biogas är under uppbyggnad för att knyta ihop platserna där 

produktion av biogas sker med tankställen för olika typer av fordon. (Stockholm Gas AB:s webbplats) 
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2.3 Om Biogas 

2.3.1 Biogasproduktion  

Nedan beskrivs kortfattat och förenklat principen bakom framställning av biogas genom rötning. I 

bilaga 1 beskrivs biogasproduktionen mer utförligt. I bilagan behandlas biogasproduktion först allmänt 

och sedan behandlas de produktionsanläggningar från vilka Stockholm Gas AB, i dagsläget, får den 

biogas de använder i sin verksamhet.  

2.3.1.1 Allmän beskrivning av biogasproduktionen 

Framställning av biogas kan grovt delas upp i tre delar, förbehandling och hygienisering, själva 

rötningen och till sist uppgradering av den framställda gasen.  

 

 
Figur 1 Översiktlig bild av biogasproduktion genom rötning. (Biogasportalens webbplats) 

 

2.3.1.1.1 Substrat 

Det finns en uppsjö av substrat som är lämpliga att rötas till biogas. Vanliga substrat är gödsel, 

matavfall, jordbruksgrödor, avloppsslam med flera.  

2.3.1.1.2 Förbehandling 

Den förbehandling som krävs beror helt och hållet på vilket substrat som skall rötas. Vissa substrat 

kräver att man mekaniskt sönderdelar dem genom exempelvis malning för att rötningsprocessen skall 

bli effektiv. Andra substrat kräver kemisk eller termisk behandling för att mikroorganismerna skall 

kunna bryta ned substratet. Substrat som slakteriavfall kräver bakteriedödande åtgärder såsom termisk 

hygienisering, dvs. upphettning av substratet till dess att bakterierna dör. Vanligen till 70 °C under en 

timmes tid. (Deublin & Steinhauser, 2008 samt Biogasportalens webbplats) 

2.3.1.1.3 Rötning 

Rötningen är det steg där biogasen bildas och det sker under anaerob nedbrytning, vilket innebär 

nedbrytning utan tillgång till syrgas. Det som bildas i det här steget är i huvudsak metan och 

koldioxid. Metanhalten i den bildade gasen ligger vanligen på cirka 55-70 vol. % och återstoden är till 

större delen koldioxid. (Biogasportalens webbplats) 

2.3.1.1.4 Uppgradering 

Om gasen skall användas som fordonsgas krävs att metanhalten ökas. Detta görs genom att ta bort 

stora delar av koldioxiden och på så sätt höja halten metan i den kvarvarande gasen. Men även andra 

gaser än koldioxid skall tas bort eller förekomsten av dem reduceras. En vanlig teknik för att höja 

halten metan i gasen är att använda en vattenskrubber. Förenklat kan vattenskrubbertekniken beskrivas 

som att man tar bort koldioxid genom att gasen duschas med vatten. Stora delar av koldioxiden löser 

sig i vattnet medan metanet inte gör det. Vattnet leds bort och den kvarvarande gasen har nu en högre 

metanhalt. På detta sätt kan man åstadkomma de höga halter metan (omkring 97 vol. %) i gasen som 

krävs för att den skall fungera som exempelvis fordonsgas. (Biogasportalens webbplats) 
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2.3.1.1.5 Restprodukten 

När rötningen är klar så återstår en restprodukt som kallas rötrest, eller rötslam i det fall 

ingångssubstansen var avloppsslam. Det är viktigt att kunna återföra rötresten till jorden eftersom den 

innehåller näringsämnena kväve och fosfor. Detta för att inte jorden skall urlakas på dessa 

näringsämnen. Att recirkulera fosfor är av särskild vikt eftersom fosfor är en ändlig produkt som enligt 

beräkningar från naturvårdsverket endast kommer att räcka i cirka 150 år till, då är ökad befolkning 

och därigenom ökad användning av fosfor medtaget i beräkningen. Det finns ett certifieringssystem 

(SPCR 120) som är sammanställt av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som finns till för att 

säkerställa vissa miljökrav på restprodukten. Om restprodukten lever upp till standardens krav får den 

kallas för Certifierad biogödsel. När det gäller rötslam, rötresten från rötning av avloppsslam, kan den 

inte certifieras. Detta eftersom risken är stor att innehållet av bland annat tungmetaller i slammet är för 

hög. (Naturvårdsverkets webbplats samt Naturvårdverket, 2010) 

2.3.2 Biogasen - Ett framtidsbränsle? 

Biogasen har länge setts som en potent ersättare till delar av de fossila bränslena som används idag. De 

svenska makthavarna visade tidigt intresse för biogas som bränsle. I Regeringens proposition 

1989/90:146 om livsmedelspolitiken utförd av Odd Engström och Mats Hellström beskrivs att det ur 

miljösynpunkt vore lämpligt att satsa på storskalig biogasproduktion från avfall. Det tidiga intresset 

för biogas har inte mattats av utan snarare tilltagit. I Regeringens proposition 2008/09:163 En 

sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi, beskriver sittande regering sin positiva inställning 

till naturgas som ett komplement till biogas i väntan på att tillgången av biogas ska öka. Detta för att 

åstadkomma en utbyggd infrastruktur i form av gasnät. Detta är en tydlig indikation på att biogas ses 

som ett bränsle för framtiden. I Statens energimyndighets rapport Förslag till sektorsövergripande 

biogasstrategi som utgavs 2010 har energimyndigheten i samråd med Jordbruksverket och 

Naturvårdsverket tagit fram en övergripande strategi för biogasens framtid. Där beskrivs vad som 

behöver göras för att öka tillgången på biogas och vilka utmaningar biogasproduktionen står inför. 

Bland annat står där att universitet och högskolor bör uppmuntras att bedriva forskning kring 

rötningsprocesser.  

I de 16 antagna nationella miljömålen, beskrivna i Regeringens proposition 1997/98:145 Svenska 

miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige och det som tillkom 2005, ingår också biogas som ett led 

i att uppnå målen. Biogas återfinns bland annat under rubriken Strategi för alternativa drivmedel i 

Sverige. Biogas behandlas där tillsammans med etanol och dimetylester som bra alternativa bränslen. 

Inhemskt producerad biogas beskrivs som ett drivmedel med mycket goda egenskaper vad det gäller 

miljö- klimat och hälsoeffekter. 

I SOU 2011:34 Etappmål i miljömålssystemet, som beskriver etappmål för att nå miljömålen, lyfts 

biogas som ett miljöriktigt drivmedel fram ytterligare och mer konkret. Bland annat beskrivs där att 

rötning av matavfall och tillvaratagande av rötgasen är att föredra framför kompostering. I utredningen 

sätts målet att 2015 skall 40 % av matavfallet från hushåll, restauranter, storkök och butiker tas tillvara 

för att rötas. 

Propositionerna och utredningen som tas upp ovan visar att makthavarna tycks anse att biogas är ett 

bränsle för framtiden, värt att satsa på.  

För utförligare beskrivning av propositionerna och utredningen se bilaga 2. 
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2.4 Teoretiskt perspektiv 

2.4.1 Kvalitativ forskning 

Kvalitativ forskning beskrivs av Kvale (1997) som en känslig och kraftfull metod att fånga 

undersökningspersonens erfarenheter.  

Den kvalitativa forskningsintervjun, kan enligt Kvale delas upp i sju stadier. Dessa sju stadier 

presenteras i korthet nedan i den ordning som Kvale föreslår. 

2.4.1.1 Den kvalitativa forskningsintervjuns sju stadier 

1. Tematisering: I det här stadiet skall syftet med och ämnet för undersökningen formuleras. 

Vad skall göras och varför. 

2. Planering: Planera undersökningen och alla dess stadier. Hänsyn skall tas till vilken 

kunskap som eftersträvas och även de moraliska konsekvenserna av undersökningen skall 

beaktas.  

3. Intervju: Intervjuerna med informanterna genomförs utifrån en på förhand upprättad 

intervjuguide. Ett reflekterande förhållningssätt till den eftersökta kunskapen och till den 

mellanmänskliga relationen skall eftersträvas.  

4. Utskrift: Det inspelade intervjumaterialet transkriberas.  

5. Analys: Lämplig analysmetod väljs, exempelvis meningskoncentrering eller 

meningskategorisering. 

6. Verifiering: Intervjuresultatens generaliserbarhet, validitet och reliabilitet skall 

bestämmas. D.v.s. ”Hur mycket kan studien generaliseras?”, ”Undersöker studien vad 

som var avsätt att undersökas?” och slutligen ”Hur tillförlitlig är studien?”. 

7. Rapportering: Resultatet rapporteras i en rapport som håller vetenskaplig standard och är 

läsbar. 

 

Dessa sju stadier beskriver principen för forskning med kvalitativa forskningsintervjuer från start till 

mål.  

I den här studien har utgångspunkten genomgående varit att följa det sätt som Kvale beskriver den 

kvalitativa forskningsintervjun, och följa de sju stadier som beskrivs ovan.  

2.4.2 Hermeneutisk tolkning 

Engdahl, m.fl. red. (1977) skriver att den bästa översättningen på hermeneutik är tolkningslära. De 

menar att hermeneutiken handlar om hur man skall tolka såväl som vad det innebär att tolka. I arbete 

med språkliga dokument handlar det om att försöka ta fram dokumentens mening. De skriver vidare 

att de omdömen som ges om ett forskningsobjekt kräver att man förstår det, tar till sig deras mening, 

och därför kan observationen av fakta inte helt skiljas från tolkningen av dessa fakta. Med tolkning 

menar de att finna den rätta innebörden i en text, men att ordet tolkning enbart skulle innebära 

avancerad textläsning i syfte att finna dolda budskap menar de inte. De betonar det 

beroendeförhållande som alltid råder mellan det man vet om en text och det vi vet om världen. Redan 

när man uppfattat en samling tecken som en text så har den hermeneutiska processen börjat. Om 

läsningen av en text syftar till en kritisk bedömning eller har vetenskapliga syften så kan inte den 

hermeneutiska reflexionen undvikas.  

Rent praktiskt har det, i tolkningen av mina intervjuer, bland annat inneburit att en viss fråga kan ha 

besvarat en annan. Det vill säga, när jag dragit slutsatser om åsikten i en fråga har det inte skett 

uteslutande utifrån svaret på just frågan som den ställts från intervjuguiden (se Intervjuguide bilaga 3), 

utan åsikterna i en fråga kan återfinnas i svaret på en annan fråga.  

Ett exempel är fråga fyra som de intervjuade ofta använde för att ytterligare besvara fråga tre. Det vill 

säga, på frågan: Vad tycker du Stockholm Gas borde förmedla/trycka på i kommunikationen med sina 

kunder angående fordonsgasen? (fråga fyra) svarade de intervjuade ofta, medvetet eller omedvetet, på 
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frågan: Finns det något område som du som fordonsgaskund veta mer om angående fordonsgas? 

(fråga tre), istället. Detsamma gällde motsvarande frågor för stadsgas och biogas. 

 

2.4.3 Dekonstruktion 

Kvale (1997), beskriver det bland annat som att texten, vid en dekonstruktiv tolkning, skall tolkas som 

att den innehåller omedvetna tystnader och outtalade antaganden, vilka alla kan betyda någonting och 

är en del av svaret. En dekonstruktiv tolkning beskrivs som en tolkning där skillnaderna mellan fakta 

och fiktion suddas ut. Genom att ställa olika frågor till en text fås olika svar från samma text. Kvale 

berör också maktförhållandet mellan intervjuperson och intervjuare. Han problematiserar vem som har 

rätten till meningen i det som framkommer i en intervju vid en dekonstruktiv tolkning. Är det 

intervjuaren som har rätten till de innebörder som intervjuaren konstruerar i och av en intervju genom 

att tolka intervjun i sitt valda sammanhang? Eller bör de intervjuade ha rätten till tolkningen och 

förmedlingen av det de berättat? Dessa frågor påverkar såväl validitet som etik och makt. (Kvale, 

1997) 

 

I den här studien har det i huvudsak inneburit att jag lyssnat/läst vad de intervjuade sagt och försökt se 

om det som sagts kan tolkas annorlunda än på det sätt som jag först förstått det. Detta för att sedan 

försöka avgöra ifall den senare tolkningen är närmare det som informanten menat. Kort sagt så har jag 

bara ifrågasatt min egen första tolkning av en utsaga. Detta för att undvika att informanterna 

missförstås.  

2.4.4 Kommunikation  

Vad betyder kommunikation? Ordet i sig kommer från latinets communis som betyder gemensam. 

 
Att kommunicera betyder alltså att överföra och utbyta tankar, meningar, idéer, kunskaper, känslor 

uppfattningar eller attityder. Kommunikation är central i all förmedling - antingen det handlar om enkla 

besked eller omfattande undervisning på hög fackmässig nivå. (2011, s.19) 

 

I boken Handbok i lärande (2011) tar Bolstad upp förmedling som en slags kommunikation. Det vill 

säga all kommunikation har ett syfte, en funktion. Det viktigaste när vi förmedlar något är att det vi 

vill förmedla når fram, menar Bolstad. Trots att kommunikation rakt ut i intet naturligtvis saknar 

funktion skriver Bolstad dock att just detta är något som många ägnar sig åt. Ett budskap sänds iväg, 

men sedan kontrolleras inte att budskapet verkligen nådde fram, om det förstods på rätt sätt eller om 

det missförstods, om buskapet efterlevdes eller ignorerades. Envägskommunikation används mycket 

ofta vid förmedlingsarbete och resultatet blir därför ofta dåligt. 

Bolstad ger några tips och tumregler att ta till om man ändå är hänvisad åt envägskommunikation som 

vid ett föredrag, ett debattinlägg, eller som i fallet med detta examensarbete informationsmaterial.  

 
1. Presentera bit för bit, dvs. ta en sak i sänder och gör den färdig innan du går vidare till nästa 

2. Placera stoffet i ett större sammanhang när detta är viktigt för förståelsen. 

3. Uttryck dig enkelt. Var säker på att åhörarna uppfattar orden lika.  

4. Var så kortfattad som möjligt. Kom snabbt till saken och håll dig till den.  

5. Var konkret. Åhörarna ska inte behöva tvivla på vad det handlar om  

6. Starta med något som väcker intresse. Detta skärper åhörarnas uppmärksamhet och motivation.  

7. Summera gärna till slut med en kort repetition av huvudpunkterna. (2011, s.22) 

Dessa tips är inte rakt av tillämpbara, i detta fall, då det handlar om ett informationsmaterial. Det är 

exempelvis inte särskilt relevant att tala om åhörare, men flera av tipsen borde ändå kunna vara 

användbara i sin nuvarande eller i en omarbetad form, även för Stockholm Gas AB. 
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Vidare tar Bolstad upp de områden som han anser vara viktigast i arbetet med materialet. Nedan har 

det som kan antas ha mest relevans för det här arbetet plockats ut. Han har tillägnat områdena ett 

varsitt kapitel. Dessa är planering, fokus på mottagaren, mål, innehåll, arbets- och presentationsformer.   

Planeringskapitlets kärna är själva grundarbetet. Frågor man bör ställa sig innan man börjar med ta 

fram materialet är enligt Bolstad:  
 

Vem?  

Varför ? 

Vad ?  

När? 

Hur? (2011, s.46) 

Detta tolkas här som att det som bör tas reda på är: Vem eller vilka skall få informationen? Varför ska 

de få den? Vad är det för information de skall få? När skall de få den? Och slutligen: På vilket sätt 

skall de få sig informationen till godo. I den här studien ligger fokus framför allt på ”vad” och ”hur”. 

”När” kan besvaras med fortlöpande eller inom en snar framtid. ”Vem” samt ”varför” har behandlats 

tidigare i den här studien. 

2.4.4.2 Strategisk kommunikation  

I boken Strategisk kommunikation (2009) tar Falkheimer och Heide upp vikten av kommunikation i en 

värld av förändring. De betonar vikten av kommunikation såväl inom organisationen som mellan 

organisationen och samhället. Författarna ifrågasätter gamla gränser mellan PR, marknadsföring, 

samhällskommunikation och organisationskommunikation. De tar upp och problematiserar äldre 

grundläggande kommunikationsteorier. 

 

Boken har relevans för den här studien genom att ett led i den här studien är försöka ta reda på vad 

Stockholm Gas vill kommunicera utåt, från organisationen, rörande Stockholm Gas AB:s produkter. 

 

Falkheimer och Heide beskriver strategisk kommunikation som ett begrepp med två delar. Dels som 

en praktik, dels som ett kunskapsintresse. Den definition av begreppet ”strategisk kommunikation” 

som ges av dem är: 

 
Strategisk kommunikation omfattar ledning, planering och genomförande av reflexiva och kritiska 

kommunikationsprocesser och aktiviteter i relation till dels olika publiker intressenter och målgrupper, dels 

samhället som offentlighet med syfte att uppnå övergripande organisatoriska verksamhetsmål. (2009, s.44) 

2.4.4 2.1 Praktik 

Som praktik menar de all kommunikation som på något sett bidrar till att organisationen når uppsatta 

mål. I princip all kommunikation en kommunikatör ägnar sig åt kan klassas som strategisk 

kommunikation. Exempel på en kommunikatörs uppgifter ges nedan. 

 
Rollen som ansvarig för den strategiska kommunikationen innebär bland annat ansvar för att: 

1. utforma organisationens kommunikationsstruktur, det vill säga vilka medier som ska användas 

och i vilka situationer 

2. definiera kommunikationsprinciper och standarder 

3. formulera kommunikationsmål  

4. hantera och utvärdera informationsflödet 

5. ansvara för och utforma kriskommunikationen 

6. utforma och implementera kommunikationsstrategier  
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7. utgöra ledningens ögon och öron, det vill säga bevaka omvärlden och organisationen, och 

rapportera om olika förändringar  

8. fungera som en intern konsult i kommunikationsfrågor och ansvara för utbildning av personalen i 

kommunikation (2009, s.39-40) 

2.4.4 2.1 Kunskapsintresse 

Strategisk kommunikation som kunskapsintresse, menar Falkheimer och Heide, är kopplat till 

forskning och utveckling av teorier och metoder för att reflektera över, kritisera samt utveckla 

praktiken. Som kunskapsområde är strategisk kommunikation flervetenskapligt och kan delas in i tre 

forskningsfält: marknadsföring, public relations, och organisationskommunikation. I den här studien är 

det i första hand fälten marknadsföring och public relations som kommer vara arenan för begreppet 

strategisk kommunikation som jag kommer att använda det . 

  

Strategisk kommunikation som begrepp, menar de, rymmer såväl intern och extern som formell och 

informell kommunikation så länge kommunikationen är i överrensstämmelse med organisationens 

visioner och värderingar. 

2.4.5 Halva sanningen - 16 orsaker till att företag 

missbedömer sin marknad och vad man kan göra åt det 

Ovanstående är en skrift som behandlar marknadsanalys och marknadsundersökningar. Skriften är 

framtagen av analys- och marknadsundersökningsinstitutet Thams och Nyås management AB och 

innehåller beskrivningar av fällor som företag kan falla i om deras marknadsundersökningar inte är 

korrekt och eftertänksamt utformade. Framförallt presenteras en metod kallad Problem Detection 

Study (PDS) som är Thams och Nyås management AB:s stora produkt. Metoden avser hjälpa andra 

företag att komma till rätta med sina kundundersökningar och sina åtgärder vid upplevda problem. Av 

de 16 orsakerna som tas upp i syfte att företag skall komma tillrätta med sina 

marknadsmissbedömningar finns en punkt som kan antas ha mer relevans för den här studien än 

övriga punkter.  

Lita inte på klagomål, med detta menas att kundernas åsikter inte skall tas för sanningar utan att de 

ofta påverkas av situationen. Beroende på situation återges ofta en överdrivet positiv bild eller en 

alltför pessimistisk syn.  

 
När VD, marknadschef eller försäljningschef möter kunder är dessa antingen mycket nöjda eller mycket 

missnöjda. Det är endast dessa som filtreras fram till ledningspersoner, medan övriga förblir en anonym 

och grå massa. De få gånger VD besöker kunder har dessa ofta rullat fram ”röda mattan”, tagit på 

”finkostymen” och har mest positiva saker att säga om besökarens företag. Andra gånger kan det vara en 

missnöjd kund som vill tala ut med någon i företagsledningen. Sådana möten med kunder är sällan 

representativa för målgruppen i övrigt och kan leda till felaktiga analyser och ställningstaganden. (Thams, 

2007, s.6) 

Det Thams vill få fram är att man kan förledas att ändra ett system eller fatta beslut baserat på vad ett 

antal icke representativa kunder tycker och detta skall naturligtvis undvikas. Vidare menar han att det 

ofta kan vara en god idé att ha individuella lösningar för de kunder som vill ha någon ändring tillstånd. 

Detta beskrivs också som den, i de flesta fall, snabbaste och billigaste lösningen.  
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2.5 Tidigare studier 

Det finns en hel del studier som berör kommunikation med kunder och hur denna kommunikation bör 

ske. Nedan presenteras ett urval av dessa. Det är dock värt att kommentera att det verkar finnas ett 

mycket begränsat urval av offentliga marknadsundersökningar, involverande gaskunder, tillgängliga. 

Inga undersökningar eller studier gällande gaskunder har hittats i de databaser som genomsökts för 

den här den studien. Inte heller studier om vilket informationsinnehåll som intresserar eller efterfrågas 

av kunder har återfunnits. Studier om önskade kommunikationskanaler har däremot hittats.  

2.5.1 Banks in insurance report, Improving customer 

communication  

I en artikel i tidskriften Banks in insurance report från 1999 tar Virginia Gobats, vid tiden chef för 

konsultföretaget Dalbars kommunikationsavdelning, upp vikten av att vara konsekvent vid 

kommunikation med sina kunder. I artikeln som i första hand avser kommunikation med potentiella 

investerare beskriver hon hur budskapet som ett företag vill förmedla eller känslan inför ett varumärke 

som ett företag vill sprida skall återfinnas i allt material från företaget. Hon menar att layouter skall 

likna varandra och att symboler som används skall användas konsekvent och förknippas med 

företaget. Vidare beskriver hon att vikten av layouter och design är underordnat vikten av innehållet. 

Det skrivna budskapet som företaget förmedlar är alltså betydligt viktigare för hur företaget uppfattas 

än layouten och designen på det material som sprids. Vikten av att vara konsekvent i 

kommunikationen med sina kunder är dock det som hon trycker på. 

 
If your bank is selling annuities, there are certain messages you want to deliver consistently to the 

customer. But does the annuity contract convey the same messages? Does your bank’s annual report do 

that as well? But the problem doesn’t end there. An annuity contract may not only be inconsistent with 

your bank’s message-it may be inconsistent with the messages of the insurance company that issues the 

annuity, or the mutual fund companies whose funds are represented in the annuity (1999, s.7). 

Fritt översatt blir detta:  

Om din bank säljer livräntor, finns det vissa meddelanden som du konsekvent vill leverera till kunden. 

Men förmedlar livräntekontraktet samma budskap? Gör din banks årsredovisning det också? Men 

problemet slutar inte där. Ett livränteavtal kan inte bara vara oförenligt med din banks budskap, det 

kan vara oförenligt med meddelanden av försäkringsbolaget som utfärdar livräntan, eller det fondbolag 

vars tillgångar är representerade i livräntan. 

 

Trots att den här artikeln i första hand rör företags jakt på investerare, så tycker jag att den har relevans 

även för den här studien. Detta genom att kommunikation med- och information till kunder är centrala 

begrepp i den här studien. Det som skrivs i artikeln är direkt tillämpligt på företags kommunikation 

med sina kunder i de flesta sammanhang. Att vara konsekvent i sin kommunikation kan antas viktigt 

oavsett vilket företag det gäller. Det som skrivs om att den bild av företaget man vill förmedla måste 

genomsyra alla dokument och allt material från företaget där så är möjligt, är tillämpligt på företag 

även utanför banksfären. 

2.5.2 Kundkommunikation i förändring –en studie i svenska 

företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk 

information 

I den här studien utförd 2008 av Industrial and Financial Systems AB (IFS AB) på uppdrag av Posten 

AB studeras svenska företags vanor och attityder kring fysisk och elektronisk kommunikation med 

sina kunder och andra intressenter. Syftet med studien är att försöka få fram hur företagen resonerar i 

valet av olika kommunikationssätt samt att vara ett stöd för dem i deras planerade kommunikation mot 

breda mottagargrupper. Drygt 200 företag av olika storlek som gör regelbundna kundutskick och/eller 

större kundutskick ingick i studien 



20 

 

Resultaten från studien sammanfattas i punktform nedan. 

 

 89 % av de i studien deltagande företagens fakturor och orderbekräftelser till privatpersoner 

skickades per brev. 

 För företagen är kostnadseffektiviteten viktigast när information skall förmedlas till kunderna. 

Nästan lika viktigt är mottagarhänsyn. Det vill säga att undvika sådana meddelandesätt som 

mottagarna irriteras av. 

 Av de företag som uteslutande använder fysiska utskick är det få som överväger att börja med 

utskick i elektronisk form de närmsta två åren (från 2008 räknat). 

 Få företag planerar att helt gå över till elektroniska utskick närmsta två åren (från 2008 

räknat). Skälet till detta uppges vara hänsyn till kunderna. 

 Hälften av de tillfrågade företagen saknar system för att ta reda på kundernas åsikter. Detta 

trots att kundernas önskemål har stor betydelse för företagen  

2.5.3 Brevvanor 2011 - privatpersoners vanor och attityder 

till fysisk och elektronisk kommunikation 

Posten har också, via TNS SIFO år 2010, låtit utföra en studie som behandlar privatpersoners 

inställning till elektroniska och fysiska utskick. 2000 privatpersoner telefonintervjuades i studien. 

Detta har gjorts sedan 2006 så Brevvanor 2011, är alltså den sjätte studien i ordningen. Resultaten 

sammanfattas i punktform.  

 

 Det är fortfarande viktigt för privatpersoner att få viktig post i fysisk form. Till viktig post hör 

framförallt post som rör privatekonomin. 77 % av de tillfrågade ville ha räkningarna i sin 

brevlåda, 76 % ville ha underlaget till deklarationen samt själva blanketten hemskickat i fysisk 

form och 64 % ville ha pensionsinformation hemskickat. 

 Brev är starkt kopplade till rutiner. 85 % går igenom sina brev direkt vid hemkomsten från 

arbetet och endast 2% saknar rutiner när det kommer till sina räkningar. 86 % sparar 

räkningarna på en särskild plats eller sätter in dem i en pärm.  

 90% vill själva bestämma hur de tar emot information från företag, myndigheter och 

organisationer och närmare 70 % uppger att det blir mycket irriterade om de inte får göra det. 

En slutsats blir därför att företag ökar kundnöjdheten om kommunikationssättet inte bestäms 

över kundens huvud. 

 Trots att 80% av dem som använder internet betalar sina räkningar på nätet, tycker 77 % av 

samtliga tillfrågade att det är viktigt att få räkningarna i brevlådan. 

 De allra flesta av de tillfrågade ville ha viktig information i pappersformat. Som skäl uppgavs 

att det var mer överskådligt, lättare att läsa samt att det gav mer kontroll att ha informationen i 

fysisk form. 

 Det fysiska brevets popularitet gäller även för yngre personer. Av personer mellan 24-29 år 

tycker cirka 75 % att det är viktigt att få sina räkningar skickade till brevlådan. 

 80 % läser eller bläddrar igenom det material som bifogats räkningen. 60% är positiva eller 

neutrala till att få personliga erbjudanden på sina räkningar. 
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Frågorna som ställdes i postens enkät var:  

Hur viktigt är det att få räkningar direkt hem i brevlådan? (2011, s.5) 

 samt frågan  
Hur viktigt är det att få räkningar elektroniskt? (2011, s.5) 

har ställts varje år sedan starten med årliga studier av brevvanor, 2006. Trenden gestaltas i rapporten 

genom ett diagram. 

 

 
Figur 2. Privatpersoners inställning till fysiska och elektroniska utskick (Posten AB, 2011, s.5) 

 

De båda studierna från Posten AB, är intressanta för den här studien genom att de visar hur företag 

levererar information och hur privatkunder vill ha sin information och hur viktigt sättet som 

kommunikationen sker på är.  

 

2.5.4 Planning of online and offline B2B promotion with 

conjoint analysis 

I den här artikeln från 2008 tar författaren Morten Bach Jensen upp och jämför internetbaserade kontra 

icke internetbaserade kommunikationskanaler för kommunikation mellan företag (B2B). Studien 

utfördes i Danmark med i huvudsak danska företag involverade. Även så kallad integrerad 

marknadskommunikation (IMC) berörs i artikeln. IMC innebär att kommunikation till olika marknader 

länkas samman och är en strategi för att nå så många som möjligt med så mycket information som 

möjligt, ofta också i kombination med marknadsföring av sitt varumärke.  

Bach Jensen har använt marknadsanalysmetoden, Conjoint analysis, som av svenska Wikipedia 

beskrivs som en metod som går ut på att avgöra hur personer värderar olika egenskaper som utgör en 

enskild produkt eller tjänst. I det här fallet en tjänst, nämligen kommunikation. Han har försökt 

kategorisera de kunder som föredrog internetbaserade kommunikationskanaler och de som föredrog 

andra kanaler. Det är just till att finna företags önskade kommunikationskanaler som han använt 

metoden. 
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Det som kännetecknade dem som i större utsträckning ville ha internetbaserad kommunikation var 

bland annat: 

- Personer under 50 år 

- Företag med fler än tio anställda 

- De som använde internet mer än en timme per dag 

- Teknisk dokumentation skulle levereras både via internet och i pappersformat eller bara via 

internet. 

- Generellt var de som förespråkade internetbaserade kommunikationskanaler mindre 

nogräknade och fäste mindre vikt vid sättet som information erhölls än de som ville ha andra 

kommunikationskanaler. 

 

Det som kännetecknade dem som i större utsträckning ville att kommunikationen skulle ske via andra 

kanaler var bland annat: 

- Personer över 50 år 

- Företag med färre än tio anställda 

- De som använde internet mindre än en timme per dag 

- Teknisk dokumentation skulle enligt de som generellt förespråkade andra kanaler än 

internetbaserade levereras i pappersformat och absolut inte elektroniskt. 

- Generellt var de som förespråkade internetbaserade kommunikationskanaler mer noggranna 

med hur informationen erhölls än de som förespråkade internetbaserade 

kommunikationskanaler.  
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3 Metod 

Metoden för datainsamling innehåller såväl kvalitativa som kvantitativa inslag. I första hand var 

studien tänkt att vara i stort sett enbart kvalitativ. I samband med införandet av en kompletterande 

enkät, se bilaga 3, så fick studien även en mer kvantitativ del. Anledningen till att kvalitativ 

forskningsmetodik valdes som utgångspunkt för den här studien var att kvalitativa intervjuer ger 

möjlighet för informanten att utveckla sina svar och för intervjuaren att ställa följdfrågor som leder till 

ett tydligare svar (Kvale, 1997). Det som talade emot att välja kvalitativa intervjuer som verktyg i den 

här studien var att det, med det totalt sett stora antalet informanter, fanns en risk att intervjumaterialet 

skulle bli för stort och ohanterligt. En annan detalj som talade för en kvantitativ metod var att svaren 

från intervjuerna med anställda på Stockholm Gas AB skulle jämföras med svaren från vart och ett av 

de intervjuade kundsegmenten, något som skulle underlättas med kvantitativa data. Detta löstes genom 

metoden att kategorisera svaren så att en jämförelse ändå blev möjlig.  

3.1 Urval 

Informanterna kan delas in i 5 kategorier: 

1) Anställda på Stockholm Gas AB (åtta stycken, varav två jobbade på Fortum men hade tydlig 

koppling till Stockholm Gas AB) 

2) Fordonsgasstorkunder (tre stycken taxibolag, ett flygplatsföretag ) 

3) Fordonsgasprivatkunder (tio stycken, nio stycken svarade på biogasfrågorna) 

4) Stadsgasstorkunder (tre stycken krögare, en industrikund) 

5) Stadsgasprivatkunder(tio stycken, nio stycken svarade på biogasfrågorna) 

 

 

De anställda på Stockholm Gas AB och Fortum (de två som jobbade på Fortum och kommer längre 

fram inkluderas när det talas om anställda på Stockholm Gas) har jag tillsammans med min biträdande 

handledare på Stockholm Gas, Inge Telander, valt ut. En av de anställda på Stockholm Gas valde att 

inte besvara frågorna om fordonsgas, eftersom dennes arbetsuppgifter så tydligt var inriktade mot 

stadsgas.  

Storkunderna på fordonsgassidan har jag fått hjälp av affärsutvecklaren på Stockholm Gas, Melanie 

Sjögren, att komma i kontakt med.  

Privatkunderna på fordonsgassidan kom jag i kontakt med genom att stå på Stockholm Gas tankstation 

på Arlanda samt på Statoils tankstation i Hammarby sjöstad, där Stockholm Gas ingår i 

distributionsledet, och samtala med dem där.  

Stadsgasstorkunderna har jag fått hjälp av försäljningsansvarige på Stockholm Gas, Tony Nordström, 

att ta kontakt med.  

Stadsgasprivatkunderna har jag plockat ut slumpvis ur Stockholm Gas kundregister. 

3.2 Upplägg och genomförande 

Rent praktiskt gick datainsamlingen till enligt följande. En intervjuguide för intervjuerna med 

anställda på Stockholm Gas AB upprättades inledningsvis, se bilaga 3. Även en enkät där 

informanterna skulle gradera relevansen för olika ämnen i ett informationsmaterial från Stockholm 

Gas upprättades. Enkäten skulle fungera som ett komplement till intervjufrågorna. Intervjuguiden och 

enkäten upprättades under överinseende av biträdande handledaren på Stockholm Gas AB och 

kontrollerades av handledaren från Stockholms universitet. 

Intervjuguiden och enkäten som riktade sig till de anställda på Stockholm Gas omformulerades senare 

något för att passa respektive kundkategori, men frågornas innebörder var desamma. 
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Fordonsgaskunderna besvarade heller inga frågor kopplade till stadsgas och inga stadsgaskunder 

besvarade några frågor kopplade till fordonsgas. De anställda på Stockholm Gas fick markera två svar 

på varje fråga i enkäten. Ett svar gällande privatkunder och ett gällande storkunder. Denna 

differentiering gjordes inte explicit vid intervjuerna av de anställda på Stockholm Gas, utom i de fall 

där den intervjuade själv uttalade denna differentiering och i det fall där frågan gällde just denna 

differentiering. I övriga fall tolkades utsagan som att den gällde såväl storkund som privatkund. 

Intervjuerna med de anställda på Stockholm Gas och med de båda storkundskategorierna utfördes i 

lugn miljö med förhållandevis gott om tid till förfogande. Detta påverkade intervjuerna positivt. Det 

fanns, i de flesta fall, gott om tid till följdfrågor och klargöranden. Intervjuerna med dessa grupper 

spelades in och transkriberades efteråt. 

Intervjuerna med privatkunderna inom fordonsgassegmentet hade sina begränsningar. Intervjun 

skedde i samband med tankning där jag ställde frågorna och antecknade svaren på plats och det var 

därför en lite stressig miljö och de intervjuade ville inte hålla på och svara alltför länge. Så kvalitén på 

intervjuerna höll inte samma nivå som intervjuerna med storkunderna och de anställda på Stockholm 

Gas. 

Privatkunderna på stadsgassidan fick av praktiska skäl intervjuguiden med de öppna frågorna och 

enkäten hemskickade efter att jag kontaktat dem per telefon och frågat om de ville ställa upp. Detta, att 

inte kunna intervjua dem på ”vanligt sätt”, dvs. att frågorna ställs och besvaras muntligt, innebär att 

inga följdfrågor kan ställas eller förtydliganden kan efterfrågas, vilket är negativt.  

När det kommer till enkäten så var det en av privatkunderna på fordonsgassidan och en av 

privatkunderna på stadsgassidan som valde att inte besvara de frågor som behandlade biogas.  
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3.3 Intervjuguide och enkät 

Exemplet nedan är taget från intervjuerna med anställda på Stockholm Gas AB. Efter Fig. 3 och Fig. 4 

presenteras vad syftet med respektive fråga och enkäten var. Endast första delen av frågorna, de som 

rör fordonsgas, förklaras. De två följande delarnas frågor, de som rör stadsgas och biogas, hade 

motsvarande syfte. I fallet med frågorna om biogas så är de något färre. Det kommer av att 

bedömningen gjordes att de frågor som var produktorienterade skulle tas bort i biogasdelen. De var 

inte relevanta eftersom biogas betraktas som en råvara snarare än en produkt i studien. 

3.3.1 Intervjuguide 

 
Intervjuguide till intervjuer med personer på Stockholm Gas  

Svaren på nedanstående frågor har i huvudsak två olika, om än likartade, funktioner att fylla. Dels skall de tillsammans med 

svaren från kunderna kunna ligga till grund för innehållet i ett informationsmaterial och dels skall de jämföras med 

kundgruppernas åsikter (för att peka på eventuella skillnader och likheter mellan det Stockholm Gas vill förmedla och det 

informationsbehov kunderna anser sig ha) i den avslutande rapporten. 

 

Fordonsgasrelaterade frågor (syftar till att ta reda på var Stockholm Gas vill förmedla angående fordonsgas) 

 

1) Vad tycker du är det bästa skälet till att köpa ett fordon vars bränsle är fordonsgas? 

 

2) Har ett fordonsgasdrivet fordon någon nackdel gentemot fordon drivna på andra bränslen? 

 

3) Vad tror du att fordonsgaskunder skulle vilja veta mer om angående fordonsgas? 

 

4) Vad tycker du att Stockholm Gas borde försöka förmedla och trycka på i kommunikationen av fordonsgas mot 

sina kunder? 

 

5) Bör det vara någon skillnad i informationen till storkunder och privatkunder? 

 

6) Bör det vara skillnad i kommunikationen mot sina befintliga respektive potentiella kunder? Vilken/vilka? 

 

7) Vad anser du vore det bästa sättet att informera era kunder på (trycksak, via webbsidan eller annat)? 

 

8) Vilka informationsmaterial från Stockholm Gas som behandlar fordonsgas finns idag?  

 

9) Om de har brister och skulle behöva ändra på något vad skulle det vara? 

 

 
Figur 3. Intervjufrågor om fordonsgas riktade till anställda på Stockholm Gas AB 
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3.3.2 Enkätfrågor 

 

            

 
Figur 4. Enkätfrågor om fordonsgas riktade till anställda på Stockholm Gas AB 
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3.3.3 Syftet med intervjufrågorna och enkäten 

Frågorna 1 och 2 har som primär uppgift att få intervjun att komma igång och få informanten att känna 

sig bekväm, (Kvale, 1997) men också att faktiskt visa på Stockholm Gas AB:s och kundernas åsikter i 

frågorna för en jämförelse dem emellan.  

Fråga 3 syftar till att ta reda på vad kunderna vill veta mer om angående respektive produkt. 

Fråga 4 syftar till, utöver att ta reda på just det som efterfrågas, att stödja fråga 3.  

Frågorna 5 och 6 har syftet att försöka ta reda på upplevda skillnader i informationsbehov mellan 

storkunder och privatkunder respektive befintliga kunder och potentiella kunder. 

Fråga 7 syftar till att ta reda på önskade informationskanaler. 

Fråga 8 och 9 syftar till att stödja fråga 3 och fråga 7. Genom att påpeka brister i det befintliga 

materialet säger man ju också något om vad man önskar sig av ett framtida material. 

Enkätens syfte var i första hand att stödja fråga 3. 

Intervjuguiden i sin helhet samt enkäten, återfinns i bilaga 3. 

3.4 Materialbearbetning 

1. Efter det att allt material samlats in och intervjuerna transkriberats, har svaren från 

intervjuerna och de öppna frågorna kategoriserats, fråga för fråga. Varje kundsegment och 

svaren från de anställda hos Stockholm Gas AB har kategoriserats var och en för sig. Svaren 

är beskrivna i tabellform i bilaga 4. Analys av enkäten presenteras i bilaga 5.  

 

2. Vid analysen av intervjuerna och de öppna frågorna har kärnan i det som sagts eftersökts. 

Därefter har svaren kategoriserats. De svar som har samma kärna bildar en kategori. För de 

svar som inte passar in i en befintlig kategori skapas en ny kategori. Den stora variationen i 

svaren på vissa frågor har lett till ett stort antal svarskategorier i samband med dessa frågor. 

Analysavsnittet är indelat i tre områden: Fordonsgas, Stadsgas och Biogas. Under respektive 

rubrik tas de svar från de fyra kundkategorierna samt svaren från intervjuerna med Stockholm 

Gas AB:s anställda upp, som behandlar just det område som rubriken anger. 

 

3. De centrala delarna av resultaten, d.v.s. önskat informationsinnehåll och önskade 

informationskanaler, från de fyra kundsegementen presenteras i så kallade venndiagram. Där 

presenteras också de motsvarande åsikterna från intervjuerna med de anställda på Stockholm 

Gas AB d.v.s. det som Stockholm Gas AB vill nå ut med och deras önskade 

informationskanaler. Åsikterna presenteras i venndiagram för att man på ett överskådligt sätt 

ska kunna se de anställda på Stockholm Gas AB:s och respektive kundsegments uppfattningar 

och jämföra dessa sinsemellan och allt detta i en och samma figur. Det går att tydligt visa 

vilka åsikter som är gemensamma och vilka åsikter som inte är det i ett venndiagram. De 

gemensamma åsikterna placeras i snittet (där ellipserna överlappar varandra) av de två 

elliptiska områdena och de åsikter som skiljer sig åt placeras i Stockholm Gas AB:s respektive 

det aktuella kundsegmentets ellips.  

Venndiagrammen baseras på de tre vanligaste intervjusvaren på de frågor som rör önskat 

informationsinnehåll och önskade informationskanaler, se sid 30-33, från respektive 

kundsegment och tre de vanligaste åsikterna från enkätsvaren. Detsamma gäller Stockholm 

Gas AB:s åsikter. När det gäller önskade informationskanaler i venndiagrammen, har de två 

vanligaste svaren från respektive kundkategori och svaren från Stockholm Gas AB valts ut.  

Venndiagrammen ligger även till grund för det som jag valt att kalla ”Förslagsdiagram” som 

presenteras som ett träddiagram efter venndiagrammen. Förslagsdiagrammet har samma 

innehåll som venndiagrammen fast allt är sammanställt på en sida.  

När data diskuteras har det som är mest intressant för studien och kan antas ha mest relevans 

för Stockholm Gas AB:s arbete med den framtida kommunikationen och det framtida 

informationsutbudet till sina kunder lyfts fram ur Analys av intervjuerna och de öppna 

frågeformulären samt Analys av enkäterna. Bland annat kunders svar som skiljer sig från svar 

de anställda på Stockholm Gas AB har gett har lyfts fram. Detta görs i avsnittet kallat Resultat 
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av analysen. Det avsnittet innehåller delar där resultatet behandlas mindre formellt och ett 

visst utrymme för mina egna reflektioner har givits.  

 

3.5 Tillförlitlighetsfrågor 

Vissa inslag som har negativ inverkan på tillförlitligheten har förekommit i den här studien. 

Framförallt gäller det privatkunderna på såväl fordonsgassidan som på stadsgassidan. Detta beror på 

att styrkorna i en kvalitativ intervju inte riktigt kommer till sin rätt när intervjuerna genomförs i en 

bullrig och stressad miljö som i fallet med fordonsgasprivatkunderna eller som i fallet med 

stadsgasprivatkunderna, där ”intervjun” skedde genom att de tillfrågade själva får fylla i svaren på de 

öppna frågorna. I det första fallet begränsas möjligheten till följdfrågor och förtydliganden och i det 

senare fallet så är möjligheterna till detta obefintliga. Vidare kan det låga antalet informanter antas ha 

påverkan resultatens tillförlitlighet och en viss försiktighet bör därför vidtas när det kommer till att 

generalisera kring resultaten. När det kommer till önskade informationskanaler finns det dock ett visst 

stöd för resultaten i den här studien från den presenterade tidigare forskningen. Detta behandlas i 

kapitel 4 under rubriken Återkoppling (4.1). 

3.6 Etiska aspekter  

För att skydda deltagarnas identitet nämns ingen av informanterna vid deras riktiga namn. I de fall 

yrkestitlar förekommer försöker jag ha dessa så övergripande som möjligt för att försvåra att 

informanterna identifieras. De anställda på Stockholm Gas AB som har intervjuats har fått fiktiva 

namn som används genomgående för de tre områdena fordonsgas, stadsgas och biogas. Dessa namn är 

de fyra vanligaste mansnamnen och de fyra vanligaste kvinnonamnen i Sverige (Karl, Erik, Lars och 

Anders samt Maria, Elisabet Anna och Kristina). (Statistiska Centralbyråns webbplats) 

Alla intervjuer har genomförts i samförstånd med Stockholm Gas och ingen kontakt med kunder har 

skett ske utan att Stockholm Gas godkänt det. 

De intervjuade har informerats om att deltagandet är frivilligt och att om man av en eller annan 

anledning inte vill svara på någon fråga så är det tillåtet att avstå från den frågan.  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har följts (se http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 
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4 Resultat, analys och diskussion 

I detta avsnitt kommer resultaten av min undersökning redovisas. Såväl vad som framkommit under 

intervjuerna med personer på Stockholm Gas AB som intervjuerna med deras storkunder och 

privatkunder. Detta kommer även analyseras och tolkas. I kapitlet Analys av intervjuerna och de 

öppna frågeformulären, bilaga 4, samt Analys av enkäterna, bilaga 5, har materialet delats in i de tre 

områden Fordonsgas, Stadsgas och Biogas. Under respektive rubrik presenteras vad som framkommit 

om området i intervjuerna med de olika kundsegmenten. Kapitlet avslutas med en diskussionsdel som 

innehåller reflektioner kring teknik och lärande perspektivet samt över forskningsprocessen, en 

återkoppling till den presenterade litteraturen i kapitel 2 görs och till sist behandlas hur man skulle 

kunna gå vidare med den här studien. 

4.1 Analys av intervjuerna och enkäten 

Analysen av intervjuerna och de öppna frågeformulären återfinns i bilaga 4. Analys av enkäterna 

återfinns i bilaga 5.  



30 

 

4.2 Resultat 

I detta avsnitt visas fyra stycken venndiagram. Ett per kundsegment. I venndiagrammen framgår 

Stockholm Gas AB:s åsikter och respektive kundsegments åsikter. I snittet ligger de åsikter som 

Stockholm Gas AB har gemensamt med kundsegmentet i. 

Venndiagrammen baseras på de vanligaste åsikterna från både enkätsvar och intervjuer med respektive 

kundsegment och med Stockholm Gas se Materialbearbetning i kapitel 3 för mer en ingående 

beskrivning av framtagandet av venndiagrammen.  

Förslagsmatrisen, som presenteras efter venndiagrammen är en sammanfattning av dem.  

 

4.2.1 Resultat i form av venndiagram 

4.2.1.1 Fordonsgasstorkunder och de anställda på Stockholm Gas AB:s åsikter 

 
Figur 5. Sammanfattning av de vanligaste svaren med avseende på innehåll och kommunikationskanaler från 

Stockholm Gas AB:s fordonsgasstorkunder. Fordonsgas till vänster och biogas till höger 
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4.2.1.2 Fordonsgasprivatkunder och de anställda på Stockholm Gas AB:s åsikter 

 

 
Figur 6. Sammanfattning av de vanligaste svaren med avseende på innehåll och kommunikationskanaler från Stockholm Gas 

AB:s fordonsgasprivatkunder. Fordonsgas till vänster och biogas till höger 
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4.2.1.3 Stadsgasstorkunder och de anställda på Stockholm Gas AB:s åsikter 

 

 
Figur 7. Sammanfattning av de vanligaste svaren med avseende på innehåll och kommunikationskanaler från Stockholm Gas 

AB:s stadsgasstorkunder. Stadsgas till vänster och biogas till höger 
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4.2.1.4 Stadsgasprivatkunder och de anställda på Stockholm Gas AB:s åsikter 

 
Figur 8. Sammanfattning av de vanligaste svaren med avseende på innehåll och kommunikationskanaler från Stockholm Gas 

AB:s stadsgasprivatkunder. Stadsgas till vänster och biogas till höger 
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4.2.2 Förslagsdiagram 

Här sammanfattas vad Stockholm Gas AB:s kunder bör få mer information om, och vilken 

informationskanal som är lämplig, om detta uteslutande baseras på venndiagrammen. Såväl Stockholm 

Gas AB:s åsikter som respektive kundsegments åsikter har tagits med.  
 
Produkter                              Kundsegment                           Information/Åtgärd                                Informationskanal

Fordonsgas: SGAB:s hemsida, 
Personlig kontakt, Mejl (där 
informationen kan behöva 
vidarebefordras ) 

Stadsgas 

Privatkund 

Storkund 

Privatkund 

Stadsgas: Mer info nya stadsgasen i 
allmänhet, Miljöeffekter, 
Säkerhetsaspekter. 
Framtida satsningar och 
projekt/långsiktighet, 
Kontaktinformation 

Biogas: Mer information i 
allmänhet, Framtida satsningar och 
projekt, Kontaktinformation, Gasers 
generella egenskaper 

Fordonsgas: Framtida satsningar, 
Miljöeffekter, Privatekonomiska 
aspekter.  

Biogas: Miljöeffekter,Framtida 
satsningar, Mer information i 
allmänhet, Kontaktinformation 

Stadsgas: Förekomsten av biogas i 
stadsgasen, Ekonomiska aspekter, 
Säkerhetsaspekter, Miljöeffekter. 
Framtida satsningar och 
projekt/långsiktighet, Mer info om 
nya stadsgasen i allmänhet, 
Tydligare kontaktinformation.  

Biogas: Framtida satsningar, 
Kretslopp och miljöeffekter, Mer 
information i allmänhet, 
Kontaktinformation 

Fordonsgas: SGAB:s hemsida, 
Nyhetsbrev via mejl,  
Samverkan med andra i branschen 

Biogas: SGAB:s hemsida 

Fordonsgas 

Storkund 

Fordonsgas: Ekonomiska aspekter, 
Miljöeffekter, Framtida satsningar 
och projekt/långsiktighet, 
Naturgas/biogas-blandningen i 
fordonsgasen, Kontaktinformation, 
Var finns gas (på vilka 
tankstationer)? 

Biogas: Miljöeffekter, Framtida 
satsningar och projekt, Mer 
information i allmänhet, 
Tillverkningsprocesser, 
Kontaktinformation 

Biogas: SGAB:s hemsida, Mejl 

Stadsgas: : Trycksaker via fakturan 
(ev. med hänvisning till 
webbinformation), SGAB:s 
hemsida 

Biogas: Trycksaker via fakturan, 
SGAB:s hemsida 

Stadsgas: SGAB:s hemsida, 
Personlig kontakt 

Biogas: SGAB:s hemsida, Personlig 
kontakt, Mejl 

Figur 9. Förslagsdiagram sammanfattning av de fyra venndiagrammen (Fig. 5-8) 
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4.3 Resultat av analysen 

I det här avsnittet kommer de intressantaste upptäckterna från kapitlen Analys av intervjuerna och de 

öppna frågeformulären samt Analys av enkäterna, bilaga 4 och 5, att behandlas. För varje 

kundsegment lyfts det som kan antas ha störst nytta och vara av störst intresse för Stockholm Gas 

AB:s arbete med den framtida kommunikationen och det framtida informationsutbudet till sina kunder 

fram. Här lyfts också eventuella skillnader och likheter mellan Stockholm Gas AB:s åsikter och deras 

kunders åsikter fram. De frågor som inte bidragit till venndiagrammen behandlas och får utrymme i 

detta avsnitt. 

4.3.1 Fordonsgasstorkunder 

4.3.1.1 Om fordonsgas 

En av de intressantare saker som framkom vid intervjuerna med det här segmentet var det som en av 

taxibolagsrepresentanterna sa. Nämligen att många kunder som åkte i fordonsgasdrivna taxibilar var 

väldigt intresserade, och ställde många frågor angående fordonsgas. Genom att se till att 

taxichaufförerna har tillgång till korrekt information så kan Stockholm Gas AB nå många potentiella 

kunder. Detta är en kanal som borde utnyttjas bättre tyckte taxibolagsrepresentanten och det är något 

Stockholm Gas borde ta fasta på. En kund som VILL hjälpa till att sprida information.  

Något som också var framträdande vid intervjuerna med taxibolagen var att det skiljde ganska mycket 

i hur intresserade de olika representanterna var. En av de intervjuade uppvisade ett genuint intresse för 

miljöfrågor och de effekter som ett utökat fordonsgasanvändande skulle ha på just miljön. Medan en 

av de intervjuade hade som enda mål att leva upp till de miljökrav som ställdes utifrån, för att 

exempelvis ta sig in på Arlanda. 

Jag tror att det gäller för Stockholm Gas AB att utnyttja dem som har det här intresset och på så sätt få 

draghjälp i spridningen av den information som Stockholm Gas AB vill nå ut med. Det kanske verkar 

svårt att nå ut med sina budskap specifika för Stockholm Gas AB den här vägen, men det kan sägas att 

en av taxibolagsrepresentanterna levererade ganska frän kritik mot en av Stockholm Gas AB:s 

konkurrenter på fordonsgassidan. Det gällde den här konkurrentens information rörande den 

fordonsgas som det företaget tillhandahöll. Det troliga är att den här representanten sprider sin syn på 

information till bolagets åkare och chaufförer och då också eventuellt till taxiresenärer, dvs. 

Stockholm Gas AB:s potentiella kunder. Ett mål måste ju vara att nå det omvända. Det vill säga få till 

diskussioner om det egna bolaget fast i mer positiva ordalag. Vilket, med resonemanget ovan, kan 

uppnås genom att tillhandahålla korrekt information om bolagets produkter.   

 

4.3.1.2 Om biogas 

Det mest uppseendeveckande som togs upp här var uppfattningen att biogas var ett ganska dyrt 

bränsle, bland annat genom det låga energiinnehållet, men också genom att det följer oljepriset. Det 

senare var något som lyftes fram i en av intervjuerna och något som informanten upplevde som illa 

och behövde motiveras.  

När det gällde information om biogas från Stockholm Gas AB så framkom viss kritik. Framför allt var 

det att information var för allmänt hållen. Man efterfrågade en något mer saklig information. Det är 

något Stockholm Gas skulle kunna förse dem med. När det gäller att förse varje enskild åkare och 

chaufför med information, kan det vara en tjänst som är praktiskt ogenomförbar för Stockholm Gas, på 

grund av den stora apparat det skulle innebära relativt Stockholm Gas storlek. Det Stockholm Gas AB 

däremot kan göra är att försöka underlätta för storkunderna att själva sköta spridningen genom att se 

till att de ”högre upp” i organisationen har korrekt och relevant information att jobba med. Alltså även 

sådan information som är relevant ”längre ner” i storkundernas organisationer.    
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4.3.1.3 Fordonsgasstorkunder - Anställda Stockholm Gas AB 

Såväl de intervjuade på Stockholm Gas som de intervjuade storkunderna har miljöaspekterna som 

bästa skäl att använda ett fordonsgasdrivet fordon. Däremot angav ett par av de intervjuade på 

Stockholm Gas ekonomiska aspekter som ett skäl att välja fordonsgas. De ekonomiska aspekterna togs 

snarare upp som en nackdel av de intervjuade storkunderna. Om det som de intervjuade på Stockholm 

Gas ger uttryck för stämmer, så borde kanske detta visas tydligare, med ett räkneexempel eller 

liknande.  

Brist på gas och tankställen upplevdes som en brist hos fordonsgasen av de tillfrågade storkunderna 

och togs också upp som en brist av informanterna på Stockholm Gas. 

Det som Stockholm Gas borde trycka på i kommunikationen mot kunderna var de intervjuade 

storkunderna och Stockholm Gas ganska överens om, nämligen miljöaspekterna samt Stockholm Gas 

framtida satsningar och projekt inom fordonsgasområdet.  

Storkunderna inom fordonsgasen verkar i högre utsträckning än informanterna på Stockholm Gas tro 

på att man kan nå potentiella kunder med information riktad till de befintliga kunderna.  

Enkätsvaren de intervjuade på Stockholm Gas och de intervjuade Storkunderna gav, var i stort sett 

ense. Miljöeffekter och framtida satsningar var det mest relevanta att ha med i ett informationsmaterial 

från Stockholm Gas. De intervjuade storkunderna hade också med de ekonomiska aspekterna som lika 

viktiga, något som Stockholm Gas inte hade.  

När det kom till bästa sättet att informeras på så var den personliga kontakten med storkunderna en 

gemensam åsikt, men storkunderna angav mejl som bästa informationskanal då det går att 

vidarebefordra på ett mycket enkelt sätt. Detta togs inte upp av Stockholm Gas, men kan vara något 

tänka på.  

När det kom till Biogas var Stockholm Gas och fordonsgasstorkunderna i allt väsentligt av samma 

åsikter. Exempelvis fås från enkäterna att viktigast i ett informationsmaterial från Stockholm Gas är 

miljöeffekterna och Stockholm Gas framtida satsningar och projekt 
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4.3.2 Fordonsgasprivatkunder 

4.3.2.1 Om fordonsgas 

Miljön och ekonomin var de främsta styrkorna med ett fordonsgasdrivet fordon enligt de intervjuade 

inom det här segmentet. Detta bör Stockholm Gas AB ta fasta på i kommunikationen mot kunderna. 

Detta är något som rimligen bör kunna intressera såväl de befintliga- som de potentiella kunderna.  

I intervjuerna med privatkunderna lyftes tillgången på gas fram som den största nackdelen med att 

köra ett fordonsgasdrivet fordon. Detta är en av de större utmaningarna för Stockholm Gas AB. D.v.s. 

att försöka förmedla att detta är ett övergående problem (genom Stockholm Gas AB:s framtida 

satsningar eller liknande) alternativt att det inte är ett problem i dagsläget.  

Av de intervjuade i det här segmentet var det ingen som trodde att informationen mot de befintliga- 

och de potentiella kunderna skulle behöva skilja sig åt. Det kan vara användbart. Stockholm Gas AB 

behöver alltså inte, utifrån det som informanterna svarat, differentiera informationen till de befintliga- 

och de potentiella kunderna. För Stockholm Gas AB behöver detta inte betyda annat än att den 

information de går ut med på sin hemsida riktad till sina fordonsgaskunder, även kan intressera deras 

potentiella kunder. Hemsidan var för övrigt det sätt som de flesta informanterna ville tillgodogöra sig 

information gällande fordonsgas på.  

Från den enkät, i bilaga 3, som informanterna fick fylla i, framkom det att den information som 

privatkunderna skulle finna mest relevant och viktig i ett informationsmaterial från Stockholm Gas var 

information rörande fordonsgasens miljöfördelar, ekonomiska för- och nackdelar med fordonsgas samt 

Stockholm Gas framtida satsningar och projekt gällande fordonsgasen.  

Få kunder hade besökt Stockholm Gas hemsida, men det var ändå just genom hemsidan som de flesta 

av de intervjuade ville få informationen. Detta leder till att Stockholm Gas på ett eller annat sätt bör få 

detta kundsegment att hitta till hemsidan. Kanske via s.k. sökmotorindexering som nämnts av en av de 

intervjuade hos Stockholm Gas. 

 

4.3.2.2 Om biogas 

Det som togs upp som styrka och svaghet med biogas var i stort detsamma som för fordonsgas, det vill 

säga miljöpåverkan respektive tillgång på gasen. Det var en sval inställning till informationsbehov hos 

informanterna vid intervjuerna. Däremot framkom det att det som Stockholm Gas borde trycka på och 

försöka förmedla var miljöpåverkan och Stockholm Gas AB:s framtida satsningar och projekt gällande 

biogas. Detta var också något som styrktes av enkätsvaren. De finns med andra ord ett intresse av att 

veta vad Stockholm Gas AB planerar inför framtiden när det gäller biogas.   

Även här var Stockholm Gas hemsida och övriga webben de informationskanaler som föredrogs.  

 

4.3.2.3 Fordonsgasprivatkunder - Anställda Stockholm Gas AB 

I stort sett så överensstämmer de intervjuade på Stockholm Gas AB:s åsikter med det som sagts vid 

intervjuer med fordonsgasprivatkunderna.  

Exempel på detta är att Stockholm Gas AB vill informera via hemsidan, vilket också verkar vara det 

sätt som det här kundsegmentet vill få informationen på, både när det gäller biogas och fordonsgas. 

Från enkäten fås att det är miljönyttan, ekonomiska för- och nackdelar samt framtida satsningar som 

kändes mest intressant i ett informationsmaterial från Stockholm Gas. Det var också det som de 

intervjuade på Stockholm Gas tyckte var viktigast att informera om. Det som skiljde vid en jämförelse 

av enkätsvaren var att ingen av de intervjuade inom kundsegmentet ansåg att säkerhetsaspekter vid 

tankning, var något som var relevant i ett informationsmaterial, något som ett par av de intervjuade på 

Stockholm Gas svarat.  

Sammantaget ter det sig som att Stockholm Gas AB har ganska bra koll på det här kundsegmentet och 

att Stockholm Gas vet ungefär vad som behöver göras och hur.  
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4.3.3 Stadsgasstorkunder 

4.3.3.1 Om stadsgas 

De fördelar som det här kundsegmentet tog upp var främst de logistiska. Detta om man jämför med att 

använda gasol till sina spisar. Med gasol blir det mer logistiskt arbete med att flytta tomma gasolkärl 

och sätta in fyllda etc. För krögarna verkar gasol som det enda konkurrenskraftiga alternativet till 

stadsgas. El är för slött. Reglerbarheten och snabbheten hos elspisar är inte i närheten av gasspisars. 

Detta är något för Stockholm Gas att lyfta fram tydligare. 

 

När det kom till vad stadsgasstorkunderna ville veta mer om så framkom det i intervjuerna att 

utvecklingen när det gällde biogasinblandningen i stadsgasen var intressant. Det var den intervjuade 

med inom lite mer industriell verksamhet samt en av krögarna som förde detta på tal och undrade när 

detta skulle komma att bli en realitet. En ganska stor skepsis kunde anas i deras tro på att detta faktiskt 

skulle komma att ske. De ekonomiska aspekterna när det gällde stadsgas var också ett område där de 

ansåg att det fanns ett informationsbehov.  

I enkäterna framkom det att det som upplevdes som mest relevant och viktigt i ett 

informationsmaterial från Stockholm Gas AB var de ekonomiska aspekterna, miljöeffekter av 

stadsgasen och säkerhetsaspekter följt av kontaktinformation.  

Till skillnad från privatkunderna inom stadsgassegmentet tyckte storkunderna att Stockholm Gas 

faktiskt borde trycka på framtida satsningar och projekt i sin kommunikation mot kunderna.  

 

De intervjuade menade att information till de befintliga kunderna även intresserade och kunde nå de 

potentiella kunderna. Speciellt en av de intervjuade krögarna hade intressanta synpunkter när det kom 

till kommunikation till befintliga och potentiella kunder. Han menade att man inte ska underskatta hur 

mycket kunder pratar med varandra och med potentiella kunder. Han drog som exempel att han aldrig 

skulle köpa en fordonsgasdriven bil. Alla ”vet” att det är svårt att få tag på gas sade den intervjuade 

och hänvisade till uppgifter han fått från vänner som ägde bilar drivna på fordonsgas. Han hänvisade 

till hur läget såg ut för ett år sedan och tidigare och antog att läget var detsamma. Detta visar att det är 

viktigt att påtala när förändringar till det bättre görs och vårda de kunder man har så att man inte 

tappar potentiella kunder på felaktiga grunder. Den här krögaren menade att om han visste att fanns 

gas skulle det vara ett jätteintressant alternativ för honom att köra ut på sina cateringuppdrag med en 

fordonsgasdriven bil som ett led i krogens miljöprofil.   

 

När det kom till kommunikationskanaler var de flesta nöjda med den personliga kontakt de hade idag. 

Ett problem med endast muntlig kommunikation påtalades dock av en av krögarna. När det handlar 

om siffror och ekonomiska kalkyler vill man ha dessa nedskrivna menade krögaren. Det är lätt att 

glömma vad som sagts. Annars var den personliga kontakten något som beskrevs som positivt. Mejl 

var också en kommunikationskanal som togs upp. Mejl nämndes av två av de intervjuade i positiva 

ordalag. Det var då viktigt att de var tydligt riktade till den berörda. Har mejlen en oklar beskrivning i 

ämnesfältet riskerar de att tas bort eller bara hoppas över i konkurrens med övriga mejl.  

4.3.3.2 Om biogas 

Intresset när det gällde biogas relativt stort hos de intervjuade. En av de intervjuade var dock ganska 

sval i sitt intresse till biogasen.  

Det var framför allt vad som skulle ske i framtiden som de intervjuade tyckte att Stockholm Gas skulle 

trycka på och försöka förmedla. I intervjuerna framkom att även biogasens miljöeffekter var 

intressanta.  

Enkätsvaren pekade på samma sak. Det är de framtida satsningarna och projekten som tillsammans 

med biogasens miljöeffekter som var det intressantaste att få i ett informationsmaterial enligt det här 

kundsegmentet. 

Informationskanalerna som önskades när det gällde biogas var via mejl eller via hemsidan. 
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4.3.3.3 Stadsgasstorkunder - Anställda Stockholm Gas AB 

Precis som i fallet med privatkunderna så pekade krögarna på faktiska fördelar med att använda 

stadsgas. Från intervjuerna med de anställda på Stockholm Gas kan man utläsa att de är medvetna om 

att känslan vid matlagning inte är något som styr storkundernas val av spis. 

Det som det här kundsegmentet ville veta mer om angående den nya gasen skiljde sig något från det 

som de intervjuade på Stockholm Gas trodde. Ekonomiska aspekter och inblandningen av biogas i 

stadsgasen var två saker som nämndes av storkunderna. Inget av dessa två områden nämns explicit av 

de intervjuade på Stockholm Gas.  

När det kom till vad Stockholm Gas borde trycka på och förmedla var svaren mellan Stockholm Gas 

och storkunderna mer samstämmiga. Det var i första hand den framtida utvecklingen som det skulle 

fokuseras på. Dock så nämner de två krögare som ingår i varsitt pilotprojekt gällande uppvärmning, att 

Stockholm Gas borde lyfta fram de nya användningsområden som finns för stadsgasen. Detta nämns 

inte av Stockholm Gas.  

De intervjuade och på Stockholm Gas och de intervjuade storkunderna verkar vara ense om att det går 

att nå potentiella kunder med information riktad till befintliga kunder. 

Enkätsvaren liknade varandra, med den skillnaden att de anställda på Stockholm Gas inte lyfte fram de 

ekonomiska aspekterna i samma utsträckning som storkunderna.  

 

Den skepsis som ett par av de intervjuade stadsgasstorkunderna hade gentemot att det inom 

överskådlig tid skulle finnas biogas i stadsgasnätet (utanför Hammarby sjöstads nät), kanske kan avta 

genom det förslag som gavs av en av de intervjuade på Stockholm Gas. Den intervjuade menade att 

Stockholm Gas borde gå ut med ett slags löfte om ”grön gas” i alla Stockholm Gas AB:s produkter ett 

visst årtal. Ett realistiskt årtal. 

 

Inom biogasområdet så liknade storkundernas- och de intervjuade på Stockholm Gas svar varandra i 

mångt och mycket.  

Precis som Stockholm Gas verkar tro så är storkunderna intresserade av framtida utvecklingen när det 

gäller biogas. Detta stöds av enkäterna där framtida satsningar och miljöaspekterna framträder hos 

svaren från såväl de intervjuade på Stockholm Gas som hos de intervjuade storkunderna.  

 

När det kom till informationskanaler lämpliga för information om biogas så nämns av storkunderna 

hemsidan och via mejl, medan informanterna från Stockholm Gas hade en tydligare dragning mot 

enbart hemsidan.  
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4.3.4 Stadsgasprivatkunder 

4.3.4.1 Om stadsgas 

Åsikterna från det hör kundsegmentet bjöd inte på några större överraskningar när det gällde 

stadsgasen. Det som lyftes fram som de största fördelarna med stadsgasen var reglerbarheten och 

snabbheten, något som det kommer att ges anledning att återkomma till.  

Privatkunderna undrar över vitt spridda saker, bland annat miljöpåverkan med nya gasen samt vad den 

nya gasen är för något. 

En majoritet av dem som hade en åsikt i frågan gällande huruvida informationen till potentiella och 

befintliga kunder skulle skilja sig åt eller inte ansåg att den inte behövde göra detta. En av 

informanterna gav en tänkvärd motivering. Personen svarade att många av de kunder som nu har 

stadsgas inte har valt det själva utan endast tagit över ett avtal när de flyttade in. Av den anledningen 

är de i den situationen att de kan betraktas som nya kunder i den meningen att de har i princip samma 

informationsbehov som en potentiell kund.  

I enkäten framkom att de tillfrågade fann det mest relevant och viktigt att informera om den nya 

gasens miljöeffekter samt säkerhet gällande handhavandet med den.  

Det var väldigt tydligt att informationen skulle vara i form av en hemskickad trycksak. I vissa fall gavs 

förslaget att det i denna trycksak kunde ha en hänvisning till en hemsida med mer och utförligare 

information. Detta är något som man kan ta till vara på från Stockholm Gas håll. Stockholm Gas 

använder ju idag fakturamedskick som en informationskanal och informanternas svar pekar på att 

detta uppskattas.  

4.3.4.2 Om biogas 

Ett större intresse kring biogas än förväntat fanns i det här kundsegmentet, med tanke på att de allra 

flesta stadsgasanvändarna inte har biogas som en råvara i sin stadsgas idag. Det var framförallt 

information rörande miljöeffekter samt allmänt mer information om biogas som efterfrågades. Detta 

pekade också svaren från den ifyllda enkäten på.  

Även när det gällde biogas var det en trycksak som var det sätt som de flesta svarande inom det här 

segmentet ville ha informationen via. Spontant känns ju en hänvisning till hemsidan som en lämplig 

kanal här, helst när det gäller mer statisk information såsom biogasens miljöpåverkan etc.  

4.3.4.3 Stadsgasprivatkunder - Anställda Stockholm Gas AB 

Det var vissa skillnader mellan det som Stockholm Gas AB:s informanter lyfte fram och det som 

privatkunderna svarade. Exempelvis så var det påfallande många av de anställda på Stockholm Gas 

som svarade att känslan och lyxen var de främsta fördelarna med stadsgas. Det var betydligt färre av 

de svarande privatkunderna som gav svar som kan associeras med känsla och lyx. De nämnde mer 

faktiska fördelar som snabbhet och reglerbarhet. Dessa fördelar nämndes också av de intervjuade på 

Stockholm Gas, men känslan och lyxen verkade vara det centrala. Detta kan tolkas som att det är 

rimligt att ha fokus på de mer faktiska fördelar som stadsgasspis har kontra andra typer av spisar när 

fördelar med stadsgas skall kommuniceras. Detta eftersom det är dessa fördelar som kunderna som har 

stadsgas verkar uppleva. Det behöver ju inte betyda att man tar bort känslan som argument helt.  

Stockholm Gas AB tar upp flera frågor som de tror att privatkunderna vill veta. Merparten av de 

tillfrågade kunderna svarade att de inte undrade över något med gasen. Ett svar som dock behöver 

lyftas fram är det som hade med installationsfrågor att göra (se bilaga 4 sid. 80). Det är väldigt viktigt 

att den informationen når fram, och vart man skall vända sig med den typen av problem. Detta 

eftersom installationer inte är något som skall göras på eget bevåg. (Stockhom Gas webbplats) 

Från enkäten fås att det som de privata stadsgaskunderna ansåg mest viktigt i ett informationsmaterial 

var säkerhetsaspekter, miljöeffekter och kontaktinformation. De svarande på Stockholm Gas hade 

liknande svar fast de lyfte fram framtida satsningar, något mer än de svarande privatkunderna.  
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När det kom till biogas var det inga större avvikelser mellan det som de intervjuade på Stockholm Gas 

svarade och det som framkom i svaren från privatkunderna. I svaren från de öppna frågeformulären 

var det miljörelaterade frågor och allmänt mer information som lyftes fram av privatkunderna som det 

som de undrade över. Miljöfrågorna lyftes också som något som Stockholm gas trodde att kunderna 

var intresserade av. 

Enkätsvaren pekade på samma sak, miljön. Dock tyckte Stockholm Gas att det var viktigare att 

informera om framtida satsningar och projekt än vad kunderna verkade tycka att det var att ta del av 

sådan information. 
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4.4 Diskussion 

4.4.1 Teknik och lärande perspektivet 

Det här examensarbetet ligger inom ämnesområdet Teknik och lärande. Examensarbetet skall alltså 

innehålla delar relevanta för lärarutbildningen samt delar mer relevanta för en civilingenjörsutbildning. 

Det kan vid en första anblick uppfattas som att arbetet helt och fullt rör sig inom marknadsförings- och 

kommunikationsområdet, vilket det i och för sig till största delen gör. Men det innebär inte att det 

saknas delar som är relevanta inom en lärar- eller civilingenjörsgärning. 

Metoden kvalitativ forskningsintervju är tydligt kopplat till lärande, anser jag. I en lärares roll ingår 

bland annat att försöka förstå vad en elev avser med det den säger eller skriver för att kunna möta 

eleven på ett adekvat sätt och hjälpa eleven. I samtalen med informanterna i den här studien handlade 

det också mycket om att förstå vad de menade med det som de sade och att ställa kompletterande 

frågor för att på så sätt få en ännu tydligare bild av en informants åsikt gällande en viss fråga, om det 

fanns något som var oklart. I en lärares roll så ingår stora portioner kommunikation och 

kommunikation är mer eller mindre grunden för den här studien. 

De teknikrelaterade inslagen i det här examensarbetet är lätta att finna, genom de teknikbeskrivningar 

som återfinns i kapitel 2 och genom hela det område som studien befinner sig inom, nämligen 

gasbranschen. Gasbranschen har tydlig koppling till teknik och är en arena för många civilingenjörer, 

andra ingenjörer och personer med teknisk inriktning överhuvudtaget.   

4.4.2 Återkoppling 

I postens studie Brevvanor 2011, (2011) så beskrivs att privatpersoner fortfarande vill ha sina 

räkningar i form av fysiska brev och att de i stor omfattning läser det som skickats med räkningen. Om 

man tittar på det som framkom i den här studien gällande stadsgasprivatkunderna så förefaller det som 

att det är just som fakturamedskick som de vill ha sin information. I fallet fordonsgas så får ju inte 

privatkunderna några räkningar så det är inte aktuellt för dem at t få medskick av den typen och de 

svarade också att de ville ha information elektroniskt i mycket högre omfattning än privatkunderna på 

stadsgassidan.  

I den andra studien från posten Kundkommunikation i förändring (2008) är det intressant att läsa att 

trots att företag beskriver kundernas åsikter som viktiga så tar de inte reda på hur kunderna vill få 

information från företaget. Det kan man ju hoppas att den här studien har hjälpt Stockholm Gas AB att 

göra. Det leder till det som tas upp som viktiga frågor angående envägskommunikation i Bolstad 

(2011). Frågor som ”Vad skall presenteras?” och ”Hur skall informationen presenteras?” är frågor som 

utifrån intervjuerna i den här studien fått ett svar. Sedan hur sanningsenligt det svaret är, kan 

diskuteras och har också diskuterats i kapitel tre.  

I studien Planning of online and offline B2B promotion with conjoint analysis (2008) så står bland 

annat att företag med fler en tio anställda tillhör dem som vill ha internetbaserade 

kommunikationskanaler i större utsträckning. Detta verkar gälla även i denna studie. Samtliga 

fordonsgasstorkunder hade mer än tio anställda och deras önskade kommunikationskanaler var främst 

internetbaserade. Av de intervjuade stadsgasstorkunderna hade två av företagen många fler än tio 

anställda och två av dem omkring tio anställda. Där föredrogs definitivt internetbaserade kanaler av 

samtliga intervjuade.  

4.4.3 Reflektion över forskningsprocessen 

Det finns andra sätt som den här studien hade kunnat göras på. Utan att påstå att valet att göra en 

kvalitativ studie var fel, hade den också kunnat göras kvantitativt. Ett kvantitativt arbetssätt hade haft 

fördelen att en större mängd data hade samlats in och på så sätt hade resultaten i studien kunna 

säkerställas statistiskt. I själva studien kunde det frågats om brister i andra material de sett, och inte 

bara i Stockholm Gas AB:s material, för att på så sätt lära från andras brister samt få en högre 

svarsfrekvens.  
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Fokus i studien kunde ha legat på ett av de tre områdena stadsgas, fordonsgas och biogas för att på så 

sett fått en djupare kunskap om vad som behöver göras på det området och hur detta skulle 

genomföras. Av samma anledning kunde fokus legat på ett av kundsegmenten storkunder eller 

privatkunder istället för att som i den här studien ta med båda. 

4.4.4 Nya frågor  

Det finns flera olika sätt att gå vidare med resultaten från den här studien. Exempelvis kan resultaten 

användas till att faktiskt utforma informationsmaterial med det innehåll som framstått som önskvärt i 

studien samt använda de informationskanaler som enligt studien föredrogs. Man skulle också kunna gå 

vidare med studien genom att välja ett av områdena fordonsgas, stadsgas eller biogas och ett av 

kundsegmenten storkund eller privatkund och där fördjupa sig ytterligare, för att på så sätt få en ännu 

tydligare bild av vad kundsegmentet vill veta inom området och hur de/det vill ta del av 

informationen.  

Slutligen. De frågeställningar som ställs upp i kapitel 1 besvaras ganska väl under rubrikerna Resultat 

och Resultat av analysen anser jag. Studien når i mål, men precis som skrivits tidigare så måste 

generaliseringar av resultaten göras med försiktighet.  
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Bilagor  

Bilaga 1. Biogasproduktion 

Nedan tas de produktionssätt som används för att producera biogas genom rötning upp. 

Först behandlas biogasproduktion allmänt, sedan behandlas kortfattat de 

produktionsanläggningar från vilka Stockholm Gas AB, i dagsläget, får den biogas de 

sedan använder i sin verksamhet.  

B.1.1 Allmänt 

Framställning av biogas kan grovt delas upp i tre delar, förbehandling och hygienisering, 

själva rötningen och till sist uppgradering av den framställda gasen. Det sista steget sker 

för att höja metanhalten så att biogasen får fordonsgaskvalité. 

 

B.1.1.1Förbehandling och hygienisering 

Beroende på vilket substrat som används så kommer förbehandlingen att se olika ut. 

Vissa substrat kräver att man mekaniskt sönderdelar dem genom exempelvis malning. 

Andra mer svårnedbrytbara substrat kräver kemisk eller termisk behandling för att 

mikroorganismerna skall kunna bryta ned substratet. (Biogasportalens webbplats) 

 

Vissa substrat bland annat de med animaliskt ursprung såsom slakteriavfall och gödsel, 

kräver dessutom att de hygieniseras. Hygienisering innebär att substratet behandlas på ett 

sätt som gör att oönskade bakterier som exempelvis salmonellabakterier i substratet dör. 

(Deublin & Steinhauser, 2008,) Undantag från denna regel kan förekomma på 

gårdsanläggningar där gödsel rötas och restprodukten, kallad rötrest, endast sprids som 

gödselmedel inom det egna lantbruket. Regelverket för hygienisering kontrolleras av 

jordbruksverket. (Biogasportalens webbplats)  

 

Hygienisering kan ske antingen genom kemisk hygienisering eller genom termisk 

hygienisering.  

Kemisk hygienisering sker vanligen med en blandning med vatten och en 

kalciumhydroxidlösning. 

Termisk hygienisering sker genom uppvärmning av substratet. Ett vanligt sätt är att 

substratet värms till 70 °C och hålls vid den temperaturen under en timmes tid. 

Substratets kornstorlek bör vid denna behandling inte överstiga 10 mm i diameter. 

(Deublin & Steinhauser, 2008) 

 

B.1.1.2 Rötning 

Rötningen är det steg där biogasen bildas och det sker under anaerob nedbrytning, vilket 

innebär nedbrytning utan tillgång till syrgas. Nedan skrivs materialbalansen för 

omsättningen av glykos vid anaerob nedbrytning: 

 

Förening:  C6H12O6→CH4+CO2+restprodukter+värme 

Vikt (kg):     1,00        0,25  0,69       0,0056          380kJ (Persson & Nilsson (red.), 2005) 
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Själva rötningen kan delas upp i tre steg: 

 

1) Organiska substanser, exempelvis fetter, proteiner och cellulosa genomgår 

hydrolys det vill säga en molekyl klyvs efter det att en vattenmolekyl adderats 

och av substanserna bildas enklare vattenlösliga molekyler som exempelvis 

ammoniumsalter, fettsyror, glykos med flera 

 

2) Mikroorganismer bryter ned produkterna från ovanstående steg till organiska 

syror. I första hand ättiksyra, vätgas och koldioxid. 

 

3) I detta steg tar en annan typ av mikroorganismer vid. Dessa mikroorganismer 

kallas ofta för de metanbildande mikroorganismerna. Dessa mikroorganismer 

omvandlar produkterna från steg två till, främst, metan och koldioxid. (Sundqvist 

(red.), 2005)  

 

B.1.1.3 Olika typer av rötning 

Förenklat kan man dela upp rötningen i två olika typer, våt rötning och torr rötning. 

Vid våt rötning har man en torrsubstanshalt på omkring 10 %. Vatten sätts till substratet 

så denna halt uppnås. 

Vid torr rötning har man en torrsubstanshalt på omkring 30-50 %.  

 

Man kan också dela upp rötningen i en enstegs- och en tvåstegsprocess. I två 

stegsprocessen sker det metanbildande processen, steg tre ovan, i en separat rötkammare. 

 

Vidare kan man göra uppdelningen i mesofil rötning och termofil rötning. Vid mesofil 

rötning sker rötningen vid ca 37 °C och vid termofil rötning sker rötningen vid ca 55°C. 

(Sundqvist (red.), 2005) 

 

B.1.1.4 Uppgradering 

Gasen som bildats under rötningen innehåller till största delen metan (CH4) 55-70 % och 

koldioxid (CO2), 30-45 %, men också spår av andra gaser såsom svavelväte (H2S), 

ammoniak (NH3), vattenånga (H2O) och kväve (N2) återfinns normalt i den bildade gasen. 

(Deublin & Steinhauser, 2008)  

 

Om gasen skall användas som fordonsgas krävs att metanhalten ökas avsevärt. Detta görs 

genom att ta bort stora delar av koldioxiden och på så sätt höja halten metan i den 

kvarvarande gasen. Men även andra gaser än koldioxid skall tas bort, alternativt att 

förekomsten av dem reduceras. (Biogasportalens webbplats) 

 

Nedan kommer fokus att ligga på tekniker för att reducera halten CO2. Det finns olika 

typer av sådana gasreningstekniker. Exempel på sådana tekniker är: 

 

 Pressure swing adsorption (PSA): Separerar molekyler med avseende på storlek. 

 Kryogen uppgradering: Utnyttjar ämnenas koldioxids högre kokpunkt. Genom 

att kyla gasen kan koldioxiden övergå i flytande form medan metan stannar som 

gas. Och de kan på så sätt separeras. 

 Membranteknik: Gasen passerar ett membran med hålfibrer som släpper igenom 

vatten och CO2, men inte metan och metanet anrikas därmed. 

 Skrubberteknik: Bygger på att låta gasen komma i kontakt med en vätska som 

löser koldioxid bra, och sedan leda bort vätskan. (Biogasportalens webbplats) 
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Den vanligaste tekniken för uppgradering av biogas är att använda en s.k. vattenskrubber. 

Det finns flera olika typer av denna reningsteknik. En bra beskrivning på en sådan teknik 

ges på Svensk biogas hemsida. En förenklad bild av den beskrivningen visas nedan. 

 

 
Figur 10. Principen bakom en vattenscrubber 

 

Förklaring till Fig. 1:  

 

1) Gasen leds in i vattenskrubbern där vatten duschar gasen. Koldioxid, men också andra 

föroreningar bland annat svavelväte, löser sig i vattnet.  

 

2) Detta vatten leds bort till en vattenreningsprocess där vatten frigörs från koldioxid, 

svavelväte och eventuellt någon ytterligare förorening vilka leds bort till ytterligare 

rening för att få bort svavelvätet och eventuella andra föroreningar innan koldioxiden kan 

släppas ut. 

 

3) Det renade vattnet leds tillbaka till skrubbern tillsammans med den mindre mängd 

metan som löst sig i vattnet. 

 

4) Det renade metanet som lämnar skrubbern är mättat med vatten och måste torkas innan 

uppgraderingen är klar. 

B.1.1.5 Restprodukten 

När rötningen är klar så återstår en restprodukt som kallas rötrest, eller rötslam om 

ingångssubstansen var avloppsslam. Det är viktigt att kunna återföra rötresten till jorden 

eftersom den innehåller näringsämnena kväve och fosfor. Detta för att inte jorden skall 

urlakas på dessa näringsämnen. Att recirkulera fosfor är av särskild vikt eftersom fosfor 

är en ändlig produkt som enligt beräkningar från naturvårdsverket endast kommer att 

räcka i cirka 150 år till, då är ökad befolkning och därigenom ökad användning av fosfor 

medtaget i beräkningen. (Naturvårdsverkets webbplats) 

Det finns ett certifieringssystem i Sverige idag där man kan få sin restprodukt 

kvalitetssäkrad enligt en standard (SPCR 120) som är sammanställd av Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut och den får då kallas för Certifierad biogödsel. För att en 

biogasproducent skall få sin rötrestprodukt certifierad ställs krav på såväl ingående 

produkt som på slutprodukt, hela kedjan tas med. Det som kontrolleras är bland annat 

innehållet av vissa bakterier, till exempel salmonellabakterier, och halter av tungmetaller. 

Dessutom ställs krav på personalen, gällande utbildning och säkerhetstänkande. 

Exempel på substrat som vanligen kan certifieras är gödsel, källsorterat matavfall, 

lantbruksgrödor, processvatten från livsmedelsindustrin. (Biogasportalens webbplats) 

När det gäller rötslam, rötresten från rötning av avloppsslam, kan denna ej certifieras. 

Detta eftersom risken är stor att innehållet av bland annat tungmetaller i slammet är för 
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hög. Detta begränsar rötslammets användning i jordbruket. Så här skriver 

Naturvårdsverket i en rapport till regeringen 2010: 

 
Det är viktigt att fosfor från avlopp återförs till åkermark eller annan produktiv mark. Dels 

för att undvika övergödning som uppstår när näring från avlopp hamnar på olämplig plats 

samt de miljö- och resursproblem som är förknippade med gruvbrytning och 

gödselmedelstillverkning samt dels, på lång sikt, att den mängd brytbar fosfatmineral som 

finns i världen är begränsad.  

(Naturvårdverket, 2010, Uppdatering av ”Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp” 

s, 7) 

 

Från citatet framgår det att det är av stor vikt att även rötslam kan återföras till marken för 

att på så sett även få in den fosforn i kretsloppet.  

B.1.2 Henriksdals reningsverk 

B.1.2.1 Substrat 

Substratet är avloppsslam och organiskt avfall i form av fett. (Stockholm vattens 

webbplats) 

B.1.2.2 Förbehandling och hygienisering 

Flera olika reningssteg genomförs med avloppsvattnet. Bland annat sker mekanisk rening 

där större partiklar rensas bort genom att avloppsvattnet passerar galler där partiklar upp 

till en storlek av 3-10 mm tas bort.  

 I slammet avskiljs i stora sedimenteringsbassänger och pumpas till rötkammarna. I 

slammet har då bland annat fosfor tillkommit, det har fällts ut med kemisk rening av 

avloppsvattnet. 

Ingen ytterligare hygienisering sker av slammet. Ett stort steg för att få en renare 

restprodukt (efter rötningen) är att informera Stockholm vattens VA-abonnenter att 

giftiga metaller inte kan tas om hand på ett reningsverk. När slammet är avskiljt pumpas 

det in i rötkamrarna. (Stockholm vattens webbplats) 

 

B.1.2.3 Rötning 

Rötningen på Henriksdals reningsverk är en mesofil våtrötningsprocess som sker i ett 

steg, dvs. de tre stegen beskrivna under rubriken Allmänt-Rötning, sker i respektive 

rötkammare (7 st. på Henriksdals reningsverk). (Hellstedt m.fl., 2009) 

Uppehållstiden i rötgaskammarna är ca 19 dagar för substratet. (Stockholm vattens 

webbplats) 

 

B.1.2.4 Restprodukter 

Den största delen av restprodukten, rötslammet, går till återställande av markområden där 

gruvdrift bedrivs eller bedrivits. (Stockholm vattens webbplats)  
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B.1.3 Swedish Biogas Internationals (SBI) produktionsanläggning i 

Örebro 

B.1.3.1 Substrat 

Gräs, spannmål, potatis, majs och restprodukt från öltillverkning. 

    (SBI:s webbplats) 

B.1.3.2 Förbehandling och hygienisering 

Ingen hygienisering behövs då substratet är rena råvaror från växtriket. (Sven-Göran 

Sjöholm, (SBI)) 

 

B.1.3.3 Rötning 

Rötningen på SBI:s anläggning i Örebro är en mesofil våtrötningsprocess som sker i två 

steg. (Sven- Göran Sjöholm, SBI). Uppehållstiden i rötkammarna är mellan 50-70 dagar.  

 

B.1.3.4 Upparbetning 

Upparbetning sker med en vattenskrubber. (SBI:s, webbplats) 

 

B.1.3.5 Restprodukten 

Restprodukten blir biogödsel och går till det lokala lantbruket. (SBI:s, webbplats) 



52 

 

 

Bilaga 2. Alternativa drivmedel och politikers syn på biogas 

B.2.1 De vanligaste alternativa drivmedlen i Sverige - 

En jämförelse 

Enligt statistik från SCB presenterad i Statens Energimyndighets rapport 

Transportsektorns energianvändning 2010, är de tre vanligaste alternativa drivmedlen i 

Sverige: FAME, Etanol och fordonsgas. Dessa tre alternativa drivmedel samt el till 

fordonsdrift beskrivs kortfattat nedan.  

B.2.1.1 El-drift och hybridteknik 

En elmotor som kraftkälla ger inga utsläpp. Vidare har elmotorn en högre verkningsgrad än en 

förbränningsmotor. De flesta elfordon får sin el från nickel - kadmium batterier. Kadmium är en 

miljöfarlig tungmetall så därför går utvecklingen bort från den batteritypen mot nickel - metallhydrid 

batterier som är bättre både tekniskt och miljömässigt dessa batterier är dock mycket dyrare. 

Litiumbatterier är också ett bra alternativ för framtiden. De positiva miljöeffekterna på närmiljön vid 

användande av ett elfordon är uppenbara då de inte släpper ut avgaser. I det globala perspektivet är 

miljöeffekterna helt avhängiga av hur den el som laddat batterierna producerats. Enligt information 

från Gröna bilister är en elbil driven på el framställd från brunkol till och med sämre ur 

klimatsynpunkt än en bensindriven bil.  

Det finns även så kallade elhybrider. Dessa har både en elmotor och en förbränningsmotor (vanligtvis 

en bensinmotor). Förbränningsmotorn laddar batterierna som driver elmotorn som i sin tur driver bilen 

samt hjälper till att driva bilen vid accelerationer och vid låga hastigheter. Vid inbromsningar kan 

batterierna laddas med den bromsenergi som genereras.  

(Håll Sverige Rents webbplats samt Gröna Bilisters webbplats)  

B.2.1.2 Etanol 

Etanol är det vanligaste alternativa drivmedlet i Sverige idag. Största delen av den använda etanolen är 

den som återfinns i 95-oktanig bensin som har 5 procents inblandning av etanol. Etanol återfinns också 

i drivmedlet E85 som till 85 % består av etanol och till 15 % av bensin. Vissa anpassade bussar kan 

köras på nära 100 procentig etanol. När det gäller miljöegenskaperna är de i stort sett desamma som 

bensinens så när som på den lägre halten utsläpp av växthusgaser. Hur stora dessa vinster blir beror 

helt och hållet på hur produktionen går till, vilken råvara som etanolen produceras från och var 

etanolen produceras. Den brasilianska tillverkningen dominerar världsmarknaden och en allt större del 

av den etanolen som används i Sverige kommer därifrån. Svensk tillverkning av etanol sker också. Då 

främst från svensk skogsråvara samt svenskt vete. (Håll Sverige Rents webbplats samt Gröna bilisters 

webbplats) 

 

B.2.1.3 FAME 

Fatty Acid Methyl Ester (FAME) är ett samlingsbegrepp för bränslen som görs av växtoljor som 

förestras med metanol. Av dessa bränslen är rapsmetylester (RME) den vanligaste i Sverige. RME 

används främst till tunga lastbilar och som inblandning i dieselolja. RME:s begränsning ligger i den 

stora odlingsareal som krävs för raps och att det finns forskningsresultat som visar på höga utsläpp av 

växthusgaser vid rapsodlingarna. Även stor användning av konstgödsel och bekämpningsmedel krävs, 

vilket påverkar RME:s miljöegenskaper negativt. (BIL Sweden och Motorbranschens Riksförbund, 

2007, samt Håll Sverige rents webbplats) 

SunPine AB, som bland annat ägs av Preem, Sveaskog och Södra, har en anläggning Piteå som 

tillverkar råtalldiesel från råtallolja som i sin tur är en restprodukt från skogsindustrins massaprocess. 

Råtalldiesel används vid Preems raffinaderi i Göteborg som tillverkar biodiesel. Anläggningen i Piteå 
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producerar råtalldiesel motsvarande bränslebehovet för 100000 dieselfordon (räknat på att ett fordon 

kör 1000 mil årligen genomsnitt ). 

Preems standard diesel innehåller cirka 5 % FAME och Preems Evolution Diesel innehåller 7 %. RME 

finns även i halterna 15 %, 30 % och 100 %, men för att köra på dessa högre halter av RME krävs att 

motorerna är specialanpassade för detta och bränslet lämpar sig därför inte för en vanlig dieselmotor. 

(Preems webbplats) 

Vinsten med att använda råtallolja som råvara är att man kommer runt de problem för RME som 

beskrivs ovan.  

B.2.1.4 Fordonsgas 

Fordonsgas är ett samlingsnamn för naturgas och biogas när de används som drivmedel (se definition 

2.1.1, s. 11). Fordonsgas har de renaste avgaserna av de fordon som drivs av förbränningsmotorer, när 

det handlar om försurande utsläpp och utsläpp av hälsoskadliga ämnen . Detta gäller i jämförelse med 

såväl de fordon som körs på bensin och diesel som med de fordon som körs på alternativa bränslen. 

Om fordonsgasen baseras på biogas så är dessutom utsläppen av växthusgasen koldioxid mycket låga. 

Organisationerna Håll Sverige Rent och Gröna Bilister beskriver fordonsgas bestående av biogas som 

ett av de renaste drivmedlen som finns, om inte det renaste.  

Något som ytterligare talar för den stora miljönyttan med biogas som drivmedel är att det i många fall 

är avfall som tas omhand vid framställningen. Det kan vara slakteriavfall, matavfall, grisspillning 

kospillning eller slam från reningsverk. Efter rötningen kvarstår en restprodukt som i flera fall kan 

användas till gödsel och på så vis återföra fosfor och kväve till marken. Fordonsgas baserad på biogas 

är således gynnsam för miljön på flera sätt och i flera led. (BIL Sweden och Motorbranschens 

Riksförbund, 2007, samt Håll Sverige rents webbplats och Gröna bilisters webbplats) 

Göterborg Energi har genom Gothenburg Biomass Gasification Project (GoBiGas), startat ett bygge 

av en demonstrationsanläggning för förgasning av skogsråvara till biogas (här ges begreppet biogas 

den något vidare definitionen och innefattar även gas framställt på annat sätt än via rötning). 

Demonstrationsanläggningen skall stå klar 2013 och om försöken faller väl ut så startar etapp 2 som 

innebär byggandet av en fullskalig kommersiell anläggning som skall stå klar år 2016. Den 

anläggningen antas år 2020 kunna leverera biogas med energiinnehållet 1 TWh, motsvarande 

drivmedel till 100000 personbilar. (Göteborg Energis webbplats) 

Även E.ON planerar för en förgasningsanläggning för förgasning av skogsråvara. Den anläggningen 

planeras för upp till 1,6 MWh och med möjlig driftssättning år 2015. 

Tekniken går i korthet ut på att skogsråvara förgasas i närvaro av syrgas och vattenånga och bildar 

syntesgas, bestående av i huvudsak vätgas och kolmonoxid. Syntesgasen metaniseras, dvs. kolet i 

kolmonoxiden vätgasen bildar tillsammans metan, utan att närmare gå in på hur. (E.ON:s webbplats) 

Tekniken att förgasa skogsråvara till biogas har potential att dramatiskt öka tillgången på biogas och 

därmed fossilfri fordonsgas.  
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B.2.2 Sveriges politikers syn på biogas 

B.2.2.1 Regeringens proposition 1989/90:146 om livsmedelspolitiken 

Det råder ingen tvekan om att biogasen ses som en potent ersättare till delar av de fossila 

bränslena. De svenska makthavarna var tidigt intresserade av biogasen. I Regeringens 

proposition 1989/90:146 om livsmedelspolitiken utförd av Odd Engström och Mats 

Hellström står att läsa: 

 
Från miljösynpunkt vore det önskvärt att i större skala utveckla biogas produktion ur sopor. I 

det sammanhanget är tillskott av energigräs, lusern och jordärtskockor ofta önskvärt som 

komplement. (1989, s101) 

Ovanstående skrivs under rubriken Miljöfrågor i propositionen vars huvudsakliga 

innehåll består av framlagda förslag till en ny livsmedelspolitik. Det som föreslås i 

propositionen syftar till att vara ett stöd för att nå nya mål angående miljö, landskapsvård, 

regional fördelning och beredskap rörande livsmedel.  

Det gryende intresset som beskrivs ovan verkar inte ha mattats av från politikerhåll. Det 

är snarare så att intresset ökat.  

B.2.2.2 Regeringens proposition 2008/09:163 En sammanhållen klimat- 

och energipolitik - Energi 

I Regeringens proposition 2008/09:163 beskrivs bland annat hur regeringen stödjer en 

ökad användning av naturgas i syfte att få till en ökad infrastruktur i form av gasnät som 

möjliggör en successiv ökad andel biogas i gasnätet. Detta har varit och fortfarande är en 

kontroversiell fråga, då naturgas inte är ett förnyelsebart bränsle utan ett fossilt.  

 
Regeringens bedömning: Naturgasen, som är ett fossilt och ändligt bränsle, kan ha 

betydelse under en omställningsperiod, främst i anläggningar inom industrin och för 

högeffektiv kraftvärme. Sådana anläggningar omfattas av det europeiska systemet för handel 

med utsläppsrätter, ETS. Infrastruktur för naturgas kan därmed utvecklas på kommersiella 

villkor. Utvecklingen av infrastruktur kan ske på ett sätt som understödjer en successiv 

introduktion av biogas. Några planer på en utvidgad storskalig utbyggnad av naturgas till 

hushåll och företag är inte aktuella i Sverige. Regeringens föreslagna klimat- och 

energipolitik kommer ytterligare att begränsa de fossila bränslenas konkurrenskraft. Av den 

ansökan som lämnats in av de kommersiella aktörer som står bakom den föreslagna rysk-

tyska gasledningen, framgår att någon grenledning till Sverige inte är aktuell. (Regeringens 

proposition 2008/09:163, s 30) 

Som framgår i citatet ovan är hela tiden syftet med att underlätta användande av naturgas 

att skapa plats för ökad produktion och ökat användande av biogas. Detta kan tolkas som 

en ganska stark indikation på att makthavarna, i varje fall sittande regering, anser att 

biogas är ett bränsle för framtiden och värt att satsa på. 

 
Regeringens bedömning: Biogas kan spela en viktig roll i det svenska energisystemet, 

framför allt lokalt och regionalt. Lokalt skapar biogas renad till biometan och utnyttjad som 

drivmedel i tätorternas trafik ett betydande steg i riktning mot ekologiskt hållbara städer. Vid 

rötning av stallgödsel tillkommer fördelen att samtidigt minskas utsläppen av metan från 

gödselhanteringen. Den lovande utveckling med biogas för fordon som inletts i Sverige de 

senaste 10 åren bör fortsatt stimuleras. (Regeringens proposition 2008/09:163, s 47) 

Ovanstående motiveras bland annat genom att biogas beskrivs som det biodrivmedel som 

har högst miljöprestanda av de miljödrivmedel som används i Sverige idag. Denna 

egenskap, menar regeringen enligt propositionen, kommer till sin rätt allra bäst i tätorter. 

Vidare tas det i motiveringen till bedömningen upp att man genom satsningen på biogas 

som bränsle får en mycket positiv bieffekt. Rötningen i framställningsprocessen gör att 
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man kommer till rätta med problemen med svårhanterligt avfall som tidigare varit ett 

gissel. Bland annat kan slam från reningsverken tas om hand på detta sätt.  

B.2.2.3 Förslag till sektorsövergripande biogasstrategi 

I statens energimyndighets rapport Förslag till sektorsövergripande biogasstrategi som 

utgavs 2010 har energimyndigheten i samråd med Jordbruksverket och Naturvårdsverket 

på uppdrag av regeringen, genom beslut 2009-07-02, tagit fram en övergripande strategi 

för biogasens framtid. I den omfattande rapporten ges, som namnet på rapporten tydligt 

indikerar, förslag till en framtida strategi när det gäller biogas som energikälla och 

bränsle. Utöver de förslag som ges, så görs ett antal konstaterande och dras ett antal 

slutsatser. Bland förslagen återfinns bland annat: 

 
Jordbruksverket får i uppdrag att utreda vidare hur tilläggsersättningen inom 

miljöersättningen för vallodling kan omfatta även vall som används till biogasproduktion. 

(Förslag till övergripande biogasstrategi, 2010)  

Fortsatt forskning kring olika rötningsprocesser bör uppmuntras i universitet och högskolor. 

(Förslag till övergripande biogasstrategi, 2010) 

Regeringen bör överväga att inom ramen för visionen om fossiloberoende fordonsflotta till år 

2030 fastställa en långsiktig ambition av att stärka generella styrmedel för förnybara 

drivmedel. Härigenom stimuleras även användningen av biogas (Förslag till övergripande 

biogasstrategi, 2010) 

Dessa tre punkter är exempel på att biogas tros vara ett förnyelsebart bränsle för 

framtiden. Det går också att dra slutsatsen att biogasproduktionen och 

framställningsprocesserna inte nått sina fulla potentialer, utan har stora 

utvecklingsmöjligheter. Uppfattningen att biogas har potential och är viktig visar sig 

också under rubriken slutsatser. 

 
Det finns ytterligare möjligheter att producera biogas från avfall och slam och att öka uttaget 

ur befintliga deponier. (Förslag till övergripande biogasstrategi, 2010) 

Rötning av gödsel ger stora klimat- och miljönyttor som motiverar ett samhälleligt stöd för 

att förbättra den privata lönsamheten. Även produktion av biogas ur vall är motiverat att 

stödja. (Förslag till övergripande biogasstrategi, 2010) 

 

I några punkter i slutsatserna framträder också några av biogasens framtida utmaningar. 

Det står bland annat att: 
Det är snarare produktionen än efterfrågan som bör stimuleras. På större anläggningar för 

biogasproduktion bör uppgradering till drivmedel av biogasen prioriteras framför annan 

användning, där uppgradering är ekonomiskt försvarbart.  

Biogasen gör störst miljönytta då den används i tung trafik i stadsmiljö. Den lämpar sig 

särskilt till bussflottor i innerstadstrafik som har en jämn och hög efterfrågan på bränsle och 

där alternativet är diesel och där hälsoeffekterna av minskade partikelutsläpp är störst.  

Volymerna biogas i närtid är alltför små för att motivera storskaliga satsningar på 

gasledningar och distributionssystem. (Förslag till övergripande biogasstrategi, 2010) 

Längre ned i punktlistan står att läsa att: 
 

Målsättningen om 35 % biologisk behandling av avfall har varit viktigt för att kommuner ska 

prioritera rötning framför förbränning. Ett fortsatt etappmål inom miljömålssystemet är 

viktigt för att få samma styrande effekt. (Förslag till övergripande biogasstrategi, 2010) 

I punkterna ovan framgår att tillgången på biogas inte är tillräcklig, utan är en 

begränsande faktor generellt i branschen. Efterfrågan är större än tillgången och 

användningsområdena är fler och behovet större än vad biogasen kan tillgodose. Det 
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problemet gör att biogasen i första hand bör gå till de användningsområden där 

miljönyttan blir som störst enligt rapporten.  

B.2.2.4 De nationella miljömålen 

B.2.2.4.1 Regeringens proposition 1997/98:145 Svenska miljömål. 

Miljöpolitik för ett hållbart Sverige 

I den här propositionen som antogs av riksdagen 1999, ställdes 15 stycken miljömål upp. 

Ytterligare ett miljömål tillkom 2005 så att miljömålen därefter var totalt 16 stycken. 

Syftet med den propositionen var att kraftfullt förstärka miljöarbetet de följande åren och 

att ersätta tidigare miljömål. Detta för att nå det övergripande målet att till kommande 

generation kunna överlämna ett samhälle där de största miljöproblemen i Sverige är lösta. 

Miljömålen som ställdes upp var: 

 

1. Begränsad klimatpåverkan  

2. Frisk luft  

3. Bara naturlig försurning  

4. Giftfri miljö  

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalitet 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt och djurliv (tillagt 2005)  

 

Alla miljömålen skall vara uppnådda 2020 utom för nummer ett, som skall vara uppnått 

2050.  

I propositionen nämns biogas under rubriken Strategi för alternativa drivmedel i Sverige. 

Biogas behandlas där tillsammans med etanol och dimetylester som bra alternativa 

bränslen. Inhemskt producerad biogas beskrivs som ett drivmedel med mycket goda 

egenskaper vad det gäller miljö-, klimat- och hälsoeffekter. Vidare sägs att villkoren för 

ett samverkansprojekt som rör produktion, distribution och användning av biogas som 

drivmedel skall utredas.  

B.2.2.4.2 SOU 2011:34 Etappmål i miljömålssystemet 

I denna utredning som är ett delbetänkande från Miljömålsberedningen, vars uppdrag är 

att ge regeringen förslag på hur miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan nås, lyfts 

biogas som ett miljöriktigt drivmedel fram ytterligare och mer konkret. Bland annat 

skrivs där att rötning av matavfall och tillvaratagande av rötgasen är att föredra framför 

kompostering eftersom energin i matavfallet tas till vara vid rötning. Vidare sätts det 

ambitiösa målet att år 2015 skall 40 % av matavfallet från hushåll, restauranter, storkök 

och butiker tas tillvara för att rötas. 
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Bilaga 3. Intervjuguide och enkät 

B.3.1 Intervjuguide till intervjuer med personer på Stockholm 

Gas  

Svaren på nedanstående frågor har i huvudsak två olika, om än likartade, funktioner att fylla. Dels 

skall de tillsammans med svaren från kunderna ligga till grund för innehållet i ett informationsmaterial 

och dels skall de jämföras med kundgruppernas åsikter (för att peka på eventuella skillnader och 

likheter mellan det Stockholm Gas vill förmedla och det informationsbehov kunderna anser sig ha) i 

den avslutande rapporten. 

 

Fordonsgasrelaterade frågor (syftar till att ta reda på var Stockholm Gas vill förmedla angående 

fordonsgas) 

 

1) Vad tycker du är det bästa skälet till att köpa ett fordon vars bränsle är fordonsgas? 

 

2) Har ett fordonsgasdrivet fordon någon nackdel gentemot fordon drivna på andra bränslen? 

 

3) Vad tror du att fordonsgaskunder skulle vilja veta mer om angående fordonsgas? 

 

4) Vad tycker du att Stockholm Gas borde försöka förmedla och trycka på i kommunikationen 

av fordonsgas mot sina kunder? 

 

5) Bör det vara någon skillnad i informationen till storkunder och privatkunder? 

 

6) Bör det vara skillnad i kommunikationen mot sina befintliga respektive potentiella kunder? 

Vilken/vilka? 

 

7) Vad anser du vore det bästa sättet att informera era kunder på (trycksak, via webbsidan eller 

annat)? 

 

8) Vilka informationsmaterial från Stockholm Gas som behandlar fordonsgas finns idag?  

 

9) Om de har brister och skulle behöva ändra på något vad skulle det vara? 

 
Figur 11. Intervjuguide med frågor rörande fordonsgas, ställda till de intervjuade på Stockholm Gas AB. 

 

 

Stadsgasrelaterade frågor(syftar till att ta reda på var Stockholm Gas vill förmedla angående 

stadsgas) 

 

 

10) Vad är största/bästa skälet till att välja stadsgas till sin spis tycker du? 

 

11) Finns det någon nackdel med att använda stadsgas till sin spis jämfört med el?  

 

12) Vad tror du stadsgaskunder vill veta mer om angående den nya stadsgasen? 

 

13) Vad tycker du Stockholm Gas borde förmedla/trycka på i kommunikationen med sina 

kunder angående den nya stadsgasen? 
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14) Bör det vara någon skillnad i informationen till storkunder och privatkunder? 

 

15) Bör det vara skillnad i kommunikationen mot befintliga respektive potentiella kunder? 

Vilken/vilka? 

 

16) Vad anser du vore det bästa sättet att informera befintliga respektive potentiella kunder på? 

 

17) Vilka informationsmaterial från Stockholm Gas som behandlar stadsgas finns idag?  

 

18) Om de har brister och skulle behöva ändra på något vad skulle det vara? 

 
Figur 12. Intervjuguide med frågor rörande stadsgas, ställda till de intervjuade på Stockholm Gas AB. 

 

 

Biogasrelaterade frågor (syftar till att ta reda på var Stockholm Gas vill förmedla angående biogas) 

 

19) Vad är den främsta styrkan hos biogas (allmänt som bränsle)?  

 

20) Finns det någon nackdel med biogas som du ser det? 

 

21) Vad tror du era kunder vill veta angående biogas? 

 

22) Vad tycker du att Stockholm Gas borde försöka förmedla och trycka på i kommunikationen 

av biogas mot sina kunder? 

 

23) Vad anser du vore det bästa sättet att informera era kunder på? 

 

24) Vilka informationsmaterial från Stockholm Gas som behandlar biogas som behandlar finns 

idag?  

 

25) Om de har brister och skulle behöva ändra på något vad skulle det vara? 

 

26) Har du några övriga synpunkter? Är det något som saknas, något jag inte frågat om i enkäten 

eller intervjun som du vill ha med rörande Stadsgas, Fordonsgas, eller Biogas i allmänhet? 
 

Figur 13. Intervjuguide med frågor rörande biogas, ställda till de intervjuade på Stockholm Gas AB. 
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B.3.2 Enkätfrågor 

Gradera varje fråga utifrån hur du uppfattar ämnets viktighet och relevans i ett 

informationsmaterial rörande fordonsgas, stadsgas och biogas från Stockholm Gas. 

Skalan löper i diskreta steg från 1-5, där 1 innebär inte särskilt viktigt och 5 är mycket 

viktigt. 

 

Fordonsgas 

1) Hur viktigt är det att informera om fordonsgasens tekniska data? 

 

1 2 3 4 5 

 

2) Hur viktigt är det att informera om fordonsgasens tillverkningsprocess?  

 

1 2 3 4 5 

 

 

3) Hur viktigt är det att informera om fordonsgasens ekonomiska för-/nackdelar? 

 

1 2 3 4 5 

 

4) Hur viktigt är det att informera om fordonsgasens miljöfördelar? 

 

1 2 3 4 5 

 

5) Hur viktigt är det att informera om Stockholm Gas framtida satsningar och projekt rörande 

fordonsgasen?  

 

1 2 3 4 5 

 

6) Hur viktigt är det att informera om säkerhet rörande användandet av fordonsgas? 

 

1 2 3 4 5 

 

7) Hur viktigt är det att ge kunderna information om vart de kan vända sig för olika frågor rörande 

fordonsgas?  

 

1 2 3 4 5 

 

8) Av ovanstående, vilket är det enskilt viktigast att informera om när det gäller fordonsgas, 

tycker du? 

 

…………………………………………………………. 

 
Figur 14. Enkät med frågor rörande fordonsgas, riktad till de intervjuade på Stockholm Gas AB. 
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Stadsgas 

9) Hur viktigt är det att informera angående stadsgasens tekniska data?  

 

1 2 3 4 5 

 

10) Hur viktigt är det att informera om tillverkningsprocessen?  

 

1 2 3 4 5 

 

11) Hur viktigt är det att informera om stadsgasen ekonomiska för- och nackdelar? 

 

1 2 3 4 5 

 

12) Hur viktigt är det att informera om den nya stadsgasens miljöeffekter?  

 

1 2 3 4 5 

 

13) Hur viktigt är det att informera om Stockholm Gas framtida satsningar och projekt rörande 

stadsgasen? 

1 2 3 4 5 

 

14) Hur viktigt är det att informera om säkerhet rörande användandet av Stadsgas? 

 

1 2 3 4 5 

 

15) Hur viktigt är det att ge kunderna information om vart de kan vända sig för olika frågor rörande 

stadsgas? 

 

1 2 3 4 5 

 

16) Av ovanstående, vilket ämne är det enskilt viktigast att informera om när det gäller stadsgas, 

tycker du? 

 

…………………………………………………………. 

 
Figur 15. Enkät med frågor rörande stadsgas, riktad till de intervjuade på Stockholm Gas AB. 
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Biogas i allmänhet samt frågor som berör såväl stads- som fordonsgas 

 

17) Hur viktigt är det att informera om biogasens tekniska data 

 

1 2 3 4 5 

 

18) Hur viktigt är det att informera om biogasens olika tillverkningsprocesser? 

 

1 2 3 4 5 

19) Hur viktigt är det att informera om Stockholm Gas framtida satsningar och projekt rörande 

biogasen? 

 

1 2 3 4 5 

 

20) Hur viktigt är det att informera om biogasens miljöfördelar?  

 

1 2 3 4 5 

 

21) Hur viktigt är det att informera om generella egenskaper hos gaser? 

 

1 2 3 4 5 

 

22) Hur viktigt är det att ge kunderna information om vart de kan vända sig för olika frågor rörande 

biogas? 

 

1 2 3 4 5 

 

23) Av ovanstående, vilket ämne är det enskilt viktigast att informera om när det gäller biogas, 

tycker du? 

 
…………………………………………………………. 

 

Figur 16. Enkät med frågor rörande biogas, riktad till de intervjuade på Stockholm Gas AB. 
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Bilaga 4. Analys av intervjuerna och de öppna 

frågeformulären 

B.4.1 Fordonsgas 

B.4.1 1 Anställda Stockholm Gas AB 

B.4.1.1.1 Bästa skälet att välja ett fordonsgadrivet fordon samt eventuella nackdelar 

med ett sådant fordon 

Det bästa skälet att köpa ett fordonsgasdrivet fordon var enligt samtliga intervjuade miljöskälet. 

Miljöskälet förtydligades av fyra av de intervjuade. Det visade sig att det finns flera miljömässiga skäl 

att välja att köra på fordonsgas. Maria nämnde kretsloppet, Erik tog upp de låga utsläppen. Miljönyttan 

om man ser det till hela livscykelperspektivet togs upp av Elisabeth. Lars förde närmiljön på tal genom 

att prata om de låga partikelutsläppen som ett fordonsgasdrivet fordon genererar. 

De ekonomiska aspekterna var det svar som oftast nämndes näst efter miljöskälet.  

 
Den miljöinsats man gör, men det finns också en ekonomisk aspekt. Bränslet är 20 % billigare än bensin 

och diesel omräknat. 

    (Anders)  

 

De ekonomiska fördelarna som togs upp, utöver det billigare bränslet, var det faktum att man slipper 

betala trängselskatt när man kör en fordonsgasdriven bil vilket nämndes av Erik. Detta gäller dock 

endast bilar registrerade före 1 januari 2009 fram till 1 augusti 2012. (Transportstyrelsens webbplats)  

Lars tog också upp den tysta gången hos en biogasmotor som ett gott skäl att välja biogas som bränsle. 
 

Kategori Miljöskäl Framtidsbränsle Ekonomi Bilprestanda  

Totalt 7 1 2 1  

Tabell 1. Kategoriserade svar på frågan: Vad tycker du är det bästa skälet till att välja att köpa ett fordon vars 

bränsle är fordonsgas 

 

Det överlägset vanligaste svaret när det kom till nackdelar med ett fordonsgasdrivet fordon var 

tillgången på gas och bristen på tankstationer.  

 
Ja det är väl tillgången på biogas idag. På lång sikt är väl inte det en större nackdel, men det är den jag 

känner till.  

    (Anna, Fortum) 

 

Elisabeth tog även upp den låga verkningsgraden som är en nackdel hos alla ottomotorer. En biogas 

motor är just en ottomotor. Lars tog upp den strategi som energimyndigheten tagit fram och beskrev 

den som alltför otydlig, vilket kan leda till att konsumenten inte vågar satsa på en fordonsgasdriven 

bil.  
 

Kategori Brist på gas 
Brist på  

tankställen Motorprestanda 
Otydlig 

framtidsstrategi Ingen nackdel 

Totalt 4 3 1 1 1 

Tabell 2. Kategoriserade svar på frågan: Har ett fordonsgasdrivet fordon någon nackdel gentemot fordon drivna 

på andra bränslen? 
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B.4.1.1.2 Befintliga informationsmaterial och bristerna i dessa 

I intervjuerna framkom att den information som finns om fordonsgas från Stockholm Gas är i första 

hand den som finns tillgänglig på hemsidan. Den personliga kontakten som Stockholm Gas har med 

sina storkunder togs också upp. 

 
Det enda vi har är det som finns på hemsidan, vad jag vet. Den är just nu under revision.  

    (Anders) 
 

Kategori Hemsidan 
Personlig  
kontakt 

Totalt 6 1 

Tabell 3. Kategoriserade svar på frågan: Vilka informationsmaterial från Stockholm Gas som behandlar 

fordonsgas finns idag? 

 

 

En inte helt entydig bild av bristerna i Stockholm Gas existerande informationsmaterial gavs vid 

intervjuerna. Att det behöver arbetas på hemsidan är en åsikt som framkommer i några av intervjuerna. 

I två av intervjuerna nämndes trycksaker, åsikterna gällande behovet av trycksaker gick dock isär. 

Anders tog upp att man inte behöver broschyrer eller någon liknande trycksak utan att hemsidan mer 

eller mindre räcker, medan Erik menade att en trycksak där man översiktligt behandlar miljövärden 

och lite säkerhetsaspekter vore lämpligt att ha på exempelvis tankstationen på Arlanda. 

Det framkommer i intervjuerna att Stockholm Gas inte har så mycket informationsmaterial som rör 

fordonsgas. 
 

Kategori Ta fram mer eget Berätta om Arlanda 

Tydligare  
ansvarsfördelning 

inom SGAB Ofärdig hemsida 

Totalt 1 1 1 3 

 
 

Mer riktat mot  
privatkunderna Ta fram trycksak 

Saknas enklare  
produktblad Vet ej 

1 1 1 2 

Tabell 4. Kategoriserade svar på frågan: Om de har brister och skulle behöva ändra på något vad skulle det 

vara? 

 

B.4.1.1.3 Vad Stockholm Gas AB tror att kunderna vill veta och vad Stockholm Gas 

själva vill förmedla till sina kunder 

Det som de intervjuade tror att kunderna vill veta handlar i första hand om tillgången på gas. Att det 

finns gas att tanka, men det är inte det enda som framkommer utan flera andra frågor som de tror att 

kunderna vill ha svar på tas upp. Vad det faktiskt är man tankar togs upp, dvs. hur är fördelningen 

biogas kontra naturgas. De ekonomiska aspekterna är ett område som nämns av några av de 

intervjuade, men också miljön tas upp av någon.  

 
Vad de vill veta? Det är priset och det är tillgången. Det är de två sakerna som med allting annat tror jag. 

Vanliga kunder alltså. Fordonsgaskunder… 

 
…Ja miljöfrågan finns ju med där också, men den är nog ännu så länge av sekundär karaktär. Åtminstone 

när det gäller privat och neråt så att säga, det tror jag. 

    (Kristina, Fortum)  
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Kategori Miljö Ekonomi Tekniken Naturgas/Biogas-blandning Säkerhet Framtid Tillgänglighet 

Totalt 1 3 1 2 1 2 4 

Tabell 5. Kategoriserade svar på frågan: Vad tro du att fordonsgaskunder vill veta mer om angående 

fordonsgas? 

 

 

Det som de intervjuade på Stockholm Gas tycker att Stockholm Gas skall trycka på och försöka 

förmedla i kommunikationen med kunderna skiljer sig en aning mot vad som de intervjuade tror att 

kunderna vill veta. Här handlar svaren i första hand om miljön och den positiva effekt på den som ökat 

användande av biogas har. I andra hand så är det framtida satsningar, dvs. vad som sker i framtiden för 

Stockholm Gas del. Det tredje vanligaste svaret var de positiva inverkningar det har på privat 

ekonomin om man köper ett fordonsgasdrivet fordon.  
 

Kategori Miljö 
Framtida 

förbättringar Ekonomi 
Mer inriktat  

mot privatkunder Säkerhet 
Naturgas/Biogas 

blandning 

Totalt 6 4 2 1 1 1 

Tabell 6. Kategoriserade svar på frågan: Vad tycker du att Stockholm Gas borde försöka förmedla och trycka på i 

kommunikationen av fordonsgas mot sina kunder?  

 

B.4.1.1.4 Bästa sättet att informera kunderna på 

Här framkom en uppsjö av förslag på olika informations- och kommunikationskanaler som är möjliga 

och som de intervjuade fann intressanta i dagsläget och för framtiden. De förslag och idéer som gavs 

var skyltning vid vägar, branding av tjänste- och servicebilar, att synas i lokaltidningar, smart 

sökmotorindexering. När det gällde storkunderna togs den personliga kontakten upp som bästa 

kommunikationskanal av några av de intervjuade. Samverkan med andra togs också upp, då riktat 

främst mot privatkunderna. 

Ett par av de intervjuade tog upp att informationsmaterial i form av trycksaker inte var önskvärt, något 

som också togs upp under rubriken Befintliga informationsmaterial och bristerna i dessa (B.4.1.1.2).  

Nedanstående citat gavs av Anders på frågan: 

 
De stora kunderna är ju taxiflottor och SL och sånt. De kommunicerar man med personligen, med någon 

ansvarig i organisationerna. Det gör man ju inte med privatbilisterna naturligtvis.  

 

…om vi då levererar gas till Statoil eller Preem eller vad det nu kan bli för någonting så ska vi ju arbeta 

ihop med dem för att informera kunder där...som egentligen är deras kunder. Våra kunder är ju 

tankstationerna och sådär va. Men det är ju också så att nyrekryteringen av privatbilister, om man säger så 

då…, ja det är möjligt att vi ska hjälpa till där och samverka med fordonsleverantörer. Det har jag inte tänkt 

på men det är möjligt. Det är mycket man kan göra och allting orkar man inte med.  

    (Anders) 

 

Det fanns dock ett par som tyckte att någon form av trycksak inte skulle uteslutas utan var en god 

informationskanal i kombination med hemsidan. En av dem tyckte att en folder på mack var lämpligt. 

Något material att dela ut vid förfrågan, nämndes av den andre. Den personliga kontakten redovisad i 

tabell 7, gäller enbart storkunder medan branschsamverkan gäller främst privatkunder.  
 

Kategori Hemsidan Övriga webben Brandade bilar Lokaltidningar Personlig Trycksaker 

Totalt 5 2 1 1 3 2 

 
 

Samverkan  
I branschen 

Smartphone- 
applikation 

Skyltning längs 
vägar 

3 1 1 

Tabell 7. Kategoriserade svar på frågan: Vad anser du är det bästa sättet att informera era kunder på? 
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B.4.1.1.5 Skillnad i och information till storkunder respektive privata 

fordonsgaskunder  

Här var svaren i allt väsentligt samstämmiga. Kommunikation till storkunder och privatkunder skiljer 

sig åt i dagsläget och bör också skilja sig åt enligt de intervjuade. Det är framför allt informations- och 

kommunikationskanalerna som skiljer sig åt. De större kunderna, i första hand taxiflottor, kan man ha 

personlig kontakt med. Storkundernas kontaktpersoner får sedan sprida informationen nedåt i 

organisationen. Detta är givetvis inte möjligt när det kommer till privatkunder.  

Men det är också viss skillnad i vilken typ av information som storkunder och privatkunder vill ha. 

Skillnaden i själva informationen gällde främst att informationen till storkunderna skall var mer 

detaljerad och att de ställer högre krav på miljöinformationen. 

Lars sa följande: 

 
…en storkund som Taxi Stockholm kommer själva redovisa vad de har för miljöpåverkan genom 

årsrapporten. De kommer att ställa mer kritiska frågor, de kommer att ställa hårdare krav. Då kan man vara 

lite mer utförlig och detaljerad 

    (Lars) 

 

Kategori Skiljer sig åt  Skiljer sig inte åt 

Totalt 7 0 

Tabell 8. Kategoriserade svar på frågan: Bör det vara någon skillnad i informationen till storkunder och 

privatkunder? 

 

B.4.1.1.6 Skillnad i kommunikation till befintliga respektive potentiella kunder  

Om åsikterna var samstämmiga i fallet storkund respektive privatkund så gick åsikterna isär mer i 

detta fall. Några av svaren menade att man skulle kunna nå såväl de befintliga som de potentiella 

kunderna med samma information och att den informationen skulle vara intressant och relevant för 

båda grupperna. 

 

Erik ansåg att det var skillnader i den information som intresserade en befintlig kund och den som 

intresserade en potentiell kund. Erik menade att det som i första hand skiljde var att de potentiella 

kunderna behövde övertygas om att det inte är farligt att tanka fordonsgas. De befintliga kunderna 

trodde Erik, var mer intresserade av vilka miljövärden de bidrar med.  

Det framkom också under intervjuerna att det, vid tiden för intervjuerna, inte var helt självklart att det 

skulle finnas någon information till eller kommunikation riktad mot potentiella kunder. Några av de 

intervjuade menade att det inte låg på Stockholm Gas att sköta kommunikationen mot de potentiella 

kunderna. 
 

Kategori Skiljer sig åt  Skiljer sig inte åt 

Totalt 5* 2 

Tabell 9. Kategoriserade svar på frågan: Bör det vara skillnad i kommunikationen mot befintliga respektive 

potentiella kunder? Vilken/vilka? 

* Tre av de svar som redovisats här var tveksamma till att Stockholm Gas skulle rikta information till potentiella 

kunder överhuvudtaget  
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B.4.1.2 Storkunder hos Stockholm Gas AB 

Här redovisas de svar rörande fordonsgas som framkom under intervjuer med några av Stockholm Gas 

storkunder. De intervjuade är tre representanter från tre olika taxibolag i Stockholm. Sedan 

intervjuades också en representant från ett statligt ägt företag som sköter driften av flera av de större 

flygplatserna i Sverige. 

B.4.1.2.1 Bästa skälet att välja ett fordonsgadrivet fordon samt eventuella nackdelar 

med ett sådant fordon 

Samtliga tillfrågade tog upp miljöaspekten som det bästa skälet till att välja ett fordonsgasdrivet 

fordon. En av de intervjuade gjorde skillnad mellan det taxibolag han representerade och åkarna som 

jobbade för taxibolaget. För taxibolaget var det miljön som var det tyngsta skälet att välja ett 

fordonsgasdrivet fordon. För taxiåkarna menade den intervjuade att det var Arlandas 

framkallningssystem som prioriterar gasbilar framför andra miljöbilar som var den största vinsten och 

att miljöskälet i sig var sekundärt för dem. 

Det var en viss skillnad i de intervjuades personliga engagemang gällande miljön. En av de intervjuade 

utmärkte sig genom att tala varmt om den miljönytta som det taxibolag han representerade gör genom 

att utöka antalet gasbilar i sin taxiflotta, bortsett från de gynnsammare regler som gäller för gasbilar 

och de rent kommersiella vinster som en miljövänlig profil ger. 
 

Kategori Miljöskäl 

Totalt 4 

Tabell 10. Kategoriserade svar för frågan: Vad tycker du är det bästa skälet till att välja ett fordon vars bränsle 

är fordonsgas? 

 

 

Beträffande nackdelar med ett fordonsgasdrivet fordon framkom att det inte var något fel på bränslet i 

sig. Det var tillgången på gas och tankställenas tillgänglighet som var de stora bristerna enligt två av 

de intervjuade. Att man inte kunde känna sig säker på att det skulle finnas gas när man åkte för att 

tanka och att mackarna var få till antalet. Fordonsgas har också ett dyrare kilometerpris jämfört med 

diesel enligt en av de intervjuade.  

 
Ja det finns det. För det första är det tillgängligheten förstås. Det har blivit bättre, det har blivit fler 

tankställen. Varje separat tankställe funkar bättre än det gjorde för ett år sedan. För ett år sedan var det 

katastrof för en taxiåkare att köra gasbil. 

    (Taxibolag 2) 

 

En av de intervjuade tog upp de tillgängliga fordonen som det största problemet för taxibolagen.  

 
Volvo hade ju ett samarbete med oss, men helt plötsligt så lade de ner produktionen. 

Nu har ju Mercedes och Volkswagen tagit över stafettpinnen. Mercedes har kommit så långt att de har 

väldigt bra kvalité på sina biogasbilar, men de har inte en så bra taxibil, de har ju bara sedan, medan 

Volkswagen har väldigt bra taxibilar, men har inte kommit lika långt i kvalitén. 

    (Taxibolag 1) 
 

Kategori Brist på gas   Tankställen 
Biltillverkarna 
satsar dåligt  

Politikerna 
satsar dåligt 

Dyrare jämfört 
 med diesel 

Totalt 3 2 2 1 1 

Tabell 11. Kategoriserade svar för frågan: Har ett fordonsgas drivet någon nackdel gentemot fordon drivna på 

andra fordon? 
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B.4.1.2.2 Befintliga informationsmaterial och bristerna i dessa 

När det gällde idag befintliga informationsmaterial och kanaler nämndes kontaktpersonen på 

Stockholm Gas i flertalet fall. Även Stockholm Gas hemsida nämndes.  

En webbsida som inte är i Stockholm Gas regi, som förmedlar gastillgång på tankstationer i 

Stockholmsområdet däribland Stockholm Gas tankstation på Arlanda, nämndes också. Annars var det, 

av naturliga skäl, inte mycket annat som framkom. Naturliga skäl, eftersom Stockholm Gas inte har så 

mycket information riktad till fordonsgaskunder, vilket även framkom i intervjuerna med anställda på 

Stockholm Gas.  
 

Jag sitter och funderar men vi har väl inte fått någonting till vår personal faktiskt, en enkel liten broschyr 

eller något sånt där. Vi andra då som chefer har ju fått en del men det har inte varit det här basic jag pratat 

om utan lite mer detaljerat.  

Som storkund är det ju bra att ha en kontaktperson nu i NN tycker jag. 

    (Representant flygplatsbolag) 
 

Kategori Hemsidan Personlig kontakt 
Övriga 

webbsiter 

Totalt 1 4 1 

Tabell 12. Kategoriserade svar för frågan: Vilka informationsmaterial från Stockholm Gas som behandlar 

fordonsgas finns idag som du känner till? 

 

 

Det var inte något samstämmigt svar som gavs utan svaren varierade vida gällande bristerna i 

Stockholm Gas informationsmaterial. Det gavs vid några tillfällen kritik mot webbsidor som 

visserligen Stockholm Gas förekommer på, men som inte drivs av Stockholm Gas. Det var i dessa fall 

branschkritik snarare än kritik riktad enbart mot Stockholm Gas. Men även brister i Stockholm Gas 

kommunikation och information förekom:  
 

Kategori Mer rak fakta 
Finns gas  
Ja eller nej 

Handhavande 
vid tankning Inga brister 

Totalt 1 2 1 1 

Tabell 13. Kategoriserade svar för frågan: Om de har några brister och skulle behöva ändra på någonting vad 

skulle det vara?  

 

B.4.1.2.3 Vad Stockholm Gas AB:s storkunder vill veta och vad Stockholm Gas bör 

förmedla till sina kunder 

Här gavs vid två tillfällen svar som pekade på att informationen som finns idag var tillräcklig. Det 

kom dock svar, från samma personer, på andra frågor som indikerade att ett visst informationsbehov 

ändå fanns. I övrigt var det ganska spritt vilken information som var intressant. Den intervjuade som 

representerade flygplats bolaget var mest intresserad av information rörande handhavandet och 

säkerhet vid tankning på tankstationen på Arlanda. 

En representant för ett av taxibolagen tyckte att mer information om själva gasen man tankar vore 

mest intressant. Angående de positiva miljöeffekterna med fordonsgas och då framförallt biogasen i 

fordonsgasen var redan känt av de flesta, framkom i ett par av intervjuerna.  
 

Kategori Miljö 
Handhavande  
vid tankning 

Naturgas/Biogas- 
blandning Säkerhet Produktion 

Behöver inte  
mer information 

Totalt 1 1 1 1 1 2 

Tabell 14. Kategoriserade svar för frågan: Finns det något område som du som fordonsgaskund vill veta mer om 

angående fordonsgas? 

 

 

När det kom till det som de intervjuade tyckte att Stockholm Gas borde trycka på och försöka 

förmedla till sina kunder framkom det att viss information ändå var intressant och att ett visst 

informationsbehov fanns, även hos dem som sa sig ha den information de behövde. 
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Från intervjuerna kan slutsatsen dras att framtidsperspektivet är viktigt för storkunderna. Kunderna vill 

veta att tillgången på gas kommer att öka och att fler tankstationer byggs. Från Stockholm Gas håll är 

det enligt de intervjuade viktigt att förmedla att fordonsgas är ett framtidsbränsle, att tillgången ökar, 

men också att det fungerar att ha ett fordonsgasdrivet fordon i Stockholmsområdet redan idag. 

Man berätta om den höga andelen biogas som Stockholm Gas har i den fordonsgas man säljer. Att 

fortsätta trycka på miljöeffekterna av framförallt användningen av biogas i fordonsgasen är också 

något som Stockholm Gas borde försöka förmedla.  

Att det åtminstone på personbilssidan kan vara ett billigt fordon med en modern gasbil var något 

Stockholm Gas borde gå ut med, enligt en av dem som representerade ett taxibolag. 
 

Kategori 

Naturgas/Biogas- 
blandning i  

fordonsgasen Miljö 
Framtida  

satsningar Ekonomi Handhavande Säkerhet 

Totalt 1 2 2 1 1 1 

 

Tanktid Att det funkar 

Var det finns  
och att det  
finns gas 

1 2 2 

Tabell 15. Kategoriserade svar för frågan: Vad tycker du Stockholm gas borde förmedla och trycka på i 

kommunikationen med sina kunder? 

 

B.4.1.2.4 Bästa sättet att informeras på som storkund 

Många olika förslag på kommunikationskanaler togs upp av de intervjuade. Det viktiga när det gäller 

information för storkunder var att informationen skall vara lätt att vidarebefordra. Den som får 

informationen bör enkelt kunna sprida den till andra personer inom organisationen. Detta gällde 

framför allt de intervjuade taxibolagen. Representanten för företaget som sköter flygplatsdrift tog upp 

kontaktpersonen hos Stockholm Gas som ett väl fungerande sätt att få information, men efterfrågade 

också någon enklare trycksak att kunna dela ut till förare eller de som har behov av informationen.  
 

Kategori SMS Webb Mejl 
Personlig 
kontakt Trycksaker 

Branschgemensam  
information 

Totalt  1 1 3 2 1 1 

Tabell 16. Kategoriserade svar för frågan: Vad anser du vore det bästa sättet att som kund bli informerad på? 

 

B.4.1.2.5 Skillnad i information till storkunder respektive privata fordonsgaskunder  

I intervjuerna framkom det som de intervjuade uppfattade som den största skillnaden i 

informationsbehovet mellan de två grupperna var miljöinformationen och vilket syfte den 

informationen skulle tjäna. Storkunderna behöver kunna använda informationen som underlag i deras 

miljöprofiler. Den användningen av informationen är förmodligen inte aktuell för den genomsnittlige 

privatkunden. Så här säger flygplatsdriftrepresentanten : 

 
…företag av större eller mindre dignitet då är det ju miljöfrågor, alla ska ju ha sin miljöpolicy och det 

börjar ju bli mer och mer kostnader förknippade med utsläpp osv. så jag menar den frågan är ju viktig 

också. Men sen som privatperson, många privatpersoner har säkert en miljötanke, men jag tror också att 

många som mig tycker att så länge det fungerar som jag förväntar mig som det har gjort med bensin och 

diesel. Det finns, det går snabbt att tanka och finns inte så långt härifrån så spelar det inte så spelar det inte 

så stor roll kanske vilket bränsle privatbilister kör på. 

    (Representant flygplatsbolag) 
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Kategori Skiljer sig åt  Skiljer sig inte åt 

Totalt 4 0 

Tabell 17. Kategoriserade svar för frågan: Bör det vara någon skillnad i informationen till er som storkunder och 

till privatkunder? 

 

B.4.1.2.6 Skillnad i kommunikation till befintliga respektive potentiella kunder  

Här nämndes flera exempel på att det finns information som intresserar både potentiella och befintliga 

kunder och att de båda grupperna går att nå på samma sätt och med samma informationskanal förutsatt 

att kanalen är internetbaserad och informationen är av allmän karaktär. Det verkar utifrån intervjuerna 

finnas större likheter i informationsbehovet mellan dessa två grupper än mellan privatkund och 

storkund. Ett av de intervjuade taxibolagen sa något väldigt intressant: 

 
…i och med att vi har så många gasbilar så är sannolikheten för en kund stor att åka i en gasbil och då blir 

det ofta en diskussion om gas. Att få våra 4000 förare att och ge dem rätt information gör att de i sin tur 

sprider till väldigt många va. Så det är en bra marknadskanal. Det är svårt att ta kontakt med våra 4000 

förare, men involvera oss på ett bra sätt så vi kan vidareinformera våra förare. 

    (Taxibolag 1) 

 

Genom att informera de befintliga kunderna kan man alltså nå väldigt många potentiella kunder. Den 

intervjuade som menade att informationen borde skilja åt sig syftade på olika informationskanaler. 

Riktade utskick är exempelvis inte möjliga att nå potentiella kunder med. 
 

Kategori Skiljer sig åt  Skiljer sig inte åt 

Totalt 1 3 

Tabell 18. Kategoriserade svar för frågan: Bör det vara någon skillnad i kommunikationen mot befintliga 

respektive potentiella kunder? Vilken vilka? 



70 

 

B.4.1.3 Privatkunder hos Stockholm Gas AB 

B.4.1.3.1 Bästa skälet att välja ett fordonsgasdrivet fordon samt eventuella nackdelar 

med ett sådant fordon 

Miljöskälet var det som nämndes i de allra flesta fall. I ett par fall nämndes det ekonomiska fördelarna 

som det bästa skälet att välja ett fordonsgasdrivet fordon I några fall gavs det ekonomiska skälet och 

miljöskälet båda tillsammans som de bästa skälen. Beträffande miljöskälet var det två av de svarande 

som nämnde specifika miljöskäl. En tog upp kretsloppet och den andra nämnde det fossila oberoendet 

i samband med miljön. 
 

Kategori Miljö Ekonomi 

Totalt 9 4 

Tabell 19. Kategoriserade svar för frågan: Vad tycker du är det bästa skälet att välja ett fordon vars bränsle är 

fordonsgas? 

 

Här framkom flera nackdelar som de intervjuade upplevde. Den korta räckvidden vid varje tankning 

var ett vanligt svar. Även bristen på tankställen samt den långsamma tankningen var frekvent 

återkommande svar. Bristen på gas i framförallt Stockholmsområdet var också ett vanligt svar.  

Andra svar som de intervjuade gav var: den dåliga kvalitén på bilarna med täta serviceintervall, det 

höga gaspriset samt att det verkar saknas standard för vilken storhet som skall användas för att mäta 

mängden gas. Den tillfrågade kommenterade att bilen visade förbrukning osv. i viktenheten kg, medan 

tankstationerna visade tankning i volymsenhet Nm
3
.  

 

Kategori Tillgänglighet Ekonomi Fordon Dyr Gas Långsam tankning Mätstandard saknas 

Totalt 10 2 5 1 3 1 

Tabell 20. Kategoriserade svar för frågan: Har ett fordonsgasdrivet fordon någon nackdel gentemot fordon 

drivna på andra bränslen, i så fall vad? 

B.4.1.3.2 Befintliga informationsmaterial och bristerna i dessa 

Av de tillfrågade privatkunderna kände hälften av de tillfrågade till informationsmaterial från 

Stockholm Gas. Det som sades då var i första hand information från webben. Endast i ett fall nämndes 

Stockholm Gas hemsida explicit. I två fall gavs konkreta exempel på sidor där viss information om 

Stockholm Gas finns. Det var då www.gasinfo.se, en sida där gastillgången hos flertalet tankstationer i 

Stockholmsområdet redovisas däribland Stockholm Gas mack på Arlanda, samt information från 

stockholmstads hemsida som togs upp. 
 

Kategori Känner inte till Hemsidan 
Information 
på webben 

Totalt 5 1 4 

Tabell 21. Kategoriserade svar för frågan: Vilka informationsmaterial från Stockholm Gas som behandlar 

fordonsgas som finns idag känner du till? 

 

 

Endast två av de tillfrågade angav någon brist i Stockholm Gas information och ingen av dessa hade 

på föregående fråga svarat att de kände till någon information från Stockholm Gas. Dessa utsagor är 

väl närmast att betrakta som önskvärd information från Stockholm Gas.  Det som efterfrågades var 

realtidsinformation om gastillgången.  
 

Kategori Ingen åsikt 
Signalsystem  
var finns gas 

Totalt 8 2 

Tabell 22. Kategoriserade svar för frågan: Om de har brister och skulle behöva ändra på någonting, vad skulle 

det vara?  
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B.4.1.3.3 Vad Stockholm Gas AB:s privatkunder vill veta och vad Stockholm Gas bör 

förmedla till sina kunder 

Av de tillfrågade var det sex stycken som inte ansåg sig ha något mer informationsbehov angående 

fordonsgas. Hos dem som ansåg sig ha ett informationsbehov så varierade svaren. Information om vad 

som görs för att förkorta den tid det tar att tanka efterfrågades. Vad som görs för att öka antalet 

tankstationer togs också upp. En av de tillfrågade efterfrågade produktionsaspekten, dvs. visa 

biogasens kretslopp från sopa till biogas. Förhållandet mellan biogas och naturgas i den gas man 

tankar togs upp av en av de tillfrågade. 
 

Kategori Inget behov Kretslopp 
Signalsystem  
var finns gas 

Biogas/naturgas 
blandning 

Framtida 
satsningar Ingen åsikt 

Totalt 5 1 2 1 2 1 

Tabell 23. Kategoriserade svar för frågan: Finns det något område som du som fordonsgaskund vill veta mer om 

angående fordonsgas ? 

 

 

Det gavs en uppsjö av förslag på vad Stockholm Gas borde försöka förmedla och trycka på. De två 

vanligaste svaren av dem som ansåg sig ha ett informationsbehov var att informera om Stockholm Gas 

framtida planer för utbyggnad av antalet tankställen, aktuell tillgång på gas, samt vad som görs för att 

öka tankningshastigheten.  

Andra punkter som de tillfrågade tyckte att Stockholm Gas borde förmedla var gaspriset. Det 

upplevdes som otydligt, när man tankade i Nm
3
 och bilen mätte förbrukningen i kg. Även att förklara 

vad som motiverar det höga gaspriset borde förmedlas tydligare tyckte en av de tillfrågade. Ett par av 

de tillfrågade tyckte att Stockholm Gas borde försöka sälja in fordonsgasen som bränsle, bättre.  

En av de intervjuade tyckte att Stockholm Gas borde ta till vara på och trycka på att:  

 
Att det inte är så krångligt som folk tror.  

    (Privatkund 6) 

 

Det är lite märkligt kan tyckas att det som tidigare togs upp som bästa skälet till att välja ett 

fordonsgasdrivet fordon, dvs. miljönyttan, endast tas upp av en person som något som Stockholm Gas 

bör trycka på i kommunikationen med sina kunder. Måhända är det så att miljönyttan är något som 

betraktas som allmänt känt.  
 

Kategori Ingen åsikt Lobba för sänkt pris 
Vad motiverar  
det höga priset  

Framtida  
satsningar 

Att det finns 
gas och var 

Ekonomiska  
räkneexempe.l 
Gas kontra  
övriga bränslen 

Totalt 3 1 1 3 1 1 

 
 

Biogas/naturgas 
blandning Mätstandard saknas Miljö Sälj in gas som bränsle Enklare än man tror 

1 1 1 1 1 

Tabell 24. Kategoriserade svar för frågan: Vad tycker du att Stockholm Gas borde förmedla/trycka på i 

kommunikationen med sina kunder? 

B.4.1.3.4 Bästa sättet att informeras på som privatkund 

Här var det i första hand elektroniska kommunikationskanaler togs upp. Någon form av frivilligt 

nyhetsbrev togs upp som ett alternativ. En applikation till mobiltelefonen nämndes också vid ett par 

tillfällen. Det vanligaste svaret var dock via hemsidan.  
 

Kategori Hemsida Info vid tank Mejl (nyhetsbrev) Telefon samtal 
Smartphone 
applikation Ingen åsikt 

Totalt 6 1 3 1 3 1 

Tabell 25. Kategoriserade svar för frågan: Vad anser du vore det bästa sättet att som kund bli informerad på? 
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B.4.1.3.5 Skillnad i information till storkunder respektive privata fordonsgaskunder 

Av de tillfrågade var det två som kunde peka på en tänkbar skillnad mellan storkunder och privata 

kunders informationsbehov. Skillnaderna var enligt den ena av personerna att storkunder var mer 

intresserade av miljöaspekten medan privatkunden mer ser till ekonomin och vill veta prismässiga 

skillnader gentemot andra bränslen. Den andra tog upp att taxibranschen hade ett allmänt större 

informationsbehov.  

Av de andra svarande hade de flesta ingen synpunkt i frågan, medan ett par menade att storkunder och 

privatkunder är intresserade av samma sak och det är var det kommer att byggas fler mackar samt att 

det finns ett fungerande signalsystem som informerar om att det finns gas på tankstationerna eller om 

det är tomt.  
 

Kategori Ingen åsikt Skiljer sig åt  Skiljer sig inte åt  

Totalt 6 2 2 

Tabell 26. Kategoriserade svar för frågan: Bör det vara skillnad i information till dig som privatkund och till 

storkunder   

 

B.4.1.3.6 Skillnad i kommunikation till befintliga respektive potentiella kunder  

Hälften av de tillfrågade hade ingen åsikt. De som hade en åsikt menade att det inte var någon större 

skillnad i kommunikationen. Information till de befintliga kunderna borde också intressera de 

potentiella kunderna. En av de tillfrågade svarade att båda grupperna är intresserade av prisbilden och 

miljöaspekten. Framtida satsningar nämndes också av någon. Svaren jag fick handlade mer om 

informationsinnehåll snarare än kommunikationskanaler. 
 

Kategori Skiljer sig åt Ingen åsikt Skiljer sig inte åt 

Totalt 0 5 5 

Tabell 27. Kategoriserade svar för frågan: Bör det vara skillnad i kommunikationen mot befintliga respektive 

potentiella kunder, vilken/vilka? 
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B.4.2 Stadsgas 

B.4.2.1 Anställda Stockholm Gas AB 

B.4.2.1.1 Bästa skälet att välja stadsgas samt eventuella nackdelar med stadsgas 

Här var det vanligaste svaret att det var känslan vid matlagning på gasspis som var det bästa skälet att 

välja stadsgas. Vid sidan av detta något diffusa svar var det reglerbarheten som var det vanligaste 

svaret. Alltså den steglösa regleringen av värmen som det ges möjlighet till vid användande av 

gasspis. Vid sidan av dessa två svar, gavs svaren att en gasspis är redo att värma omedelbart när man 

startat den samt att det är ett professionellt sätt att laga mat på. 

Maria täcker in i stort sett in alla de ovanstående skälen i sitt svar. 

 
Känslan, reglerbarhet… 

Har de en elspis då måste de ha två plattor på, på max, hela tiden…för den är för långsam för att värma upp 

från noll. Det tar för lång tid. Medan gasen med reglerbarheten…det är ju noll till hundra på en 

millisekund. 

    (Maria) 

Karl tog upp att det kunde vara ekonomiskt riktigt att ha stadsgas förutsatt att man lagade mycket mat 

hemma. 
 

Kategori Miljö Känslan/lyxen etc  Snabbhet/enkelhet Reglerbarhet Ekonomi 

Totalt 1 7 4 3 1 

Tabell 28. Kategoriserade svar för frågan: Vad är bästa skälet till att välja stadsgas till sin spis, tycker du? 

 

 

Det fasta priset var det som nämndes oftast som nackdel med stadsgas. Det fasta priset ger oftast ett 

högre årligt pris med gasspis än med elspis samt att det inte främjar att man hushållar med gasen. Det 

högre säkerhetstänkandet som krävs vid gasanvändning togs också upp, och i samband med det även 

den upplevda faran med gasspisar. Ugnens ofta bristande funktion fördes fram liksom kravet på 

renlighet kring munstyckena på gasspisar. 

Att den nya stadsgasen är lite svårare att tända än den gamla nämndes också. Anna tog upp 

infrastrukturen som en nackdel, dvs. gasledningarna och deras underhåll. Lars nämnde ett eventuellt 

ledningsläckage är skadligt för miljön eftersom metan är en stark växthusgas.  
 

Kategori Ekonomi 
Miljö vid 

ev. läckage 
Krav på 

 renlighet 
Ugnarnas  
funktion 

Högre  
säkerhetstänkande 

Kräver 
 infrastruktur  

Totalt 4 1 1 1 2 1 

Tabell 29. Kategoriserade svar för frågan: Finns det någon nackdel med att använda stadsgas till sin spis jämfört 

med el?  

 

B.4.2.1.2 Befintliga informationsmaterial och bristerna i dessa 

På frågan vilka informationsmaterial som Stockholm Gas har idag som behandlar stadsgas, var svaren 

i stort samstämmiga. Det som sades var hemsidan och det var några fakturamedskick i samband med 

bytet från den gamla stadsgasen baserad på lättbensin till den nya metanbaserade stadsgasen samt ett 

medskick som var en enkät som gick ut till kunder som sagt upp sin stadsgas. Dessa kanaler nämndes 

av de allra flesta. Kundservice förlagd i Arbrå togs också upp av en av de intervjuade. 
 

Kategori Hemsidan Fakturamedskick Kundservice i Arbrå 

Totalt 8 3 2 

Tabell 30. Kategoriserade svar för frågan: Vilka informationsmaterial från Stockholm Gas som behandlar 

stadsgas finns idag?  

 



74 

 

Fakturamedskicken som gått iväg har i de flesta fall omnämnts i positiva ordalag av de intervjuade.  

De brister som togs upp gällde i första hand hemsidan. Materialet behöver utökas och revideras. I stort 

sett samma kritik som gällde informationen rörande fordonsgas har tagits upp i fallet stadsgas också. 

Gällde både storkunderna och privatkunderna 
 

Kategori 
Allmänt för lite  
information 

Ofärdig  
hemsida mm 

Dålig info  
om framtid 

Vet 
ej 

Totalt 3 5 1 2 

Tabell 31. Kategoriserade svar för frågan: Om de har brister och skulle behöva ändra på någonting vad skulle 

det vara? 

 

B.4.2.1.3 Vad Stockholm Gas AB tror att kunderna vill veta och vad Stockholm Gas 

själva vill förmedla till sina kunder 

Det framkom flera olika svar på vad som de intervjuade trodde att kunderna ville veta om stadsgas. 

Det som framkom tydligast var säkerheten med den nya stadsgasen. Att den inte är giftig, vilket var 

fallet då stadsgasen var baserad på lättbensin. Långsiktigheten kom också upp hos flera av de 

intervjuade, att gasen skall vara kvar och inte skall avvecklas. En viss avveckling har ju skett i delar av 

gasnätet som haft för få användare och av den anledningen varit alltför olönsamma. 
 

Kategori Miljö 
Vart kunderna  
skall vända sig Ny produkt Säkerhet Framtid Energiinnehåll 

Totalt 3 1 3 5 4 1 

Tabell 32. Kategoriserade svar för frågan: Vad tror du att stadsgaskunderna vill veta mer om angående den nya 

stadsgasen?  

 

 

När det kom till vad Stockholm Gas borde trycka på i kommunikationen med kunderna och vad som 

skall försöka förmedlas, var svaren liknande de som gällde vad de intervjuade trodde att kunderna 

undrade över. Vanliga svar var alltså att det var viktigt att nå ut med att gasen skall vara kvar samt att 

påtala säkerheten kring gasen, att den nya gasen inte är giftig. Detta var särskilt viktigt gällande 

privatkunderna. Även miljöarbetet nämndes som svar. Gällande miljön så är det i första hand det 

långsiktiga perspektivet som skall kommuniceras. I dagsläget är det naturgas och luft blandat i 

stadsgasledningarna. Men naturgasen skall efterhand ersättas med biogas. 
 

Kategori Miljö 
Framtid 

 (långsiktighet) Säkerhet Ny gaskvalité 
Lågt primär- 
energitapp Allmän reklam 

Totalt 3 6 3 2 1 1 

Tabell 33. Kategoriserade svar för frågan: Vad tycker du att Stockholm Gas borde förmedla/trycka på i 

kommunikationen med sina kunder angående den nya stadsgasen?  

 

B.4.2.1.4 Bästa sättet att informera kunderna på 

När det rörde sig om potentiella kunder så handlade flera av svaren om att ta kontakt med 

fastighetsägare, fastighetsbolag, byggherrar och liknande för att komma åt kunderna den vägen. 

Fakturamedskick togs upp som ett ekonomiskt smart och ett väl fungerande system att nå de befintliga 

privatkunderna. När det handlade om storkunder så var personlig kontakt den kommunikationskanal 

som var det vanligaste svaret. 

Även att allmänt synas mer för att nå de potentiella kunderna togs upp, exempel på sådana sätt var i 

likhet med fordonsgasen, att synas mer allmänt på webben, via hemsidan, varumärkesprydda bilar (i 

tabellen kallat brandade bilar). Men även ett mer stadsgasspecifikt sätt, att delta i matlagningsprogram, 

nämndes som kanal att nå potentiella kunder. 
 

Kategori Hemsidan 
Övriga webben 

(sociala medier etc.) ”Brandade” bilar 
Lokal- 

tidningar 
Personlig 
kontakt Trycksaker Kundservice 

Mer  
reklam 

Totalt 2 3 1 1 4 4 1 1 

Tabell 34. Kategoriserade svar för frågan: Vad anser du är det bästa sättet att informera kunderna på? 
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B.4.2.1.5 Skillnad i information till storkunder respektive privata stadsgaskunder 

I stort sett samtliga av de intervjuade var av åsikten att det är och skall vara skillnad i kommunikation 

mellan storkunder och privatkunder. Framför allt var det kommunikationskanalerna som skiljde sig åt, 

men de flesta menade att även själva informationsbehovet var olika.  

 
Ja det tror jag. Restauranterna ser de här fördelarna redan och vill ha gas, så där säljer sig gasen mer självt 

än med privatkunder.  

    (Lars) 

 

Den allmänna åsikten var att de större kunderna var mer insatta än privatkunderna och att de i större 

utsträckning känner till fördelarna med gas. En anledning till detta, som framkom under intervjuerna, 

var att de som har gasen som arbetsredskap märker de fördelar stadsgasen har när det kommer till 

själva handhavandet i större utsträckning än vad privatkunderna gör. 

En av de intervjuade tyckte att den största skillnaden var kommunikationskanalerna, men att själva 

informationen i stort kunde vara den samma. 
 

Kategori Skiljer sig åt  Skiljer sig inte åt 

Totalt 7 1 

Tabell 35. Kategoriserade svar för frågan: Bör det vara skillnad i informationen till storkunder och 

privatkunder? 

 

B.4.2.1.6 Skillnad i kommunikation till befintliga respektive potentiella kunder 

De flesta intervjuade ansåg att de befintliga och de potentiella kunderna kunde få i stort sett samma 

information. Informationkanalen fakturamedskick, som finns till de befintliga kunderna finns ju inte 

till de potentiella kunderna men när det kom till informationsinnehållet så behövde det inte skilja 

särskilt mycket ansåg dessa.  

Det fanns också de som tyckte att det även innehållet skulle skilja sig åt. 

En av de intervjuade menade att det när det gällde potentiella kunder så var det storkunderna man 

skulle satsa på. På de potentiella privatkunderna skulle ingen större energi läggas.  

Tabellen nedan beskriver hur innehållet i kommunikationen dvs. om informationen bör skilja sig åt.  
 

Kategori Skiljer sig åt  Skiljer sig inte åt 

Totalt 2 5 

Tabell 36. Kategoriserade svar för frågan: Bör det vara skillnad i kommunikationen till befintliga- respektive 

potentiella kunder? 
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B.4.2.2 Storkunder hos Stockholm Gas AB 

B.4.2.2.1 Bästa skälet att välja stadsgas till sin spis samt eventuella nackdelar med 

stadsgas 

Den allmänna åsikten hos Stockholm Gas stadsgasstorkunder var att det är i hanteringen och logistiken 

de största fördelarna med stadsgas ligger. Detta sades i jämförelse med gasol med tillhörande tuber. 

Även det lägre priset hos stadsgas kontra gasol togs upp av en av krögarna.  

Den omedelbara reaktionen hos gasspisen vid start och även vid justering av värmen, togs upp som 

fördelar gentemot elspisen som behöver tid för att värmas upp och tid för att svalna vid nedjustering 

av värmen. 
 

Kategori 

Användarvänligt 
logistiskt 

fördelaktigt  Ekonomi Reglerbarhet Får bort värme från kök Beprövat Snabbhet 

Totalt 4 1 2 1 2 1 

Tabell 37. Kategoriserade svar för frågan: Vad är det bästa skälet till att välja stadsgas? 

 

 

Enigheten var inte lika framträdande när det gällde nackdelarna med stadsgas. De tre krögarna nämnde 

dock alla att gasutrustningen var känsligare med den nya gasen än tidigare, noggrannare inställning av 

utrustningen för full funktion krävdes osv. Den värme som alstras och sprids i köket togs också upp 

som en nackdel. Även att Stockholm Gas sitter i monopolställning togs upp här av en av de 

intervjuade och att det därför inte blev någon sund priskonkurrens. Att utrustningen i och med den nya 

gasen tappat i effekt på grund av det lägre energiinnehållet i gasen togs upp av en av de intervjuade. 
 

Kategori Ekonomi/pris/monopol Fladdrig låga Maskinunderhåll Effekt 

Totalt 3 2 1 1 

Tabell 38. Kategoriserade svar för frågan: Finns det någon nackdel med att använda stadsgas? 

 

B.4.2.2.2 Befintliga informationsmaterial och bristerna i dessa 

Ingen av de intervjuade kände till något specifikt material från Stockholm Gas. Däremot nämndes den 

personliga kontakten som informationskanal av samtliga intervjuade.  

 
Jag har ju en kontaktperson egentligen, så det finns en på storkunder.  

    (Avdelningschef, Stockholm Stad) 
 

Kategori Personlig kontakt 

Totalt 4 

Tabell 39. Kategoriserade svar för frågan: Vilka informationsmaterial från Stockholm Gas som behandlar 

stadsgas känner du till? 

 

 

När det kom till brister i informationsmaterialen så varierade svaren. En av de intervjuade tyckte att 

Stockholm Gas brast rent allmänt i informationsutbudet. 

En av krögarna påpekade en brist med den personliga kontakten. Det handlade om att man köpte 

personens personlighet snarare än produktens faktiska fördelar, samt att det muntliga som sägs vid en 

personlig kontakt är lättare glömma bort mot om man har samma information skriven framför sig.  

Ett par av de intervjuade tyckte att de som storkund fick service och kunde inte peka på någon brist. 
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Kategori 
Muntlig information 
är lätt att glömma. 

Mer information vid  
förändringar Funkar bra 

Totalt 1 1 2 

Tabell 40. Kategoriserade svar för frågan: Om de har brister och skulle behöva ändra på någonting, vad skulle 

det vara?  

 

B.4.2.2.3 Vad Stockholm Gas AB:s storkunder vill veta och vad Stockholm Gas bör 

förmedla till sina kunder 

Ett par av de intervjuade kom här in på biogas och undrade över omställningen till biogas från 

naturgas i stadsgasnätet.  

Det praktiska togs upp som huvudintresse av en av de intervjuade. Dvs. det mest intressanta var att få 

veta vilka praktiska konsekvenser som den nya gasen medförde. 

Även nya användningsområden för den nya stadsgasen togs upp som ett område där ett 

informationsbehov fanns. Med det syftar den intervjuade bland annat på ett uppvärmningssystem som 

testas i en lokal på krögarens krog.  
 

Kategori 
Mer praktisk  

inriktning Ekonomi 
Framtida 

 satsningar 
Flera användnings 

områden 

Totalt 1 2 3 1 

Tabell 41. Kategoriserade svar för frågan: Finns det något område som du som stadsgaskund vill veta mer om 

angående den nya stadsgasen? 

 

 

Även när det gällde det som Stockholm Gas borde trycka på och förmedla gällande stadsgasen togs 

uppvärmningspilotprojektet upp. Dels av samma krögare som ovan nämnt det, samt ytterligare en 

krögare som ingår i ett liknande projekt. De båda tyckte att information om denna nya användning av 

gasen borde ges mer utrymme från Stockholm Gas håll.  

Vad Stockholm Gas planerar för sin framtid och eventuella prisförändringar tas upp som något det 

borde informeras om. 

  
Vad händer med prisbilden framöver? Vad kan jag förvänta mig på några års sikt? Det är ju ändå en…Det 

blir ju så fort jag ansluter mig så sitter jag ju i knäet på Stockholm gas, och då är det intressant att veta vad 

de planerar… 

    (Krögare 2)   

 

De miljöfördelar som redan uppkommit genom bytet från lättbensin till naturgas samt den ytterligare 

miljövänliga förändringen som uppstår när biogas fasas in i stadsgasen, togs också upp som punkter att 

förmedla.  
 

Kategori 

Miljö  
(ny oljeoberoende 

Produkt) 
 Framtida 
prisbild 

Info  
överhuvudtaget 

Framtida 
utveckling 

Nya 
användningsområden 

Totalt 1 1 1 3 2 

Tabell 42. Kategoriserade svar för frågan: Vad tycker du Stockholm Gas borde förmedla/trycka på i 

kommunikation med sina kunder? 

 

B.4.2.2.4 Bästa sättet att informeras på som storkund 

Det i första hand via elektroniska kommunikationskanaler som de intervjuade ville ha information om 

stadsgas, men även fakturamedskick gavs som alternativ. Vid två av intervjuerna kommenterades 

vikten av att informationen skulle vara koncis.  

 
Du måste ha en bra hemsida, där man på ett enkelt sätt kan få fram ekonomisk vinning, på ett enkelt sätt. 

Faktasiffror pang på, inte så mycket trams med härliga bilder utan mer…text. Det tror jag på för min del… 

    (Krögare 1)  
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En av de intervjuade krögarna gav trycksaker som en bra kommunikationskanal. Den intervjuade 

krögaren gjorde detta genom att lite syrligt påpeka att Stockholm Gas var duktiga på att skicka 

fakturan så det borde vara en säker kanal att få informationen via.  
 

Kategori Hemsidan Mejl 
Personlig 
kontakt Trycksaker 

Totalt 2 2 2 1 

Tabell 43. Kategoriserade svar för frågan: Vad anser du som kund är det bästa sättet att informeras på? 

 

B.4.2.2.5 Skillnad i information till storkunder respektive privata stadsgaskunder 

Här nämns miljön som viktigare för en större kund. Det kan handla om miljöcertifiering av 

verksamheten, något som inte är aktuellt för en privatkund. 

 
Nu gör ju inte vi någon miljöcertifiering i vår verksamhet idag. Men det kommer ju att komma.  

Då är det ju intressant för att kunna lägga in det i sin miljöredovisning. Medan jag som privatperson kanske 

inte är så intresserad av siffror utan där är det mer generella informationer.   

    (Krögare 2) 

 

En av krögarna tog upp att det rör sig om större investeringar vid byte av spistyp för en restaurant än 

för en privatkund vilket kan vara en källa till olika informationsbehov. Den intervjuade med lite mer 

industriellverksamhet nämner trycket i ledningarna som något som skiljer i informationsbehov. En 

privatkund påverkas inte nämnvärt av ledningstrycket, men det gör en kund med industriell 

verksamhet som använder stora mängder gas. 

En av krögarna menar att stadsgasen har fler konkurrenter på privata sidan. El och induktion ses inte 

som ett alternativ till stadsgasen i restaurantbranschen. För restauranter är det enda alternativet till 

stadsgas, gasol. Den generella negativa publiciteten med avveckling av nät togs upp som något som 

påverkat synen på stadsgas, från både näringsidkare och privatkunder, negativt. 
 

Kategori Skiljer sig åt  Skiljer sig inte åt 

Totalt 3 1 

Tabell 44. Kategoriserade svar för frågan: Bör det vara någon skillnad i informationen till storkunder och 

privatkunder, vad? 

 

B.4.2.2.6 Skillnad i kommunikation till befintliga respektive potentiella kunder 

Den allmänna åsikten var att man kunde nå potentiella kunder genom att information till, eller 

kommunikation med redan befintliga kunder. Detta gällde såväl positiv som negativ kommunikation 

vilket innebär att såväl positiva som negativa besked till befintliga kunder når även potentiella kunder.   

En av de intervjuade sa följande: 

 
Man ska inte glömma bort tyngden av ”the word of mouth” liksom att man har en produkt som fungerar i 

ett hushåll. Det är ju framför allt så i ett villaområde ”Har du bergvärme? Har du markis? Hur fungerar de 

där fönstren?” och det är ju inte för inte som liksom alla har skaffat bergvärme under fem års tid. 

    (Krögare 1) 

 

Det ovanstående citatet visar ju på att det är viktigt att inte bara fokusera på nya kunder utan det gäller 

också att se till att befintliga kunderna är nöjda för att det sprider sig till potentiella kunder.  

En av de intervjuade gav ett exempel på hur de som befintlig kund kommunicerar till potentiella 

kunder. I det fallet gällde det inte någon av Stockholm Gas produkter utan en av Fortums. I det fallet 

får Fortum ha information rörande produkten på krögarens restaurant mot ett bättre pris på produkten 

för krögaren.  
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Intervjuad 
Vet ej/ 

Ingen åsikt Skiljer sig åt  Skiljer sig inte åt 

Totalt 1  0 3 

Tabell 45. Kategoriserade svar för frågan: Bör det vara någon skillnad i kommunikationen mot befintliga 

respektive potentiella kunder? Vilken/vilka? 
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B.4.2.3 Privatkunder hos Stockholm Gas AB 

B.4.2.3.1 Bästa skälet att välja stadsgas samt eventuella nackdelar med stadsgas 

Här var det reglerbarheten och snabbheten som var det som nämndes främst som bästa skäl.  

 
Det blir varmt ögonblickligen och man kan reglera värmen steglöst. Man behöver inte ta hänsyn till 

eftervärme. 

    (Privatkund 12 

 

Kategori 
Snabbheten/ 
Reglerbarhet Matlagningskvalitén Vet ej Känslan Miljö 

Totalt 7 2 1 1 1 

Tabell 46. Kategoriserade svar för frågan: Vad är det främsta skälet till att välja stadsgas till sin spis? 

 

 

Det vanligaste svaret var att det inte fanns någon nackdel med att använda stadsgas. Ett nästan lika 

vanligt svar var tveksamheter kring säkerheten med gas, explosionsrisker etc. Även att det var dyrt att 

ha ett fast årligt pris var något som återkom hos de svarande. Att ugnen inte fungerade 

tillfredsställande om den drevs på gas var också något som nämndes hos ett par av de tillfrågade. Två 

av de svarande kommenterade miljöaspekten. 
 

Kategori Ugnen Pris/ekonomi Ingen nackdel Miljö Säkerhet 

Totalt 2 2 4 2 3 

Tabell 47. Kategoriserade svar för frågan: Finns det någon nackdel med att använda stadsgas till sin spis? 

 

B.4.2.3.2 Befintliga informationsmaterial och bristerna i dessa 

Merparten av de tillfrågade uppgav att de inte kände till något informationsmaterial från Stockholm 

Gas som behandlar stadsgas. De informationsmaterial som nämndes var det som finns på hemsidan 

och utskick via posten. 
 

Kategori Känner ej till Hemsidan Medskick faktura 

Totalt 7 2 2 

Tabell 48. Kategoriserade svar för frågan: Vilka informationsmaterial (eller informationskanaler) från 

Stockholm Gas som behandlar stadsgas känner du till? 

 

 

Inga brister i informationsmaterialen påpekades. Däremot gavs det i ett fall skarp kritik mot 

Stockholm Gas telefonkontakt.  

 
Jag har mycket dålig erfarenhet av telefonkontakt med Stockholm Gas. De krävde mig på pengar för gasen 

i en lägenhet jag sålt. Telefonisten lovade att ärendet var över och jag kunde riva fakturan. Sedan kom 

inkassokrav i alla fall.  

    (Privatkund 12) 
 

Kategori Ingen åsikt 
Dålig erfarenhet¨ 
 av telefonkontakt 

Totalt 9 1 

Tabell 49. Kategoriserade svar för frågan: Om de har brister och skulle behöva ändra på någonting vad skulle 

det vara? 
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B.4.2.3.3 Vad Stockholm Gas AB:s privatkunder vill veta och vad Stockholm Gas bör 

förmedla till sina kunder 

Här togs det upp ett antal ämnen som de tillfrågade undrade över. En person upplevde att den nya 

gasen var mer svårtänd än den tidigare gasen och undrade varför. En annan visste inte vad stadsgas var 

och ville vet mer om det. En av de svarande ville veta mer om Stockholm Gas ”miljötänk”.  

Ytterligare ett område som en av de tillfrågade återges i citatet nedan. 

 

Hur installationerna i lägenheterna ska hanteras. Vad man ska var uppmärksam på. Kranar som inte kan 

stängas t. ex. 

    (Privatkund 6) 

 

Det ovanstående citatet är exempel på ett informationsbehov som naturligtvis inte kan passera 

okommenterat utan där det är av största vikt att korrekt information når fram.  
 

Kategori Vet ej vad stadsgas Inget infobehov Miljöfrågor Installationsfrågor 
Varför så  
svårtänd 

Totalt 1 6 1 1 1 

Tabell 50. Kategoriserade svar för frågan: Finns det något område som du som stadsgaskund vill veta mer om 

angående den nya stadsgasen? 

 

 

Svaren på vad Stockholm gas borde trycka på i kommunikation med kunder angående den nya 

stadsgasen liknade svaren närmast ovan. Det ämnet togs dock upp under denna rubrik av en annan av 

de tillfrågade.  

Så det som de tyckte att Stockholm Gas skulle förmedla var: Vad stadsgas faktiskt är, vad som gäller 

vid renovering och ombyggnad av lägenheter med gas, miljöfördelar med nya gasen.  

Det kom även svar från ett par som inte svarat på föregående fråga. En person ville veta allmänna 

fördelar med den nya gasen. Ett annan undran som inkom var: 

 
Driftsäkerheten. Kan vi råka ut för gasbrist? 

    (Privatkund 19) 
 

Kategori 
Förklara 
Stadsgas 

Ingen 
åsikt Miljöfördelar 

Vad gäller  
vid ombyggnad Fördelar 

Varför så  
svårtänd 

Driftssäkerhet 
Gasbrist? 

Totalt 1 4 1 1 1 1 1 

Tabell 51. Kategoriserade svar för frågan: Vad tycker du Stockholm Gas borde förmedla och trycka på i 

kommunikationen med sina kunder angående den nya stadsgasen? 

 

B.4.2.3.4 Bästa sättet att informeras på som privatkund 

Samtliga svaranden ville ha information hemskickad, dvs. en trycksak i någon form. Några av de 

svarande skrev att det skulle vilja ha både trycksak och information via hemsidan. Ett annat svar var 

att de kunde hänvisas till hemsidan om det gällde mycket information alternativt att man kunde 

erbjudas att beställa informationen. En person var skeptisk mot de mejl denne fått med hänvisningar 

till hemsidan och föredrog då en trycksak med information framför dessa mejl.  

 
Tyvärr fortfarande trycksak så länge Stockholm Gas skickar ut mejl med länk till webbsida eller så.  

    (Privatkund 19) 

 

Kategori Medskick faktura Hemsida 

Totalt 10 4 

Tabell 52. Kategoriserade svar för frågan: Vad tycker du Stockholm Gas borde förmedla och trycka på i 

kommunikationen med sina kunder angående den nya stadsgasen? 

 



82 

 

B.4.2.3.5 Skillnad i information till storkunder respektive privata stadsgaskunder 

De flesta av de tillfrågade hade ingen åsikt angående om och i så fall vad som borde skilja i 

information till eller kommunikation med storkunder och privatkunder. Det fanns ändå de som pekade 

på saker som kunde medföra skillnader i informationsbehov. Ett svar var att storkunder förmodligen 

gjorde mer noggranna jämförelser med alternativ till stadsgasen och det kunde vara en källa till 

skillnader i informationsbehov. Det tolkas här som att den personen ansåg att det allmänt finns ett 

större informationsbehov hos storkunder och denna information bör vara mer detaljrik. Ett annat 

förslag till skillnader gavs genom: 

 
Förbrukningskostnaderna blir kanske högre med el än med gas för storkunder, deras miljöbesparing kanske 

märks mer. 

    (Privatkund 5) 

 

Det ovanstående tolkas här som att el, och miljö är områden där informationsbehovet potentiellt skiljer 

sig åt mellan privat- och storkund. 

I ett par fall gavs svaret att de inte trodde att informationen borde skilja sig åt. Inte i något av dessa fall 

gavs någon motivering till varför. 
 

Kategori Ingen åsikt Skiljer sig åt 
Skiljer sig  

inte åt 

Totalt 6 2 2 

Tabell 53. Kategoriserade svar för frågan: Tycker/tror du att det bör vara någon skillnad i informationen till dig 

som privatkund och till storkunder? 

 

B.4.2.3.6 Skillnad i kommunikation och information till befintliga respektive 

potentiella kunder  

Här var den allmänna åsikten hos de som svarat att det inte borde skilja sig åt. Ett svar var dock att 

fördelarna med stadsgas borde marknadsföras. Detta kan tolkas som att fördelarna borde förmedlas till 

potentiella kunder snarare än de befintliga och att det alltså borde var en viss skillnad. Ett svar som 

tydligt pekar på varför det inte borde vara skillnader i informationen var: 
 

Absolut. Många av de gamla kunderna har ej valt gas själva det fanns i bostaden när de flyttade in. 

    (Privatkund 5) 

Det ovanstående citatet pekar på det omvända mot parentesen i frågan i enkäten med de öppna 

frågorna: ”(eller kan information till befintliga kunder även intressera potentiella kunder)”. Det vill 

säga att informationen till de potentiella kunderna kan intressera befintliga kunder. De övriga som 

svarat att både potentiella och befintliga kunder är intresserade av samma information har inte givit 

någon närmare motivering till denna åsikt.  
 

Kategori Ingen åsikt Skiljer sig åt  Skiljer sig inte åt 

Totalt 4 1 5 

Tabell 54. Kategoriserade svar för frågan: Tycker/tror du att det bör vara skillnad i kommunikationen från 

Stockholm Gas till befintliga respektive potentiella kunder (eller kan information till befintliga kunder även 

intressera potentiella kunder)? 
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B.4.3 Biogas 

B.4.3.1 Anställda Stockholm Gas AB 

B.4.3.1.1 Främsta styrkan hos biogas samt eventuella nackdelar 

Miljöaspekten och kretsloppet i vilket biogasen ingår nämns av de flesta, men också att det kan 

närproduceras och faktiskt tar hand om ett miljöproblem, det läckande metanet vid nedbrytning av 

avfall, nämns av en av de intervjuade. Biogasens många användningsområden tas upp som en styrka. 
 

Kategori Miljöaspekter 
Flera  

användningsområden 
Möjlihet till 

lokal produktion. 
uthållig 

energiförsörjning Ekonomi 

Totalt 7 2 4 1 1 

Tabell 55. Kategoriserade svar för frågan: Vad är den främsta styrkan hos biogas allmänt som bränsle? 

 

 

Det var framförallt tillgången på biogasen och rent produktionstekniska problem som togs upp som 

nackdelar. Men även stödet från politikerhåll togs upp. De som tog upp detta menade att politikerna 

tydligare måste visa att biogas är ett framtida bränsle som det kommer att satsas på i framtiden. I ett 

fall togs eventuellt läckande rör upp som ett problem och en nackdel, då hela miljövinsten bygger på 

att metandet förbränns och blir förnyelsebar koldioxid. Även den dåliga spridningen av 

biogasproduktion nämndes i ett fall. 

 
I produktionen så har jag förstått att produktionsprocessen är lite känslig. Det är som en sur mage 

egentligen. Så ibland tar det bara stopp så kommer det ingen biogas. Det är ju en process, så ibland blir det 

fel och då blir det ju så att tillgängligheten…  

    (Försäljningsansvarig) 
 

Kategori Tillgång 
Geografiska  

begränsningar Dåligt politiskt stöd 
Känslig  

produktionsprocess Gammalt rörnät 

Totalt 6 1 3 3 1 

Tabell 56. Kategoriserade svar för frågan: Finns det någon nackdel med biogas som du ser det? 

  

B.4.3.1.2 Befintliga informationsmaterial och bristerna i dessa 

De flesta av de intervjuade hänvisade här till hemsidan. Utöver hemsidan så togs samarbeten med 

andra upp. Det var i första hand material från branschorganisationen Energigas Sverige, som lyftes 

fram, men även det projekt, Biogas Öst, i vilket Stockholm Gas ingår nämndes. Det var endast en av 

de intervjuade som inte kände till någon information alls från Stockholm Gas rörande biogas. Erik tog 

upp att VD:n för Stockholm Gas talar varmt om biogas i de olika framträdanden hon gör.  
 

Kategori Hemsidan 
Bransch 

organisation 
VD är ute  
och pratar Vet ej 

Totalt 6 4 1  1 

Tabell 57. Kategoriserade svar för frågan: Vilka informationsmaterial från Stockholm Gas som behandlar biogas 

finns idag? 

 

 

Den som inte kände till något material från Stockholm Gas som behandlade biogas, kunde heller inte 

peka på någon brist i materialen.  

En allmän åsikt hos de intervjuade var att de gemensamma materialen från branschorganisationerna 

var bra både som arbetssätt och till sitt innehåll. 

 
Nä, jag tycker att det är väldigt bra. Det är bra att flera går ihop. Då visar man också ambitionen i 

branschen. Det stärker att biogas har en framtid och så vidare.  

    (Lars) 
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Andra av de intervjuade kunde peka på vissa brister i de övriga materialen. Det som framför allt 

kommenterades var att hemsidan behövde utökas i sitt informationsutbud.  

En av de intervjuade sa följande angående eget material och framförallt då egna trycksaker. 

 
Det är en knepig fråga för det är ju alltid en avvägning av nyttan och kostnad. Okej, fine, för 

varumärkesarbetet skulle det vara bra att ha eget material, men ur den ekonomiska synpunkten så är det ju 

inte bra, om vi tänker oss broschyrer och annat sådant, va. 

    (Anders) 
 

Kategori Mer info allmänt Ingen nackdel Dålig varumärkesbyggnad  Vet ej 

Totalt 3 1 1 3 

Tabell 58. Kategoriserade svar för frågan: Om de har brister och skulle behöva ändra på någonting, vad skulle 

det vara? 

 

B.4.3.1.3 Vad Stockholm Gas AB tror att kunderna vill veta och vad Stockholm Gas 

själva vill förmedla till sina kunder 

De intervjuades svar rörde först och främst miljöfrågor. Dock varierade deras tro på hur ingående 

kunderna var intresserade.  

 
Det allmänna värdet, att vi jobbar med miljöfrågor och så, men jag tror inte kunderna…några tycker 

kanske att det är häftigt. Det är ju trots allt en anonym produkt. Det är ju så. Det finns folk som intresserar 

sig för den el de använder tillverkas och det finns kunder hos oss som intresserar sig för hur produkten 

tillverkas. De flesta gör det inte, orkar inte, bryr sig inte om det. 

    (Anders) 

 

Andra intervjuade, de allra flesta, menade att intresset var större, än i citatet ovan. I fallet med 

miljönyttan så poängterades i ett par fall de dubbla miljöeffekterna med att man vid rötning, av 

exempelvis slam, tar hand om ett miljöproblem och skapar ett miljövänligt bränsle.  

 

Vi sidan av miljönyttan så var tillgången ett område som togs upp som ett förmodat intresse hos 

kunderna. Det vill säga utvecklingen och framtida tillgång på biogas. 
 

Det här är nog mest en fråga om när det kan finnas mycket mer biogas än vad det finns, upplever jag det 

som.  

    (Maria) 
 

Kategori Miljönyttan Ekonomi 
Framtida 

satsningar Hela kedjan 
Tillverknings 

process Inget 

Totalt 4 1 2 1 2 1 

Tabell 59. Kategoriserade svar för frågan: Vad tror du era kunder vill veta mer om angående biogas? 

 

 

När det kom till frågan vad Stockholm Gas borde trycka på och försöka förmedla i kommunikationen 

med sina kunder var svaren i stort sett överensstämmande med det som presenterades ovan. Det 

framkom dock några ytterligare områden här som inte togs upp som en förmodad undran från 

kunderna. Säkerheten togs dock upp av två av de intervjuade.  

 

Det faktum att vi har nät, ökar säkerheten för stockholmarna. Det är också något man kan trycka på. 

    (Erik) 

 

En av de intervjuade uttryckte en önskan om att Stockholm Gas i borde kommunicera ett löfte om, 

eller snarare en vision om, att det skall vara ”grön gas” i hela Stockholms gasnät ett visst år. 
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En liknande önskan uttrycktes av en annan av de intervjuade som gärna såg någon typ av 

miljömärkning eventuellt en svanenmärkning på Stockholm Gas AB:s produkter. För att på så sätt 

kommunicera att det inte bara var fint prat utan att det faktiskt slogs fast att det var bra miljöval. 
 

Kategori Miljönyttan 
Framtida satsningar 

långsiktgheten 
Öka informationen 

I allmänhet 
Spegla vårt 

arbete 
Tydligare 
miljömål 

Säkerhets 
aspekter Vet ej 

Totalt 4 2 3 1 1 2 1 

Tabell 60. Kategoriserade svar för frågan: Vad tycker du Stockholm Gas borde försöka förmedla och trycka på i 

kommunikationen med era kunder? 

 

B.4.3.1.4 Bästa sättet att informera kunderna på 

Här var, precis som i fallen fordonsgas och stadsgas, hemsidan det vanligaste svaret men också 

fakturamedskick toga upp som ett alternativ i fallet med stadsgaskunderna. Men även andra sätt att nå 

ut kom på förslag. För att nå fordonsgaskunder nämndes direkt marknadsföring genom att skicka info 

direkt till gasbilsägare i Stockholmsområdet som ett sätt. Information via branschorganisationerna togs 

också upp som det mest ekonomiskt riktiga alternativet liksom att använda webben där man ser till att 

en sökning på biogas ger Stockholm Gas som en tidig träff. Använda taxibranschen som en kanal att 

nå ut till kunder var också ett sätt som gjordes gällande.  

 
Kanske någon information i taxin, att du åker i en…det bästa vore ”du åker taxi i med gas från Stockholm 

Gas” så kan det stå något kort om biogas och var du själv kan tanka biogas. 

    (Erik)  

 

Även eget material i form av trycksaker som kan delas ut togs upp av någon, men ett antal av de 

intervjuade kommenterade att just egna trycksaker var ett väldigt dyrt alternativ och därför borde 

undvikas.  

 

Så det är att fortsätta att påverka omgivningarna om att marknadsföra biogas som ett otroligt bra miljöval. 

Alltså vi ensamma har varken budget eller möjligheter att göra det här själva, utan det är ju ett samarbete 

med övriga biogaspartners. 

    (Maria) 

 

Fakturamedskick i tabellen nedan gällde främst stadsgaskunderna.  

 

Kategori 
Webb 

(indexering) Hemsidan 
Tidnings- 
annonser 

Branda 
 företagsbilar Nyhetsbrev 

Samarbete 
 i branschorganisationer. 

Totalt 1 4 1 1 1 2 

 
Faktura- 
medskick Trycksak 

Nöjda befintliga  
pratar med potentiella Direkt marknadsföring Vet ej 

2 2 1 1 1 

Tabell 61. Kategoriserade svar för frågan: Vad anser du är det bästa sättet att informera era kunder på? 
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B.4.3.2 Fordonsgasstorkund 

B.4.3.2.1 Främsta styrkan hos biogas samt eventuella nackdelar 

Miljöaspekten är den främsta styrkan hos biogas enligt samtliga intervjuade fordonsgasstorkunder. Ett 

exempel ges av en av de intervjuade. Denne nämner en svinfarm i Katrineholmstrakten, där grisarnas 

avföring tas om hand och rötas till biogas och när det sedan förbränns så har man en reduktion av 

växthusgaser mot om grisarnas avfall använts som gödsel eller bara lagts att multna. Dvs. säga ju mer 

du kör desto mindre växthusgaser släpps ut. Att jämföra med fossila bränslen där det blir ett 

nettotillskott av växthusgaser. Samma intervjuade talade också om utvecklingspotentialen hos allt 

organiskt avfall som slängs. 
 

Kategori Miljö 

Totalt 4 

Tabell 62. Kategoriserade svar för frågan: Vad är biogas främsta styrka (allmänt som bränsle)? 

 

 

De nackdelar som tas upp här är den begränsade tillgången på biogas och tankstationer med biogas 

(och fordonsgas i allmänhet). Det lägre energiinnehållet i biogas jämfört med naturgas förs på tal och i 

samband med det, det högre kilometerpriset kontra såväl bensin och diesel som naturgas. Även att 

priset verkar följa oljepriset var något som upprörde en av de intervjuade som beskrev detta som 

oanständigt och ohemult. Att fordonen inte lever upp till samma standard som fordon med diesel och 

bensin som bränsle var också något som fördes på tal även här (denna kritik redovisas under 

motsvarande rubrik i fordonsgasavsnittet 4.1.2.2.1). 
 

Kategori Tillgången Lågt energiinnehåll 
Dyrt kontra  
andra bränslen 

Priset följer  
oljepriset 

Totalt 2 1 2 1 

Tabell 63. Kategoriserade svar för frågan: Finns det någon nackdel med biogas som du ser det? 

 

B.4.3.2.2 Befintliga informationsmaterial och bristerna i dessa 

Det var endast en av de intervjuade som kunde peka på något informationsmaterial från Stockholm 

Gas som behandlade biogas.  

 
Nej, bortsett från tidigare frågan där att vi fick någonting initialt, när vi började träffas fick vi någonting i 

broschyrväg varför vi skulle välja och så vidare. Lite försäljningsprat helt enkelt.  

    (Gruppchef) 

 

Ett par av de intervjuade tog upp att de hade informationsmaterial om biogas, men att de inte kände till 

vem som låg bakom informationen.  

 

En av de intervjuade var rätt säker på att han inte kände till någon information rörande biogas från 

Stockholm Gas. Däremot tog han upp att han hade sett skyltar från Stockholm Gas på Sandfjärdsgatan, 

där de bygger ut fordonsgasnätet. Han visste dock inte vad det rörde sig om.  
 

Kategori Folder Skylt på stan 
Eventuellt folder 

osäker 

Totlat 1 1 2 

Tabell 64. Kategoriserade svar för frågan: Vilka informationsmaterial från Stockholm Gas som behandlar biogas 

känner du till? 

 

 

Den som faktiskt kände till ett informationsmaterial från Stockholm Gas som behandlade biogas, 

menade att informationen var lite för allmänt hållen och av reklam karaktär. Det denne efterfrågade 

var något som man kunde visa upp för chaufförerna som visade vad det var för produkt man körde på.  
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En av de två som inte kände var materialet de hade kom från, hade ändå allmänna synpunkter på det 

erhållna materialet. Följande sades: 

 
Ja men det är väl det här med att det bara är fokuseras på CO2-utsläppen. Det finns mycket andra fördelar 

också. Det finns andra fördelar också, både med biogas och med naturgas som jag tycker man borde ta 

med. Sen undrar jag lite, det måste ju vara väldigt bra för det här landet om vi kan producera vår egen 

energi. Det är sällan man hör den diskussionen. Det måste ju vara mer säkert att producera biogasen själv 

än att importera olja eller etanol från vilken (något ohörbart sägs förf. anm.) annan del av jordklotet. 

    (Taxibolag 1) 

 

I ovanstående citat pekar den intervjuade på flera saker som denne menar är intressant och som saknas 

i de informationsmaterial som informanten har tagit del av. 
 

Kategori  
För stort 

 CO2-fokus 
Info. riktad för högt upp 

i organisationen 
Mer lättillgänglig  
info. till åkarna Inga brister 

Totalt 1 1 1 1 

Tabell 65. Kategoriserade svar för frågan: Om de har brister och skulle behöva ändra på någonting, vad skulle 

det vara? 

 

B.4.3.2.3 Vad Stockholm Gas AB:s storkunder vill veta och vad Stockholm Gas bör 

förmedla till sina kunder 

De intervjuade menade att det fanns ett visst intresse av att veta mer om biogas. Det var egentligen 

bara en som menade att de egentligen inte behövdes mer information för att de flesta redan var 

upplysta om det som var väsentligt, som enligt denne var miljön och kretsloppet. 

En annan menade att det enda väsentliga var att det byggdes fler biogasanläggningar och var dessa 

byggdes.  

En tredje av de intervjuade menade att högre upp i organisationen fanns ett intresse att få information 

som man kunde integrera i sin miljöprofil, men att det inte fanns något större intresse längre ner i 

organisationen.  

En av de intervjuade utmärkte sig genom att ge förslag på hur information om biogas skulle kunna 

utformas. Den intervjuade menade att viss information som finns idag var för ingående och 

komplicerad. Det bästa vore enligt denne, förutsatt att informationen var internetbaserad, att man från 

en ganska översiktlig nivå skulle kunna klicka sig vidare om man ville gå djupare in på något område 

exempelvis produktionsprocesser. 
 

Kategori Miljö 
Handhavande 
Vid tankning 

Naturgas/Biogas 
blandningen Produktion 

Framtida  
satsningar 

Var finns 
Tankstationerna 

Totalt 3 1 2 1 1 1 

Tabell 66. Kategoriserade svar för frågan: Vad vill du som kund veta mer om angående biogas? 

 

 

Det kom fram ytterligare information som kunde vara intressant för storkunder när jag frågade vad 

Stockholm Gas borde förmedla och trycka på i kommunikationen med sina kunder. 

Samma person som ovan sa att de endast var intresserade av att det byggdes fler biogasanläggningar 

och var, sa också: 

 
Ja i och för sig är det intressant att veta hur man tillverkar den och var den kommer ifrån, att det inte finns 

någon koppling till araber och norrmän och deras oljekällor utan är förnyelsebart.  

    (Taxibolag 2) 

 

När jag sedan frågade om kretsloppstänkandet sade personen i fråga att det var viktigt i 

sammanhanget.  

Det var framförallt miljöbitarna som Stockholm Gas AB skulle fokusera på. En av de intervjuade 

betonade hur viktigt det var att Stockholm Gas var jättetydliga med hur stora utsläppen är. Samme 

informant nämnde teknik som kunde visa vilket av naturgas, biogas och bensin som man faktiskt 
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körde på. Han hänvisade till ett företag som hade den tekniken, men att det kanske snarare var en fråga 

för fordonstillverkarna och försäljarna än för Stockholm Gas. Det som framförallt borde ges större 

utrymme var utsläppen tyckte den intervjuade. Personen avsåg mer exakta siffror, för han menade att 

det var en jätteskillnad på miljöbil och miljöbil. Även här var det kanske främst en fråga för 

fordonstillverkarna. 
 

Kategori Miljö 
Handhavande 
Vid tankning Säkerhet 

Naturgas/Biogas 
blandning Ingen oljekoppling 

Realtid, vilken 
 station har gas 

Totalt 2 1 1 1 1 1 

Tabell 67. Kategoriserade svar för frågan: Vad tycker du som kund att Stockholm Gas borde försöka förmedla 

och trycka på i kommunikationen mot sina kunder? 

B.4.3.2.4 Bästa sättet att informeras på som storkund 

I de tre fallen med taxiåkerierna var det på elektronisk väg som informationen önskades tas emot. 

Detta för att, precis som i fallet med fordonsgas, kunna vidarebefordra informationen. En av dessa 

nämnde att han kör gasbil privat. Han menade att som privatkund vill man inte ha informationen per 

mejl utan då vill man söka informationen själv.  

Den fjärde intervjuade menade att en enkel trycksak vore det bästa i deras fall. Denna trycksak fick 

gärna ha hänvisningar till nätsidor för den som var mer intresserad.  

Något som också togs upp var att det vid macken borde anges i procent hur mycket som är naturgas 

och hur mycket som är biogas. 

 
När du köper en sak i en livsmedelbutik, då är det ju en exakt innehållsförteckning. Skulle inte det gå att 

lösa även på en mack. Så man får veta. Det är väl inte allt för svårt. 

     (Taxibolag 1) 
 

Kategori %-satser vid mack Mejlutskick Trycksaker Hemsidan 

Totalt 1 2 1 2 

Tabell 68. Kategoriserade svar för frågan: Vad anser du är det bästa sättet att informeras om biogas på? 
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B:4.3.3 Fordonsgasprivatkund 

B.4.3.3.1 Främsta styrkan hos biogas samt eventuella nackdelar 

Samtliga i det här segmentet svarade att biogas främsta styrka är att det är miljövänligt. I vissa fall 

sades miljön i kombination med kretsloppet. Utöver miljörelaterade svar så var det de ekonomiska 

aspekterna som togs upp. Den låga förmånsbeskattningen av gasfordon nämndes explicit. Även det 

oberoende av importbränslen som genereras med ökad biogas användning, togs upp.  
 

Kategori Miljö 
Ekonomiska 

aspekter Importoberoende 

Totalt 9 1 1 

Tabell 69. Kategoriserade svar för frågan: Vad är främsta styrkan hos biogas (allmänt som bränsle)? 

 

 

Den vanligaste nackdelen som fördes på tal var tillgången på biogas. Det lägre energiinnehåll som 

biogas har i jämförelse med naturgas togs upp som en nackdel av en av de svarande. Att biogas inte 

fått det riktiga genomslaget ännu är en nackdel som en annan av informanterna förde fram. 
 

Kategori 
Tillgång  

på biogas 
Lägre energiinnehåll 

än naturgas 
Har inte riktigt 
fått genomslag Ingen nackdel 

Totalt 6 1 1 1 

Tabell 70. Kategoriserade svar för frågan: Finns det någon nackdel med biogas som du ser det? 

B.4.3.3.2 Befintliga informationsmaterial och bristerna i dessa 

Ingen av de tillfrågade hade sett något informationsmaterial från Stockholm Gas. En av de tillfrågade 

sa att han sett Stockholm Gas nämnas på flera hemsidor om biogas, men han hade ingen kännedom 

ifall någon av dessa hemsidor tillhörde Stockholm Gas. En av de intervjuade tog upp fordongas.se, 

men där har inte Stockholm Gas AB någon information. 
 

Kategori Känner ej till 
Lite på 

 tankstation 
Diverse 

hemsidor 

Totalt 6 1 2 

Tabell 71. Kategoriserade svar för frågan: Vilka informationsmaterial från Stockholm Gas som behandlar biogas 

känner du till? 

 

 

Eftersom ingen sett något informationsmaterial från Stockholm Gas så ville de heller inte peka på 

någon brist i det informationsmaterialet. Inte heller någon av de tre som påstods sig ha sett lite grann 

om biogas från Stockholm Gas tog upp någon brist i det de hade sett.  
 

Kategori Ingen åsikt 

Totalt 9 

Tabell 72. Kategoriserade svar för frågan: Om de har brister och skulle behöva ändra på någonting vad skulle 

det vara? 
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B.4.3.3.3 Vad Stockholm Gas AB:s privatkunder vill veta och vad Stockholm Gas bör 

förmedla till sina kunder 

Här var det vanligaste svaret miljön. De som preciserade svaret menade att kretsloppet var det mest 

intressanta. En av de tillfrågade menade att de flesta han talat med hade dålig koll på vad biogas var 

för något. För egen del skulle han gärna se någon slags informationstavla vid macken att läsa på 

medan man tankar.  

En av de tillfrågade tog också upp framtida prisbild och tillgång som ett område denne ville bli 

informerad om 
 

Kategori Miljö Prisbild 
Framtida 

satsningar Mer om allt Inget behov 

Totalt 2 1 1 1 6 

Tabell 73. Kategoriserade svar för frågan: Vad vill du som kund veta mer om angående biogas? 

 

 

De vanligaste svaren på vad Stockholm Gas borde försöka trycka på och förmedla i kommunikationen 

mot sina kunder rörande biogas, var miljön och tillgången på biogas. När det kom till tillgång nämnde 

en person att Stockholm Gas utbyggnadsplaner borde förmedlas tydligare. Även en liveuppdatering 

där tillgången på gas hos olika tankstationer redovisas efterfrågades. En sådan fungerande sida finns 

redan i dagsläget. Den är ej i Stockholms Gas regi men Stockholm Gas tankstation finns med på sidan. 

Information som beskriver skillnaden mellan biogas och naturgas efterfrågades av en av dem som 

svarade.  

 

Kategori Miljö 
Framtida 

satsningar Prisbild 
Skillnad biogas 

naturgas Ingen åsikt 

Totalt 3 5 1 1 3 

Tabell 74. Kategoriserade svar för frågan: vad tycker du som kund att Stockholm Gas borde försöka förmedla 

och trycka på i kommunikationen av biogas mot sina kunder? 

 

B.4.3.3.4 Bästa sättet att informeras på som privatkund 

Via hemsidan/webben var det vanligaste svaret. På befintliga tankställen var också ett svar som 

förekom i ett par fall. Vid tankstället skulle information kunna ges via en informationstavla alternativt 

genom broschyrer vid tankstationen. En e-postlista som man kan skriva upp sig på, var ett svar som 

kom från en av de intervjuade.  

 

Kategori  
Vid 

tankställen 
Via hemsidan 

/webben Smartphone applikation E-postlista Ingen åsikt 

Totalt  2 5 1 1 1 

Tabell 75. Kategoriserade svar för frågan: Vad anser du vore det bästa sättet att informeras om biogas på? 
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B.4.3.4 Stadsgasstorkund 

B.4.3.4.1 Främsta styrkan hos biogas samt eventuella nackdelar 

Här togs miljöaspekten upp ur några olika vinklar. Dels kretsloppet där biogasen ingår, men också 

miljöaspekten ur ett mer företagarperspektiv i samband med miljöprofilering av företaget osv.  

 

Kategori Miljöaspekterna 

Totalt 4 

Tabell 76 Kategoriserade svar för frågan: Vad är främsta styrkan hos biogas (allmänt som bränsle)? 

 

 

Det var tillgången som var det dominerande svaret när det kom till nackdelar med biogas, men också 

det lägre energiinnehållet i biogas jämfört med naturgas togs upp. En av de intervjuade såg ingen 

nackdel med biogas såtillvida inte en tillförsel av biogas till stadsgasnätet medför ett högre pris på 

stadsgasen.  
 

Kategori Tillgången 
Energiinnehåll 

Jämfört med naturgas 
Ev. prisändring 

Vid tillsättning i stadsgasnätet 

Totalt 2 1 1 

Tabell 77. Kategoriserade svar för frågan: Finns det någon nackdel med biogas som du ser det? 

 

B.4.3.4.2 Befintliga informationsmaterial och bristerna i dessa 

Endast en av de intervjuade storkunderna kände till något informationsmaterial från Stockholm Gas. 

Denne hade fått information från Stockholm Gas kontaktperson. Så han var till viss del insatt i 

Stockholm Gas framtida satsningar. De övriga kände inte till något som specifikt handlade om biogas.  

Tre av de intervjuade nämnde Stockholm Gas kontaktperson i samband med den här frågan och sa att 

det framförallt där som de fick information. 
 

Kategori 
Personlig 
kontakt Inget 

Totalt 3 1 

Tabell 78. Kategoriserade svar för frågan: Vilka informationsmaterial från Stockholm Gas som behandlar biogas 

känner du till? 

 

Den av de intervjuade som fått mer specifik information om biogas tyckte att den var bra.  

En av de intervjuade som inte kände till något informationsmaterial, tyckte att det i sig var en brist. Att 

information kunde gått ut bättre i samband med gasbytet från nafta till naturgas. Att Stockholm Gas 

exempelvis kunnat gå ut med något i medierna och givit någon slags information den vägen om vad 

som var på gång.  
 

Kategori Funkar bra Ingen åsikt/vet ej Mer info Fler infokanaler 

Totalt 1 2 1 1 

Tabell 79. Kategoriserade svar för frågan: Om de har brister och skulle behöva ändra på något, vad skulle det 

vara? 

 

B.4.3.4.3 Vad Stockholm Gas AB:s storkunder vill veta och vad Stockholm Gas bör 

förmedla till sina kunder 

Här svarade två av de intervjuade att det var tillgången på biogasen som intresserade. En av dem 

menade att om han med säkerhet visste att det fanns god tillgång på biogas skulle han kunna börja 

köra sina cateringar med en biogasbil. Han upplevde att intresset för miljön är så pass stort i 

Stockholmsområdet att hans kunder skulle reagera positivt på att få leveranserna med en gasbil.  

Av de intervjuade var det en som mest var intresserad av själva kretsloppet. Att använda det i 

marknadsföringssyfte var denne dock tveksam till.  
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Jag kommer ihåg att förut var det så att man liksom, när det gällde matbiten, att det ska vara odlat på ett 

speciellt sätt. Det var väldigt hett för något år sedan. Jag vet inte om man kan använda sig av det. 

    (Krögare 3) 

 

Det som åsyftas är det stora intresset för ekologiskt odlad mat som den intervjuade menade klingat av, 

och att biogasen kanske också bara skulle vara intressant för hans kunder en kortare period. 

Den sista av de intervjuade i det här segmentet menade att han inte kände något informationsbehov, 

gällande biogas i dagsläget.  

Samma person är citerad nedan och där framkommer ändå ett visst informationsintresse.  
 

Kategori 
Naturgas/Biogas 

blandning i stadsgasen 
Biogasens 
kretslopp 

Framtida 
satsningar 

Inget  
informationsbehov 

Totalt 2 2 2 1 

Tabell 80. Kategoriserade svar för frågan: Vad vill du som kund veta mer om angående biogas? 

 

 

Två av de intervjuade menade att det var miljöeffekterna som det skulle fortsättas att tryckas på. 

 
Vi är väl alla intresserade av förbättringar i miljöarbetet. Det är alltid intressant och alltid kul att se att 

”jaha nu har vi blivit bättre på det också” det är väl sånt… 

    (Krögare 2) 

 

De andra två intervjuade menade att det var tillgången och utbyggnadstakten som var det enskilt 

viktigast. Att få veta att tillgången på biogas ökar. En av dem tog upp att det han hör om biogas är att 

tillgången är mycket begränsad och att det påverkar kunder negativt.  

Den andre menade att utöver utbyggnadstakten borde man tala om inblandningen av biogas i 

stadsgasnätet. 

 
Andelen inblandad biogas i stadsgasnätet, tror jag är oerhört viktig att visa. Att visa oss som användare  att 

man verkligen har en utveckling åt det hållet, vilket jag tvivlar på. Som jag sa tidigare. Det är så mycket 

annat som konkurrerar.  

Det ju en enorm konkurrens om vad biogasen skall användas till. 

    (Avdelningschef) 
 

Kategori Miljöarbetet Framtida satsningar 
Naturgas/Biogas 

blandning i stadsgasen Att tillgången ökar 

Totalt 2 3 1 1 

Tabell 81. Kategoriserade svar för frågan: Vad tycker du att Stockholm Gas borde försöka förmedla och trycka 

på i kommunikationen mot sina kunder? 

 

B.4.3.4.4 Bästa sättet att informeras på som storkund 

Här var svaren i stort samma som i fallet stadsgas. Två av de intervjuade ville ha tydligt riktade mejl.  

En tyckte att hemsidan räckte som informationskanal och en tyckte att fakturamedskick var bra.  

En av dem som ville ha ett mejl riktat till sig, svarade att hänvisningar till en hemsida inte räckte. Att 

det var ett sådant informationsbrus så att sådan information inte når fram.   
 

Kategori Mejl Hemsidan 

Totalt 2 2 

Tabell 82. Kategoriserade svar för frågan: Vad tycker du att Stockholm Gas borde försöka förmedla och trycka 

på i kommunikationen mot sina kunder? 
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B.4.3.5 Stadsgasprivatkund 

B.4.3.5.1 Främsta styrkan hos biogas samt eventuella nackdelar 

Det var inte alla som kunde peka på någon styrka hos biogas, men de allra flesta gjorde det. Det som 

dessa tog upp var att miljöeffekterna var biogasens främsta styrka. Några nämnde kretsloppet och 

återvinningen i samband med detta. Inga andra styrkor nämndes av de tillfrågade.  
 

Kategori Miljö Ingen åsikt 

Totalt 6 2 

Tabell 83. Kategoriserade svar för frågan: Vad är biogas främsta styrka (allmänt som bränsle)? 

 

 

Det var endast en som nämnde en tänkbar nackdel med biogas, och det var att det var dyrt att 

distribuera. 
 

Kategori Ingen åsikt Dyrt distributionssätt Ingen nackdel 

Totalt 4 1 4 

Tabell 84. Kategoriserade svar för frågan: Finns det någon nackdel med biogas som du ser det?  

 

B.4.3.5.2 Informationsmaterial idag och deras brister 

De flesta kunde inte nämna något material som behandlade biogas och kom från Stockholm Gas. 

Endast två av de intervjuade kände till biogasinformation från Stockholm Gas. De 

informationsmaterial som de båda nämnde var hemsidan och ett fakturamedskick.  
 

Kategori Vet ej Webben Faktura medskick 

Totalt 7 2 2 

Tabell 85. Kategoriserade svar för frågan: Vilka informationsmaterial från Stockholm Gas som behandlar biogas 

känner du till? 

 

 

Ingen av de tillfrågade kunde peka på någon brist i de materialen. 
 

Kategori Ingen åsikt 

Totalt 9 

Tabell 86. Kategoriserade svar för frågan: Om de har brister och skulle behöva ändra på någonting, vad skulle 

det vara? 

 

B.4.3.5.3 Vad Stockholm Gas AB:s privatkunder vill veta och vad Stockholm Gas bör 

förmedla till sina kunder 

De allra flesta av de tillfrågade var intresserade av mer information om biogas. Ett par av de tillfrågade 

gav inte mer specifika svar än så. Av dem som specificerade vilken information som de fann mest 

intressant så var miljöaspekten den kategori som de flesta ville veta mer om. Även ursprunget samt om 

den används eller inte i stadsgasen och i så fall hur mycket, intresserade. En av de intervjuade nämnde 

att värmeeffektivitet hos biogas var något som denne ville veta mer om.  Generellt verkade de 

tillfrågade vara intresserade av biogasinformation. 

 

 
Mycket! Vad den kommer ifrån och vilken miljöpåverkan den har, om den används och om den inte 

används. 

    (Privatkund 6) 
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Kategori Miljö 
Allmänt mer 
information 

Om och hur mycket  
den används 
i stadsgasen Ursprung Energiinnehåll Inget 

Totalt 3 4 1 1 1 2 

Tabell 87. Kategoriserade svar för frågan: Vad vill du som kund veta mer om angående biogas? 

 

 

När det kom till vad Stockholm Gas borde trycka på och försöka förmedla var det färre som kunde ge 

något svar, men av dem som gjorde det var det miljö, biogasens ursprung och tillgång på biogas som 

var det som det skulle fokuseras på. Miljö var det som dominerade.  
 

Kategori Ingen åsikt Miljö  Ursprung Driftsäkerhet/Gasbrist 

Totalt 4 3 1 1 

Tabell 88. Kategoriserade svar för frågan: Vad tycker du att Stockholm Gas borde försöka förmedla och trycka 

på i kommunikationen av biogas mot sina kunder? 

 

B.4.3.5.4 Bästa sättet att informeras på som privatkund 

Precis som i fallet stadsgas så var det någon form av trycksak som var det överlägset vanligaste svaret. 

Samtliga svar innehöll någon form av trycksak. I några av svaren nämndes hemsidan eller webben i 

kombination med trycksak.  
 

Kategori Trycksak Webben Ingen åsikt 

TOTALT 7 2 2 

Tabell 89. Kategoriserade svar för frågan: Vad anser du som kund vore det bästa sättet att bli informerad på? 
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Bilaga 5. Analys av enkäterna 

B.5.1 Fordonsgas 

B.5.1.1 Storkund fordonsgas 

 

 

 

  
 
Figur 17. Stapeldiagram för fordonsgasstorkundernas svar på enkäten om fordonsgas, samt svar på vad de ansåg 

var den enskilt viktigaste informationen 

Enskilt viktigast Antal 
Tekniska data 0 
Tillverkningsprocess 0 
Ekonomi 1 
Miljö 1 
Framtid 1 
Säkerhet 1 
Kontaktinfo 0 
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B.5.1.2 Privatkund fordonsgas 

 

 

 

  
 
Figur 18. Stapeldiagram för fordonsgasprivatkundernas svar på enkäten om fordonsgas, samt svar på vad de 

ansåg var den enskilt viktigaste informationen 

Enskilt viktigast Antal 
Tekniska data 0 
Tillverkningsprocess 0 
Ekonomi 3 
Miljö 4 
Framtid 3 
Säkerhet 0 
Kontaktinfo 0 
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B.5.1.3 Anställda Stockholm Gas (mot storkund) 

 

 

 

 
  

 
Figur 19. Stapeldiagram för anställda på Stockholm Gas AB:s svar (riktade mot privatkund) på enkäten om 

fordonsgas, samt svar på vad de ansåg var den enskilt viktigaste informationen 
 

Enskilt viktigast Antal 

Tekniska data 0 
Tillverkningsprocess 0 
Ekonomi 1 
Miljö 4 
Framtid 3 
Säkerhet 2 
Kontaktinfo 1 
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B.5.1.4 Anställda Stockholm Gas (mot privatkund) 

 

 

 

 
  
Figur 20. Stapeldiagram för anställda på Stockholm Gas AB:s svar (riktade mot privatkund) på enkäten om 

fordonsgas, samt svar på vad de ansåg var den enskilt viktigaste informationen 

Enskilt viktigast Antal 

Tekniska data 0 
Tillverkningsprocess 0 
Ekonomi 2 
Miljö 4 
Framtid 3 
Säkerhet 2 
Kontaktinfo 1 



99 

 

B.5.2 Stadsgas 

B.5.2.1 Storkund stadsgas 

 

 

 

 
 
Figur 21. Stapeldiagram för stadsgasstorkunders svar på enkäten om stadsgas, samt svar på vad de ansåg var den 

enskilt viktigaste informationen 

Enskilt viktigast Antal 

Tekniska data 0 
Tillverkningsprocess 0 
Ekonomi 2 
Miljö 0 
Framtid 0 
Säkerhet 2 
Kontaktinfo 0 
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B.5.2.2 Privatkund stadsgas 

 

 

 

  
Figur 22. Stapeldiagram för stadsgasprivatkunders svar på enkäten om stadsgas, samt svar på vad de ansåg var 

den enskilt viktigaste informationen 

 

Enskilt viktigast Antal 

Tekniska data 0 
Tillverkningsprocess 0 
Ekonomi 2 
Miljö 5 
Framtid 0 
Säkerhet 4 
Kontaktinfo 2 
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B.5.2.3 Anställda Stockholm Gas (mot storkund) 

 

 

 

  
Figur 23. Stapeldiagram för anställda på Stockholm Gas AB:s svar (riktade mot storkund) på enkäten om 

stadsgas, samt svar på vad de ansåg var den enskilt viktigaste informationen 

Enskilt viktigast Antal 
Tekniska data 1 
Tillverkningsprocess 0 
Ekonomi 1 
Miljö 2 
Framtid 3 
Säkerhet 3 
Kontaktinfo 1 
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B.5.2.4 Anställda Stockholm Gas (mot privatkund) 

 

 

 

 
  
Figur 24. Stapeldiagram för anställda på Stockholm Gas AB:s svar (riktade mot privatkund) på enkäten om 

stadsgas, samt svar på vad de ansåg var den enskilt viktigaste informationen 
 

Enskilt viktigast Antal 
Tekniska data 0 
Tillverkningsprocess 0 
Ekonomi 1 
Miljö 2 
Framtid 3 
Säkerhet 3 
Kontaktinfo 1 
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B.5.3 Biogas 

B.5.3.1 Fordonsgasstorkund 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 25. Stapeldiagram för fordonsgasstorkunders svar på enkäten om biogas, samt svar på vad de ansåg var 

den enskilt viktigaste informationen 

Enskilt viktigast Antal 
Tekniska data 0 
Tillverkningsprocess 0 
Miljö 1 
Generella 
egenskaper hos gaser 0 
Framtid 2 
Kontaktinfo 0 
Säkerhet 1 
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B.5.3.2 Fordonsgasprivatkund 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figur 26. Stapeldiagram för fordonsgasprivatkunders svar på enkäten om biogas samt, svar på vad de ansåg var 

den enskilt viktigaste informationen 

Enskilt viktigast Antal 

Tekniska data 0 
Tillverkningsprocess 0 
Miljö 4 
Generella 
egenskaper hos gaser 0 
Framtid 4 
Kontaktinfo 1 



105 

 

B.5.3.3 Stadsgasstorkund 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 27. Stapeldiagram för stadsgasstorkunders svar på enkäten om biogas, samt svar på vad de ansåg var den 

enskilt viktigaste informationen 

Enskilt viktigast Antal 

Tekniska data 0 
Tillverkningsprocess 1 
Miljö 2 
Generella 
egenskaper hos gaser 0 
Framtid 1 
Kontaktinfo 0 
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B.5.3.4 Stadsgasprivatkund 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 28. Stapeldiagram för stadsgasprivatkunders svar på enkäten om biogas, samt svar på vad de ansåg var den 

enskilt viktigaste informationen 

Enskilt viktigast Antal 

Tekniska data 0 
Tillverkningsprocess 1 
Miljö 3 
Generella 
egenskaper hos gaser 0 
Framtid 0 
Kontaktinfo 1 
Ekonomi 1 
Säkerhet 1 
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B.5.3.5 Anställda Stockholm Gas (mot storkund) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 29. Stapeldiagram för anställda på Stockholm Gas AB:s svar (riktade mot storkund) på enkäten om biogas, 

samt svar på vad de ansåg var den enskilt viktigaste informationen 

Enskilt viktigast Antal 

Tekniska data 0 
Tillverkningsprocess 0 
Miljö 4 
Generella  
egenskaper hos gaser 0 
Framtid 6 
Kontaktinfo 1 
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B.5.3.6 Anställda Stockholm Gas (mot privatkund) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 30. Stapeldiagram för anställda på Stockholm Gas AB:s svar (riktade mot privatkund) på enkäten om 

biogas, samt svaren på vad de ansåg var den enskilt viktigaste informationen 

Enskilt viktigast Antal 
Tekniska data 0 
Tillverkningsprocess 0 
Miljö 4 
Generella 
egenskaper hos gaser 0 
Framtid 5 
Kontaktinfo 1 
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