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Sammanfattning
År 2010 ansökte Hushållningssällskapens Förbund om medel från Jordbruksverket
för projektet ”Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå”. Projektet beviljades
och det fick också en medfinansiering från åtta svenska biogasleverantörer. I den
reviderade projektplanen anges följande syfte med projektet:

Syftet
Projektet syftar till att under några år samla in relevanta data från de anläggningar
som byggts, och som kommer att byggas under den närmaste tiden. Genom att
bygga upp en sådan kunskapsbas kan värdefulla erfarenheter spridas både direkt
till de lantbrukare som funderar på att bygga för biogas och inom rådgivarkåren.
Tanken är också att bilda ett forum för utbyte av erfarenheter mellan biogasproducenterna, och också samla dessa till årliga workshops för vidare presentationer av
uppnådda resultat.
Hämtat från den reviderade projektplanen 2011

Projektet hade också tre huvudsakliga mål. Dessa var:

Målen
Projektets mål är att kunna utvärdera alla anläggningar som byggs inom projekttiden.
Målsättningen är också att besöka alla anläggningar 4 ggr per år.
Årliga workshops kommer att anordnas, kunskaper kommer att spridas via Bioenergiportalen och Biogasportalen och en slutrapport skrivas.
Hämtat från den reviderade projektplanen 2011

I målen ingick också att 40 anläggningar skulle ingå i projektet, men att projektet
skulle anpassas utifrån hur många anläggningar som byggdes.
Projektet var också tänkt som ett samarbete mellan Hushållningssällskapen och
Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik i Uppsala (hädanefter JTI), där de förra
skulle stå för den nära kontakten med lantbrukarna och datainsamling, och JTI skulle
stå för sammanställning av data.

Utvärderingen
I maj 2014 fick A BOIJ AB – Idé- och produktutveckling uppdraget av Hushållningssällskapets Förbund att genomföra utvärderingen. Syftet var att med en lärande
process- och målutvärdering få kunskap om arbetssätt och genomförande av projektet samt om projektets mål och syften är uppnått. I utvärderingen har intervjuer
genomförts och enkäter samlats in.
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Projektets organisation och arbete
Projektägare har varit Hushållningssällskapens Förbund. En av hushållningssällskapens energirådgivare blev projektledare. De flesta av hushållningssällskapens
energirådgivare har varit rådgivare i det här projektet. JTI har stått för sammanställning av data.
Det var inte från början inlagt i budgeten tid, och därmed kostnader, för projektmöten mellan projektledare och rådgivarna. Därför har de flesta projektmöten varit webbaserade, men det har också förekommit en hel del telefonmöten. Det har också varit
minst två fysiska möten i samband med workshoparna samt tvådagarsutbildningar.
I projektet skulle också en kunskapsbas byggas upp. Resultaten från datainsamlingarna resulterat i ett flertal rapporter och faktablad som tillsammans bildar en kunskapsbas. Projektet har redan under projekttiden spridit information om biogasanläggningar
på gårdsnivå och den kunskap som byggts upp i projektet i olika sammanhang.

Slutsatser

1.

Den första slutsatsen är att projektet har helt uppnått sina syften och till största
delen uppnått sina mål. Projektet hade tre syften att samla in relevanta data,
bygga upp en kunskapsbas och bilda ett forum för utbyte av erfarenheter. Allt detta
har genomförts. De flesta av projektmålen för 2011 – 2013 har uppfyllts och alla
målen för 2014 har uppfyllts.
Den andra slutsatsen är att de lantbrukare som deltagit i projektet har varit
nöjda med det. Denna bedömning grundar sig i följande; att flertalet lantbrukare har varit nöjda med den information de fått om projektet. Så gott som alla lantbrukare som deltagit i workshoparna tyckte att de som helhet var bra. De flesta ansåg
att deltagandet i projektet gett viktiga resultat från provsvar, mer kunskap, möjlighet
att träffa andra anläggningsägare, nya kontakter inom biogasområdet, stöd i arbetet
samt tips och idéer om gasproduktion och användning av gas. Överlag ansåg lantbrukarna att rådgivningsbesöken hade varit bra både som helhet och i dess olika
delar. Rådgivarna hade ett bra bemötande, bra kompetens och bra pedagogiskt kunnande. Besöken innehöll också bra råd och tips. Allra mest nöjda var de med rådgivarnas bemötande, informationen inför besöken, besökens innehåll och rådgivarnas
kompetens. Ett NöjdDeltagarIndex med en hundragradig skala visar ett medelvärde
på 77,1. Allt detta leder fram till slutsatsen att deltagarna var nöjda med projektet.
Den tredje slutsatsen handlar om att lantbrukarna under rådande omständigheter inte kan rekommendera någon att bygga en biogasanläggning på gårdsnivå. Grunden till att lantbrukarna byggde en biogasanläggning var ett stort engagemang i frågor om hållbarhet och kretslopp, men de problem som fanns idag var alltför stora. De huvudsakliga problemen var att bristen på politiska vägval och svårigheten att få anläggningarna lönsamma.
Lantbukarna ansåg att besluten som positivt påverkade förutsättningarna för att
driva biogasanläggningar på gårdsnivå saknades. De ansåg också att den lagstiftning
som finns inte är anpassad till biogasanläggningar på gårdsnivå. Det var också svårt
att få lönsamhet på anläggningarna. En anledning till den försämrade möjligheten till
lönsamhet var att en del län tog ut stora avgifter för tillstånd och tillsyn och att dessa
avgifter varierade kraftigt beroende på län. Övriga problem som lantbrukarna tog
upp var att tekniken inte var tillräckligt utvecklad och prövad.

2.

3.
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Detta får till följd att projektet visserligen byggt upp kunskapsbas med värdefulla
erfarenheter som kan spridas både direkt till de lantbrukare som funderar på att
bygga för biogas och inom rådgivarkåren. Men lantbrukarnas samlade bedömning
och erfarenhet är att det idag inte finns tillräckligt goda förutsättningar för att bygga
nya biogasanläggningar på gårdsnivå.
Den fjärde slutsatsen handlar om att Den fjärde slutsatsen handlar om det lärande perspektivet. I utvärderingen har identifierats vad som varit projektets
styrkor och svagheter samt vad som främjat och hindrat projektet. Detta har samlats i
en så kallad SWOT-analys (SWOT är en akronym byggd på de engelska orden
”Strengths”, ”Weaknesses”, ”Opportunities” och ”Threats”. På svenska; styrkor,
svagheter, möjlighet och hot).

Styrkor (Strenghts)
 Hushållningssällskapets
rikstäckande organisation.
 I huvudsak rimligt syfte och
mål.
 Mycket nöjda lantbrukare.
 Inneburit ett lärande för både
rådgivare och lantbrukare.
 JTI:s kvalitetssäkrande av
provresultaten.

Svagheter (Weaknesses)
 Att projektansökan behövde
skrivas om.
 Målet att ”Utvärdera alla anläggningar”.
 Poster i projektbudgeten saknades.
 Rådgivarna hade ursprungligen varierande kunskap inom
området.

Möjligheter (Opportunities)
 Relevant och väl underbyggt
kunskapsunderlag som kan
spridas.
 Fortsätta vara ett forum för
erfarenhetsutbyte.
 Erbjuda biogasanläggningarna
fortsatt uppföljning.
 Nya projektansökningar

Hot (Threats)
 Politiska beslut som fortsättningsvis inte stödjer byggnation och drift av biogasanläggningar på gårdsnivå.
 Fortsatt varierande och höga
avgifter för tillstånd och tillsyn.
 Inte tillräckligt utvecklad och
anpassad teknik.
 Oklart hur frågan kommer att
drivas vidare.

NEGATIVT

POSITIVT

4.

Figur 1. SWOT-analys över projektets resultat.

Till sist kan sägas att projektet har tillfört ett värdefullt och från ett svenskt perspektiv närmast unikt kunskapsunderlag kring biogasanläggningar på gårdsnivå. Projektet
har också tillskapat erfarenhetsutbyte mellan olika intressenter inom området. Biogasanläggningarna på gårdsnivå bidrar både med förnyelsebar energi till uppvärmning och till drivmedel. Det är dock djupt oroväckande att ingen anläggningsägare
kan rekommendera någon annan att bygga och driva en biogasanläggning på gårdsnivå. Det tyder på att incitamenten och förutsättningarna – politiskt, i lagstiftning,
tillsyns- och tillståndsavgifter, teknik och ekonomi – för att på gårdsnivå medverka
till att minska klimatpåverkan är alltför bristfälliga. För att kunna förverkliga riksdagens beslut om att minska miljöpåverkan och visa ett ledarskap både internationellt
och genom de åtgärder som görs i Sverige, borde biogasanläggningar på gårdsnivå
bli en av de prioriterade åtgärderna.
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Bakgrund
Frågor om miljö och människans miljöpåverkan har de senaste åren blivit alltmer i
fokus. Redan år 1999 antog riksdagen 15 miljökvalitetsmål. 2005 tillkom det 16:e
miljökvalitetsmålet, ett rikt växt- och djurliv, med inriktning på biologisk mångfald.
Miljökvalitetsmålen anger vilka kvaliteter miljön ska ha det angivna målåret, vilket
för de allra flesta målen är år 2020. Syftet med miljökvalitetsmålen är att nå en miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt. Det första miljökvalitetsmålet handlar om
en begränsad miljöpåverkan.
I regeringens proposition 2008/09:162 om en sammanhållen klimat- och energipolitik står det:

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Sverige ska visa ledarskap för att möta utmaningen både internationellt och genom de åtgärder vi
gör i Sverige.
Utdrag ur: Prop. 2008/09:162. Sid 9.

Sverige vill alltså ta sig an utmaningen gällande klimatförändringar och så här står
det om propositionens huvudsakliga innehåll:

Användningen av fossila bränslen för uppvärmning kommer att avvecklas till år
2020, vilket har stor betydelse för bebyggelsens klimatpåverkan. Regeringen
avser att stegvis öka energieffektiviteten i transportsystemet, bryta fossilberoendet och därigenom minska klimatpåverkan. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. För att nå målen presenterar regeringen tre handlingsplaner för omställningen: för en fossiloberoende fordonsflotta, för ökad energieffektivisering och för främjandet av förnybar energi.
Utdrag ur: Prop. 2008/09:162. Sid 1.

I propositionen ses ökad biogasproduktion inom jordbruket som ett betydelsefullt
bidrag till att minska klimatpåverkan.
Från och med år 2009 fram till 2013 fanns 200 miljoner kronor avsatta för biogasanläggningar på gårdsnivå. Stödet söktes hos Länsstyrelsen som ett vanligt företagsstöd. Lantbrukarna kunde generellt sett få bidrag för 30 % av investeringskostnaden, men vissa län har gett mer.

Projektet ”Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå”
År 2010 ansökte Hushållningssällskapens Förbund om medel från Jordbruksverket
för projektet ”Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå”. Projektet beviljades
och det fick också en medfinansiering från åtta svenska biogasleverantörer.
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Tidigt i projektet reviderades den ursprungliga projektplanen. I den reviderade
projektplanen från 2011 anges följande syfte med projektet:

Syftet
Projektet syftar till att under några år samla in relevanta data från de anläggningar
som byggts, och som kommer att byggas under den närmaste tiden. Genom att
bygga upp en sådan kunskapsbas kan värdefulla erfarenheter spridas både direkt
till de lantbrukare som funderar på att bygga för biogas och inom rådgivarkåren.
Tanken är också att bilda ett forum för utbyte av erfarenheter mellan biogasproducenterna, och också samla dessa till årliga workshops för vidare presentationer av
uppnådda resultat.
Hämtat från den reviderade projektplanen 2011

Projektet hade också tre huvudsakliga mål. Dessa var:

Målen
 Projektets mål är att kunna utvärdera alla anläggningar som byggs inom projekttiden.
 Målsättningen är också att besöka alla anläggningar 4 ggr per år.
 Årliga workshops kommer att anordnas, kunskaper kommer att spridas via
Bioenergiportalen och Biogasportalen och en slutrapport skrivas.
Hämtat från den reviderade projektplanen 2011

I målen ingick också att 40 anläggningar skulle ingå i projektet, men att projektet
skulle anpassas utifrån hur många anläggningar som byggdes.
Under hösten 2010 påbörjades uppbygganden av projektet med rekrytering av
projektledare och formatering av projektorganisation. Under hösten 2010 och våren
2011 togs kontakt med biogasproducenter och en uppbyggnad av system för mätning
och datainsamling skedde. Hösten 2011 påbörjades mätning och datainsamling. Då
skedde också de första aktiviteterna. Fram till den sista december 2013, då projektet
egentligen skulle vara avslutat, deltog 20 anläggningar i projektet och 81 besök hade
genomförts på anläggningarna. Den största orsaken till att projektet inte uppnått
planerade aktiviteter var att antalet anläggningar tillgängliga för utvärdering inte
hade funnits. Många anläggningar har inte kunnat byggas som tänkt och/eller att
uppstarten tagit lång tid.
Projektetet ansökte därför om förlängning till den 31 december 2014 för att möjliggöra att fler anläggningar skulle kunna komma med i projektet och att kunskapsunderläget därmed skulle kunna bli större och tillförlitligare. Ansökan beviljades. I
samband med ansökan om förlängning reviderades också projektets mål till följande:
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Nya målen






Enligt tidigare plan utvärdera 30 biogasanläggningar på gårdsnivå
Initiera en möjlig fortsättning på kontinuerlig uppföljning av biogasanläggningar
Utföra fördjupade studier inom några fokusområden
Tydligare sprida projektets resultat externt och populärt med start 2013
Genomföra två workshops med ett fördjupat grepp på driftsfrågor och nätverksbyggande för anläggningsägare
 Knyta samman projektets resultat med befintliga samarbetsprojekt/ samarbetspartners samt kommande intressenter. Vilket kan resultera i kommande
projektansökningar.
Hämtat från den reviderade projektplanen 2013

I de nya målen begränsades antalet biogasanläggningar till 30 stycken. I tidigare mål
angavs ”alla anläggningar som byggs inom projekttiden” och beräkningen var att det
skulle vara 40 anläggningar. Övriga nya mål förtydligade delvis de tidigare målen,
men lyfte också fram framtida arbete.
Projektet var också tänkt som ett samarbete mellan Hushållningssällskapen och
Institutet för Jordbruks och Miljöteknik i Uppsala (hädanefter JTI), där de förra
skulle stå för den nära kontakten med lantbrukarna och datainsamling, och JTI skulle
stå för sammanställning av data.

Utvärderingen
I maj 2014 fick A BOIJ AB – Idé- och produktutveckling uppdraget av Hushållningssällskapets Förbund att genomföra utvärderingen. Ansvarig forskare för utvärderingen har varit Anita Boij, teologie doktor i religionssociologi.
Syftet var att med en lärande process- och målutvärdering få kunskap om arbetssätt och genomförande av projektet samt om projektets mål och syften är uppnått.
Utvärderingen skulle sedan kunna vara till grund för fortsatt utvecklingsarbete inför
fortsatta projekt och rådgivningsinsatser inom området.
Ansatsen för utvärderingen har varit både kvalitativ och kvantitativ. Utvärderingen har bestått av två moment. Det första momentet var att genomföra intervjuer i
grupp eller enskilt med projektägaren och administrativ personal, projektledaren,
rådgivarna, representanten för JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik) samt
gruppintervjuer med de anläggningsägare som deltog i workshopen i Skövde i november 2014.
Det andra momentet var att en enkät skickades ut till alla anläggningsägare som
deltagit i projektet. Totalt skickades 31 enkäter ut och 23 enkäter inkom. Det ger en
svarsprocent på 74 %.
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Rapportens uppläggning
I nästa kapitel påbörjas redovisningen av utvärderingens resultat och där beskrivs
projektets organisation och arbete. Därefter följer ett kapitel om projektet; dess syfte,
information, och workshopar. Sedan följer ett kapitel om rådgivningsbesöken. Därpå
följer ett kapitel om hur det är att driva biogasanläggningar på gårdsnivå. Sedan följer ett kapitel med slutsatser. För den mer forskningsintresserade läsaren kommer sist
i rapporten ett kapitel om utvärderingens metod och genomförande.

Bild på en biogasanläggnings funktion.
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Projektets organisation och arbete
Hur ser projektet organisation ut och hur har arbetet med projektet fortlöpt? Det är
frågor som ges svar på i det här kapitlet.

Projektets organisation
Projektägare har varit Hushållningssällskapens Förbund. Samtliga Hushållningssällskap är medlemmar i Hushållningssällskapen Förbund. Förbundets uppdrag är att
företräda Hushållningssällskapen på nationell och internationell nivå, inspirera till
verksamhetsutveckling, förmedling och utbyte av kunskap samt samordna överenskomna verksamheter.
En av hushållningssällskapens energirådgivare blev projektledare. Några av hushållningssällskapens energirådgivare har varit rådgivare i det här projektet. I början
av projektet bildade också projektledaren och två av rådgivarna en projektgrupp.
Med tiden blev det istället projektledaren tillsammans med alla rådgivare som diskuterade projektet innehåll under olika projektmöten.
Projektet har även haft en referensgrupp. Den har bestått av representanter från
Innovatum, LRF (Lantbrukarnas Riksförbund), Energigas Sverige, JTI samt en biogasexpert. Referensgruppen har haft ett par möten under projekttiden.

Samarbete JTI
Projektet var tänkt som ett samarbete mellan Hushållningssällskapen och JTI. Som
tidigare nämnts skulle Hushållningssällskapen stå för den nära kontakten med lantbrukarna och för datainsamling, med JTI skulle stå för sammanställning av data.
Från början var det planerat att JTI skulle analysera proverna, men ganska snabbt
ändrades det till att rådgivarna skickade proven till JTI som sedan skickade dem
vidare till ett externt laboratorium. JTI fick sedan tillbaka provsvaren. De ansvarade
för att bearbeta, kvalitetssäkra och skicka svaren till rådgivarna. I slutet av projektet
förenklades handhavandet och rådgivarna skickade proven direkt till laboratoriet.
I början av projektet hade det varit en del problem internt på JTI innan en person
blev ansvarig för samarbetet. Under projekttiden har det varit många kontakter mellan projektledaren och den ansvarige på JTI för att få allt att fungera. Det var också
en del problem med provhanteringen. Så här beskrev rådgivarna situationen:
Forskare: Hur har det gått med proverna?
Informant 1: Det blev en väldig skillnad sedan den som nu är ansvarig kom in.
Det var betydligt struligare i början av projektet.
Forskare: När kom han in?
Informant 1: Minst ett år efter att projektet började.
Informant 2: För två år sedan kanske.
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Informant 1: Då tog han verkligen ett huvudansvar för att sköta proverna.
/…/1 Det var ganska ofta det var direkt felaktiga värden från labbet. Så det var
ganska mycket jobb att försöka ringa och få ordning på det. Upplägget var att
det var JTI som hade kontakten med labbet och det fanns uppenbarligen ingen
där som hade tillräcklig kompetens för att säga att ”Det här är ett felaktigt
värde”.
Forskare: Ska man jobba med prover måste man vara hundra procent övertygad om att svaren är korrekta?
Informant 3. Den ansvarige är kanonbra att jobba med, tycker jag. Man får
snabba återkopplingar med analysresultaten.
Informant 4: Jag har inte riktigt förstått. Jag trodde att de skulle ge fler tydliga råd och analysera och komma med synpunkter till oss. Det har jag saknat
i JTI:s roll. Jag trodde att de skulle samordna detta. Jag har ju egentligen
bara fått värdena tillbaka och då kunde jag ju lika gärna kunnat skickat proven till labbet med en gång. Så är min uppfattning om samarbetet med JTI.
Informant 1: Så var ju grundtanken från början med samarbetet (Rådgivarna).
Rådgivarna tyckte att hanteringen av prover hade fungerat bättre i och med den nye
ansvarige. Däremot verkade inte JTI:s roll i projektet ha blivit på det sätt som rådgivarna förväntade sig.
Ungefär sedan 2012 har hanteringen av proverna, säkerställandet och resultatåterlämning fungerat. Den för projektet ansvarige på JTI har också gjort rådgivningsbesök på ett par gårdar.

Projektmöten
Det var inte från början inlagt i budgeten tid, och därmed kostnader, för projektmöten mellan projektledare och rådgivarna. Därför har de flesta projektmöten varit
webbaserade, men det har också förekommit en hel del telefonmöten. Det har också
varit minst två fysiska möten i samband med workshoparna samt tvådagarsutbildningar. Så här sade rådgivarna om projektmötena:
Forskare: Hade ni önskat fler fysiska möten?
Informant 1: Det är alltid trevligt, men det är ju en ekonomisk fråga. Jag tycker att det varit supertrevliga och intressanta möten som vi haft.
Informant 2: Vi har lärt känna varandra ganska så snabbt, men vi skulle kunnat ha haft fler möten även om de inte varit fysiska. Det finns ju så bra system
nu. Man kan utbyta erfarenheter på telefonmöten (Rådgivarna).
De webbaserade projektmötena har skett en till två gånger per termin. Överlag ansåg
rådgivarna att det fungerade bra med de webbaserade mötena och att det genom dem
inte behövdes fler möten i tid och rum.

1

Det här tecknet /…/ betyder att en del från intervjun inte skrivits med i citatet. Det överhoppade förändrar dock inte innehållet i citatet.
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Delrapporter och information
I projektet skulle också en kunskapsbas byggas upp. Resultaten från datainsamlingarna har resulterat i ett flertal rapporter och faktablad som tillsammans bildar en kunskapsbas. Dessa rapporter och faktablad är:

Faktablad
 Biogas - en klimatvinst?!
 Djupströbädd - Bra för gasproduktion & växtnäringsvärdet!
 Gaskvalitet i fokus
 Kartläggning av energiförbrukning för omblandning i rötkammaren
 Kraftigt varierade tillsynsavgifter för gårdsbaserad biogasproduktion
 Näringsämnen och sammansättning mellan substrat och biogödsel. Resultat
från substrat- och biogödselanalyser
 Vad händer med stallgödseln under rötning?
 Sammanfattande resultat från utvärderingsprojektet
Rapporter
 Avgifter och villkor för gårdsbaserade biogasanläggningar
 Ekonomisk utvärdering av biogasproduktion på gårdsnivå
 Energianvändning på gårdsbiogasanläggningar
 Kraftvärmeproduktionen på fyra lantbruksbaserade biogasanläggningar
 Metoder för svavelvätereducering
 Utvärdering av viskositet och omrörningsmetoder vid gårdsbiogasanläggningar
 Utsläpp från lagring av gödselbaserad rötrest

Alla faktablad och rapporter finns på projektets webbsida under biogasportalen. Utöver detta finns också information om de anläggningar som var med i projektet och
om projektets olika aktiviteter. Projektets olika aktiviteter har varit:
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 Slutseminarium i Stockholm, 5 februari 2015.
 Workshop i Skövde för anläggningsägare och driftpersonal, 26–27 november
2014.
 Mässaktiviteter på tre mässor. Dessa var Jamtlis vårmarknad i Östersund i
maj, Borgeby Fältdagar i juni och Brunnby Lantbrukardagar i början av juli
2014.
 Workshop i Skövde för anläggningsägare och driftpersonal, den 20–21 november 2013.
 Deltagande i demonstrationsdag vid Lövsta i Uppsala, den 29 maj 2013. Dagen var också projektets leverantörsträff för 2013.
 Webbaserad workshop för anläggningsägare och driftpersonal, den 28 november 2012.
 Deltagande på Borgeby Fältdagar 27–28 juni 2012 med en monter om biogas i
kunskapstältet.
 Leverantörsträff på Biocentrum i Uppsala, den 7 mars 2012.
 Biogasdagen på Naturbruksgymnasiet Sötåsen, den 27 oktober 2011. Dagen
var ett samarrangemang med projektet ”Fastgödsel Sötåsen”.
 Presentation av projektet på en teknikutvecklingsworkshop i Skövde, den
23 september 2011. Inbjudare var Energigården inom Agroväst och Skaraborgs Kommunalförbund.

Projektet har alltså redan under projekttiden spridit information om biogasanläggningar på gårdsnivå och den kunskap som byggts upp i projektet.
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Projektet
I både enkäter och intervjuer ställdes frågor om vad de som deltog i projektet ansåg
om projektet både i sin helhet och om de olika delarna.

Syftena
Projektet har som tidigare nämnts haft tre syften: att samla in relevanta data, bygga
upp en kunskapsbas och bilda ett forum för erfarenhetsutbyte. Vad hade rådgivarna
och lantbukarna för reflektioner kring syftena? Så här sade rådgivarna:
Forskare: Vad tänker ni om syftet att samla in relevanta data, bygga upp en
kunskapsbas? Blev det så?
Informant 1: Ja, det tycker jag.
Informant 2: Via oss.
Informant 3: Det är klart att vi har höjt kunskapsnivån väsentligt. Tidigare
var det bara schablonvärden tagna någonstans utomlands ifrån. Nu har vi
ändå ett sorts genomsnitt från svenska anläggningar. /…/ Självklart är det
värdefullt för de som ska bygga, det vi gjort.
Informant 4: Jag tycker att det har varit jättevärdefull. /…/ Nu har vi ju fått ett
jättemycket bättre underlag för hur det har varit.
Forskare: Projektet ska bilda ett forum för erfarenhetsutbyte. Hur tänker ni
om det syftet?
Informant 2: Under projekttiden är vi där.
Informant 5: Men det är svårt se hur det ska överleva (Rådgivarna).
För rådgivarna innebar projektet att det numera finns ett svenskt kunskapsunderlag
för hur biogasanläggningar på gårdsnivå fungerar. Under projekttiden har det också
funnits ett forum för erfarenhetsutbyte, men för rådgivarna var det svårt att se hur
den delen skulle kunna överleva när projektet var slut. Lantbrukarna ansåg att projektets syften var bra och att projektet uppfyllt sina syften. Överlag önskade lantbrukarna att det även fortsättningsvis skulle finnas forum för erfarenhetsutbyte mellan
anläggningsägarna.

Informationen
I enkäten fick lantbrukarna svara på ett antal frågor om projektet. Två frågor handlade om informationen om projektet. Den första handlade om vad lantbrukarna
tyckte om den information som de fått om projektet, se diagram 1.

Antal
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6
5
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10

3

Mycket bra

Ganska bra

Varken eller

Diagram 1. Informationen om projektet. Antal. n=23

Nästan alla tyckte att informationen var bra (20 av 23 svarande). Det var 8 svarande
som tyckte att den var mycket bra och 3 som svarat att den varken var bra eller dålig.
Även om de flesta tyckte att informationen var bra, så ville en dryg tredjedel ha
mer information om projektet (9 av 23 svarande).
I intervjuerna framkom att många av lantbrukarna inte fått tillräcklig information
om projektet i början och inte riktigt förstått det. Så här sade en intervjugrupp med
lantbrukare:
Forskaren: Har ni fått tillräckligt med information om projektet?
Informant 1: I början fattade nog inte vi det. Driver man en biogasanläggning
så är det så mycket i början. Man är med i varenda tidning överallt och så.
Vad det gick ut på fattade vi nog inte riktigt. Sen blev det bättre.
Forskare: Vad säger ni andra?
Informant 2: Det var så som du säger. När man satte igång så var ju alla så
intresserade och det var ju ett jädra hålligång. Och ingen visste något egentligen. Men alla trodde.
Informant 3: Ja, det är sant du!
Informant 2: Ja, det var lite så jag menade. Det var inte att klanka på rådgivarna. Ingen visste någonting. Nu har det ju blivit lite mer seriöst (Lantbrukargrupp 1).
När projektet startade upp var det också flera av lantbrukarna som var i färd med att
bygga sina anläggningar. De hade besök av leverantörer, skulle söka om tillstånd, det
var mycket massmedial fokus på biogas och så vidare som bidrog till att lantbrukarna inte hade så mycket fokus på projektet. Med tiden fick de dock mer information
om projektet.
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Workshopar

Antal

I projektets syfte ingick också att bilda ett forum för utbyte av erfarenheter mellan
biogasproducenterna, och också samla dessa till årliga workshopar för vidare presentationer av uppnådda resultat.
I projektet har ingått tre workshopar som speciellt vänt sig till biogasproducenterna – lantbrukarna. En workshop i Skövde i november 2014 och en i november
2013 samt en webbaserad workshop i november 2012. Hur många av de svarande
hade varit med på dessa samlingar? Den frågan ställdes i enkäten och svaret finns i
diagram 2.
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

15
12

8

Webbaserad workshop
november 2012

Workshop i Skövde 2013

Workshop i Skövde 2014

Diagram 2. Deltagande i workshopar. Antal. n=23.

Det var flesta svarande hade deltagit i de båda workshoparna i Skövde. De som deltagit i workshopen/workshoparna tyckte att den/de som helhet var bra. Det var
1 person som tyckte att den/de var ganska dåliga.
De lantbrukare som intervjuades under workshopen 2014 i Skövde, tyckte överlag att den eller de workshopar som de deltagit i var bra. Så här sade en grupp:
Forskare: Har det gett er nya erfarenheter?
Alla: Ja.
Informant 1: Det är viktigt.
Informant 2: Eftersom det inte finns någon kunskap inom området. Det har
varit jättebra.
Informant 3: Och där kommer rådgivarna in och de lyckas förmedla vem man
kan vända sig till om man har ett bekymmer. Har de varit här har man ett ansikte på den som varit här. /…/
Forskare: Tycker ni att man skulle fortsätta med någon mer workshop?
Informant 4: Det är viktigt.
Informant 5: Det hade nog varit trevligt. För först och främst är vi samma
grupp, förmodar jag, och vi kommer inte bli så många fler (Lantbrukargrupp 1).
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Lantbrukarna ansåg att workshoparna hade gett erfarenhetsutbyte, ny kunskap och
varit ett diskussionsforum. De ville gärna fortsätta att träffas i någon form för fortsatt
erfarenhetsutbyte.

Projektet som helhet
De svarande fick i enkäten ta ställning till sju påståenden om vad projektet hade gett
dem. De kunde svara ”Instämmer helt”, ”Instämmer delvis”, ”Tar delvis avstånd”
eller ”Tar helt avstånd”. Svaren finns i diagram 3.
Viktiga resultat från provsvar
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Mer kunskap om biogasanläggningar

15

Träffa andra anläggningsägare

16

Nya kontakter inom biogasområdet

14

Utvecklat min kompetens

13

Stöd i arbetet

11

Tips och idéer
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6
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2

1

2

1

1
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2

1
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Antal
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd

Diagram 3. Vad deltagandet i projektet gett. Antal. n=20–22.

De flesta instämde i att deltagandet i projektet gett viktiga resultat från provsvar, mer
kunskap, möjlighet att träffa andra anläggningsägare, nya kontakter inom biogasområdet, stöd i arbetet, tips och idéer om gasproduktion och användning av gas samt att
deltagandet i projektet ökat deras komptens (18–21 svarande).
I enkäten fick anläggningsägarna svara på tre frågor som tillsammans bildar ett
NöjdDeltagarIndex. Det har ett värde mellan 1 och 100. Värden över 60 innebär att
deltagarna var nöjda och värden under 50 att de var missnöjda. Värden över 80 innebär att de var mycket nöjda. Resultaten finns i tabell 1.
Tabell 1. NöjdDeltagarIndex. Medelvärde.
Medelvärde

NöjdDeltagarIndex

77,1

Som synes i tabell 1 ligger det värdet för NöjdDeltagarIndex lite under gränsen för att
deltagarna skulle vara mycket nöjda med projektet som helhet. Det innebär att överlag
var lantbrukarna nöjda med projektet, även om det var 3 svarande vars NDI var under
värdet 60.
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Ytterligare analyser visar att de svarande som hade ett lägre NDI också angivit en
mindre nöjdhet på andra frågor om exempelvis rådgivarnas besök, sammanställningarna, workshopen/workshoparna samt projektet som helhet.
Den övervägande nöjdheten med projektet framgick också tydligt i intervjuerna.
Så här sade en intervjugrupp om vad projektet betytt för deras anläggning:
Informant 1: Det var ju väldigt nytt för alla. De behövde ju också skapa en
bas i kunskap på något vis. För oss kan det vara nyttigt att ha den basen.
Informant 2: Provtagningen är väldigt viktig. Alla har inte möjlighet att ta
prov, men nu har vi en kunskapsbas över vad som skett. Nu kan man backa
tillbaks och se att vi då och då blev det så där. Innan har det varit väldigt
mycket antaganden. Vad hände? Det visste man inte då. Orsaken är ibland
svår att sätta fingret på.
Informant 2: Det finns en kunskapsbas. Jag tar en analys direkt och inom
några dagar så har jag provsvar. Vad är åtgärderna? Det är det som är det
intressanta (Lantbrukargrupp 2).
Lantbrukarna tyckte att projektet gett dem en kunskapsbas över deras egen anläggning
och att provsvaren var viktiga. Dessa resultat i intervjuerna stämmer väl överens med
resultaten från enkäten.
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Rådgivningsbesöken
Huvuddelen av projektet har handlat om de rådgivningsbesök som rådgivarna gjort
på de gårdar som varit med i projektet. Det var rådgivarna som skulle samla in relevanta data som sedan skulle bli underlaget i kunskapsbasen.

Föreberedelse inför rådgivningsbesöken
Som förberedelse inför rådgivningsbesöken hade en manual tagits fram för vilka data
som skulle samlas in vid de olika besöken. Rådgivarna skulle göra ungefär fyra besök på varje anläggning per år under två år. De gårdar som kom med i början av
projektet har fått några fler besök och de som kom med senare har fått färre. Rådgivarna hade lite olika åsikter om hur tydligt det var vad som skulle göras vid besöken:
Forskare: Hur är det då, har ni rådgivare träffats och lagt upp en plan för hur
de här besöken ska genomföras?
Informant 1: Nej. Det har varit det största problemet med det här projektet.
Informant 2: Vad säger du?
Informant 1: Vi har fått en plan för vilka, men hur det ska genomföras har varit minimalt.
Informant 3: Jag tycker vi hade det.
Informant 2: Vi har i alla fall haft regelbundna telefonmöten och vi har haft
ett fysiskt möte per år.
Informant 3: När vi var i Sötåsen gick vi igenom hur vi skulle ta proverna. Vi
gick igenom mallen, hur vi skulle göra det och så där. Så vill jag minnas det.
Vi hade en heldag med grundgenomgång. Vi har säkert individualiserat det
hela. Vi har inte följt upp att vi gör samma sak. Men vi hade en grundgenomgång. Vi pratade om vad vi skulle tänka på när vi tog proverna (Rådgivarna).
För de flesta rådgivarna var det tydligt vad som skulle göras under besöken. Däremot
hade det lämnats ganska öppet i projektet hur besöken skulle utformas. Det innebar
att en del rådgivare mer såg sig som en insamlare av prover och rapportör av resultat,
medan andra mer förde ett samtal med lantbrukaren om anläggningen, driften och
problemen, kom med tips och råd.

Rådgivarna om besöken
Alla rådgivare hade inte följt manualens alla frågeställningar. Flera rådgivare hade
tagit fram ett eget frågeformulär som de utgick från vid besöken. Så här sade de om
rådgivningsbesöken:
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Informant 1: Första besöken har jag samlat in data, men under de sista besöken har jag mer sagt att jag tycker att du ska göra så här för då kommer det
att bli så här mycket bättre.
Informant 2: Man vill ju att det ska bli bättre.
Informant 1: Jag tycker att det har ändrat sig. Det är ju naturligt. Man startar
med att skaffa sig erfarenheter och sen ska det gå över till att få ut erfarenheten igen till de andra. I den här anläggningen hade man precis samma problem
och man löste det på det här sättet. Vi har styrt över från att vara insamlande
till att vara mer rådgivande.
Informant 3: Men vi har fortsatt med att samla in data.
Informant 1: Ja, data samlar vi ju in varje gång (Rådgivarna).
Ett problem som några rådgivare hade i början av projektet var att de själva inte var
så insatta i tekniken. Om då inte heller lantbrukaren var så insatt i exempelvis styrsystemen var det svårt att få de uppgifter som behövdes. Ett annat problem var om
lantbrukaren i och för sig hade produktionsdata, men inte följde upp dem, var det
svårt att komma med förslag om eventuella justeringar för att öka produktionen.
Rådgivarna hade ibland haft kontakt med varandra för att höra om någon annan haft
ett liknande problem och hur de i så fall löst det. Så här sade rådgivarna att besöken
fungerat:
Jag tycker projektet har ju medvetandegjort vikten av att man verkligen ska
dokumentera för att jobba för att förbättra och så. Jag tycker också att lantbrukarna har varit öppna och inte haft några problem med att dela med sig av
erfarenheter. Jag tycker det varit lätt att prata med dem (Rådgivarna).
För det mesta hade alltså besöken fungerat bra, men ibland kunde det hänt något akut
på gården som gjorde att rådgivaren fick korta ner besöket eller rent av bara ta sina
prover och återkomma med manualens frågor en annan gång.

Lantbrukarna om rådgivningsbesöken
I enkäten tillfrågades lantbrukarna om hur många rådgivarbesök de fått under projekttiden, se diagram 4.

Antal
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Diagram 4. Rådgivarbesök på anläggningarna. Antal

En majoritet av gårdarna har fått 8 besök eller fler. De flesta hade haft samma rådgivare vid alla besöken (17 av 23 gårdar). De övriga hade haft två eller flera rådgivare.
Vad tyckte lantbrukarna om besöken av rådgivarna?
Rådgivarens bemötande
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Diagram 5. Rådgivarbesöken. Antal

Överlag ansåg lantbrukarna att besöken hade varit bra både som helhet och i dess
olika delar. Rådgivarna hade ett bra bemötande, bra kompetens och bra pedagogiskt
kunnande. Besöken innehöll också bra råd och tips. Allra mest nöjda var de med
rådgivarnas bemötande, informationen inför besöken, besökens innehåll och rådgivarnas kompetens.
I projektet ingick också att lantbrukarna skulle få två sammanställningar med resultat från sin anläggning. För de anläggningar som kom med sent i projektet var det
endast möjligt att få en sammanställning. Hur många sammanställningar hade de
som svarat på enkäten fått? Det var 15 lantbrukare som fått två sammanställningar
och 8 som fått en sammanställning. Vad tyckte de om sammanställningen/sammanställningarna som de fått?
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Diagram 6. Sammanställningarna. Antal

De allra flesta lantbrukarna tyckte att sammanställningen/sammanställningarna de
fått var bra. Det var 10 svarande som tyckte att den var mycket bra och en svarande
som tyckte att den varken var bra eller dålig.
I intervjuerna var det också tydligt att lantbrukarna var nöjda med de rådgivarbesök som de fått. Så här sade en lantbrukargrupp:
Forskare: Vad tycker ni om rådgivningsbesöken? Har de fungerat bra?
Alla: Ja.
Informant 1: Mycket bra.
Forskare: Alla behöver inte säga att det fungerat bra. Är det någon som tycker att det inte fungerat så bra?
Informant 2: Jag tycker att de enbart varit seriösa. De varit i tid och vi har
haft en dialog och tittat på siffror och analyser. Jag tycker att de skött det bra.
Forskare: Har ni fått tips från andra gårdar också?
Informant 1: Absolut.
Informant 3: Ja.
Informant 4: Ja.
Forskare: Finns det någonting som ni inte tyckte var så bra?
Informant 4: Ska de komma fyra gånger per år så är det alltid någon gång
som det inte passar. Det är vårbruk, skörd eller semester samtidigt. För vår
del så har vi bestämt att fortsätta ha rådgivning även att vi får betala för det.
Forskare: Vad har det gett er? Vad betyder provsvaren?
Informant 2: Det är viktigt för gården och för gödselplaner. Så det är superviktigt.
Informant 3: Det är en grej som vi annars hade varit tvungna att fixa själva.
Informant 2: Det är helt klart att det hade varit mycket trögare om man hade
fått göra det själv.
Informant 6: Det är som ni säger att det blir av att man gör de där proverna.
Man tänker att man ska göra det, men det blir inte av. Det blir som med tandläkaren; man planerar men det blir inte av.
Forskare: Är det också så att i och med att ni fått provsvaren så har ni kunnat
justera i anläggningarna?
Informant 4: Ja.
Informant 3: Ja, så är det (Lantbrukargrupp 1).
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Några lantbrukare tyckte att det var lite ”hackigt” i början med rådgivningen och
rådgivare som byttes ut, men att det blivit bättre med tiden. Några lantbrukare upplevde det som att rådgivningen snarare var till för att rådgivarna skulle lära sig än
tvärtom. För lantbrukarna var, som tidigare påtalats provresultaten och uppföljningen
av dem det väsentliga i rådgivarbesöken. En del lantbrukare framhöll också värdet av
att ha någon att bolla resultaten med och få höra av rådgivaren hur man löst problemet på andra gårdar.

En av de deltagande gårdsanläggningarna
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Biogasanläggning på gårdsnivå
Ett av syftena med projektet var att bygga upp en kunskapsbas för att kunna sprida
värdefulla erfarenheter både direkt till de lantbrukare som funderar på att bygga för
biogas och inom rådgivarkåren. De lantbrukare som har en biogasanläggning kan
betraktas som pionjärer inom området. Vad var deras erfarenheter av att driva en
biogasanläggning?

Gården som ett kretslopp
Grunden till att lantbrukarna byggde en biogasanläggning var ett stort engagemang i
frågor om hållbarhet och kretslopp. Här följer två citat om detta:
Min arbetsgivare framställer det. Han vill i det långa loppet att gården ska bli
ett kretslopp och inte belasta i övrigt. På så vis är det ju bra, men han måste
ju få det att gå ihop och får ju börja väga in värdena i grannsämjan. För det
luktar ju inte skit när vi kör ut vårat. Man får lägga in massor av sådana
aspekter, för att det överhuvudtaget ska vara något att fundera på. För ekonomiskt är det katastrof (Lantbrukargrupp 1).
Jag brukar säga hemma om min lilla gasproduktion att jag producerar energi
motsvarande hundra kubikmeter olja per år. Det får de flesta att haja till;
alltså hundra kubikmeter olja i min lilla bytta. Det är ansenliga mängder. Det
räcker många varv runt jorden. Det är massor, alltså. Denna resurs som är
otrolig (Lantbrukargrupp 2).
Utöver att gödsel blir biogas, som är en stor fördel i sig, påtalade lantbrukarna två
sekundärvinster med biogasanläggningarna. Så här sade en grupp:
Det är inte bara förnyelsebar energi. Vi kan utnyttja gödseln bättre plus att
det luktar mindre (Lantbrukargrupp 2).
Den rötade gödseln hade ett bättre näringsvärde än orötad och den luktade mindre.
Det bättre näringsvärdet kunde också leda till att användningen av handelsgödsel
minskade.

Problemen och hindren
Även om det miljömässigt fanns fördelar med att ha en biogasanläggning och den
rötade gödseln hade ett bättre näringsvärde och luktade mindre, handlade lantbrukarnas erfarenheter främst om problemen och hindren. I det här avsnittet tas upp de problem som både projektet identifierat och som framkom i utvärderingen. Två stora hinder var bristen på politiska vägval och svårigheten att få anläggningarna lönsamma.
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Bristen på politiska vägval
Trots att det finns flera politiska miljö-, klimat- och energimål som omfattar biogas
ansåg lantbrukarna att det fanns en brist på politiska vägval som gjorde att produktionen av biogas inte prioriterades.
Informant 1: Det är bara så här att staten får bestämma sig. Ska vi komma
ifrån olja måste vi ha något annat. Det går inte att bara sluta med oljan. Vi
måste ha något annat. Då försöker vi med detta och då vill man ju ha en klapp
på axeln och att det ska gå bra och inte motarbetas. Det är inte bra.
Informant 2: Om samhället bestämmer att vi behöver biogas, så tar det tio år
innan det börjar hända någonting. Det ska först byggas och då är de så misstänksamma att de inte kommer att bygga förrän de ser att det är riktigt lönsamt. Det ska ju helst inte påverka matproduktionen.
Informant 1: Därför är det är så fantastiskt bra att göra biogas av gödsel. För
skit kan ingen äta (Lantbrukagrupp 1).
Lantbukarna ansåg att många politiker pratade om vikten av förnyelsebar energi,
hållbarhet med mera, men att besluten som positivt påverkade förutsättningarna för
att driva biogasanläggningar på gårdsnivå saknades. De ansåg också att den lagstiftning som finns inte var anpassad till biogasanläggningar på gårdsnivå.

Svårt att få lönsamhet
Förutom att lantbrukarna saknade ett politiskt ställningstagande, var det svårt att få
lönsamhet på anläggningarna. En anledning till den försämrade möjligheten till lönsamhet var att en del län tog ut stora avgifter för tillstånd och tillsyn och att dessa
avgifter varierade kraftigt beroende på län.
Informant 1: De årliga kostnaderna var väl från noll till fyrtiotvåtusen. Det är
inte direkt någon rättvisa.
Informant 2: De tar betalt för [tillsynen]2 fast att de inte vet vad de ska göra
heller. Vi blir ganska maktlösa.
Forskare: Det är för en del stora avgifter fast att de fortfarande inte går med
vinst.
Informant 3: Så är det, och det är det ingen som gör. Jag fick betala för 2012
fast jag inte började produktionen förrän 2013. Jag fick betala det i början av
2013 och för 2013 fick jag betala i december. Jag fick två poster på samma år
med niomånadersintervall. Det är så sjukt att det är helt otroligt. Tillsynsavgift som tas ut varje år för den ska täcka miljökonsekvenshandläggningen på
länsstyrelsen. På tio år blir det etthundrasjuttiotusen. Hade det varit en engångsavgift så hade det varit okej, men de ska plocka ut det varje år. Det är så
sinnessjukt att det liknar ingenting.
Informant 4: Det är småsiffror du pratar om. Vi betalar femtiosjutusen per år
till länsstyrelsen per år för tillsyn. Dessutom så begärde de en inbesiktning av
min anläggning av tredje part. Det vill säga att de själva inte hade kompeten2

Text inom klammer [ ] är ditskriven av författaden för att öka läsbarheten.
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sen att besiktiga och den skulle jag också betala. Plus att det ska bli ombesiktning från tredje part, vart fjärde år. Och så har de mage att begära femtiosjutusen per år!
Informant 5: Det är skrämmande! (Lantbrukargrupp 2)
Projektet har tagit fram uppgifter på dessa kostnader och de beskrivs i en av de rapporter som skrivits under projekttiden. Lantbrukarna ansåg också att överlag hade de
som utövade tillsyn bristfälliga kunskaper kring biogasanläggningar på gårdsnivå.
Utöver investeringskostnader och kostnader för tillstånd och tillsyn, minskade det
låga elpriset lantbrukarnas möjligheter att få lönsamhet på sina anläggningar.

Övriga problem
Övriga problem som lantbrukarna tog upp var att tekniken inte var tillräckligt utvecklad och prövad. Så här sade en lantbrukargrupp:
Informant 1: När det gäller teknikleverantörerna så klarar vissa inte av att leverera till den låga kostnaden vi kräver eller de förutsättningar vi har. De
bygger på helt andra premisser. Då lägger de inte energi på Sverige. Inga incitament som gör att de nöjer sig med en investering.
Informant 2: Biogasen i Europa börjar löna sig. /…/
Informant 3: Det är ju inte ny teknik. Den har ju funnits jättelänge. Att utvinna
småskaligt, där är vi i vår linda. De blir ju en lång startsträcka innan det blir
helt naturligt att såhär gör man. De första anläggningarna som byggdes för
tjugo år sen var helt omöjliga att bygga utan pengar [bidrag]. Det kostade
ännu mer än vad det gör idag. Det har blivit billigare att bygga. Får vi ingen
ersättning så driver ju inte tekniken på det heller. Man kan ju inte utveckla
tekniken när man inte vet vem ska man sälja den till? (Lantbrukargrupp 2).
I och med att det inte finns något politiskt stöd för biogasanläggningar på gårdsnivå,
ansåg lantbrukarna att teknikutvecklingen inte hade främjats. Alla lantbrukare hade
erfarenheter av problem som hörde ihop med anläggningens byggnation, själva tekniken i och runt rötkammaren samt driften.

Inget att rekommendera – utan att problemen lösts
Alla lantbrukare var överens om att utan att problemen löstes, framför allt med politiska beslut och ekonomin, var det ingen idé att satsa på att bygga fler biogasanläggningar på gårdsnivå. Så här svarade lantbrukarna på frågan om de kunde rekommendera någon annan lantbrukare att bygga en biogas anläggning:
Forskare: Är det något ni skulle rekommendera?
Informant 1: Till någon jag inte gillar! (Lantbrukargrupp 1).
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Forskare: Kan ni rekommendera andra lantbrukare att börja med biogas?
Informant 1: Ja, kunskapsmässigt är det inga bekymmer.
Informant 2: Inte ekonomiskt kanske. Inte som det ser ut idag.
Informant 3: Ekonomin gör att man säger nej. Så enkelt är det. En sådan här
produktion som är av alla stämplade som positiv för miljön, blir så idiotförklarad av byråkratin och stämplas som miljöfarlig verksamhet. Det är ett hån
mot den här verksamheten. Detta har politikerna pratat om i så många år och
inte ett förbannat skit har hänt. Så länge lagstiftarna inte tar tag i den biten så
kan inte vi rekommendera någon att satsa. Så enkelt är det. Det är ett hån att
arbeta med miljöfarlig verksamhet, som det faktiskt inte är.
Informant 2: Det borde heta miljövänlig verksamhet! (Lantbrukargrupp 2).
Ingen lantbrukare kunde rekommendera någon annan lantbrukare att bygga en biogasanläggning under rådande omständigheter.

En av de deltagande gårdsanläggningarna.
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Slutsatser
Det är dags att dra slutsatser från de resultat som framkommit i utvärderingen. Syftet
var, som tidigare nämnts, att med en lärande process- och målutvärdering få kunskap
om arbetssätt och genomförande av projektet samt om projektets mål och syften är
uppnått. Utvärderingen kan sedan vara till grund för fortsatt utvecklingsarbete inför
fortsatta projekt och rådgivningsinsatser inom området.
Den första slutsatsen är att projektet har helt uppnått sina syften och till
största delen uppnått sina mål. Projektet hade tre syften att samla in relevanta data, bygga upp en kunskapsbas och bilda ett forum för utbyte av
erfarenheter. Allt detta har genomförts. Under projekttiden har relevanta data samlats
in från de gårdar som deltagit i projektet. En kunskapsbas har genom detta byggts
upp och resultat har redovisats under projekttiden och flera forum för utbyte av erfarenheter har genomförts.
Projektets mål mellan 2011–2013 var att kunna utvärdera alla anläggningar som
byggs inom projekttiden. Målet reviderades inför förlängningen år 2014 till att utvärdera 30 biogasanläggningar. Flertalet, dock inte alla, biogasanläggningar som
finns på gårdsnivå och de som byggts under projekttiden har utvärderats av projektets rådgivare. Sammanlagt har 31 anläggningar deltagit i projektet och 36 anläggningar har besökts. Fram till projektet avslutades har 260 besök gjorts på de
31 anläggningarna och 495 prover har samlats in. Det innebär att i snitt har varje
anläggning fått 8 besök.
Totalt finns det cirka 40–45 biogasanläggningar på gårdsnivå. De som inte deltagit i projektet är att anläggningar som inte varit byggda på kommersiella grunder. En
del anläggningar som finns på gårdar är byggda som demonstration, pilot eller är
skolanläggningar. Dessutom har 2–3 anläggningsägare som tillfrågats tackat nej till
att vara med. I och med att projektmålet var att alla anläggningar som byggdes under
projekttiden skulle ingå, har inte det målet helt uppfyllts. Det är överlag en nackdel
att i ett projektmål ange värden såsom ”alla” eller ”inga”, eftersom det räcker med en
avvikelse för att målet inte ska bli nått.
Till målen för år 2011–2013 hörde också att anordna årliga workshopar, att sprida
kunskaper via Bioenergiportalen och Biogasportalen samt att skriva en slutrapport.
Sammanlagt har tre workshopar anordnats samt ytterligare olika aktiviteter. Projektet
har också deltagit i olika samlingar både för att sprida kunskapen om projektet och
mer allmänt sprida kunskaper och erfarenheter. Kunskaper har spridits via Bioenergiportalen. En slutrapport är också på väg att färdigställas. Därigenom är dessa
projektmål uppfyllda.
Målen för 2014 var att utföra fördjupade studier inom några fokusområden, att
tydligare sprida projektets resultat extern och populärt samt att genomföra två
workshopar med ett fördjupat grepp på driftsfrågor och nätverksbyggande för anläggningsägare. Dessa nya mål har i sin helhet uppfyllts.
Den andra slutsatsen är att de lantbrukare som deltagit i projektet har varit
nöjda med det. Denna bedömning grundar sig i följande; att flertalet lantbrukare har varit nöjda med den information de fått om projektet. Så gott
som alla lantbrukare som deltagit i workshoparna tyckte att de som helhet var bra.
De flesta ansåg att deltagandet i projektet gett viktiga resultat från provsvar, mer
kunskap, möjlighet att träffa andra anläggningsägare, nya kontakter inom biogasom-
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rådet, stöd i arbetet samt tips och idéer om gasproduktion och användning av gas.
Överlag ansåg lantbrukarna att rådgivningsbesöken hade varit bra både som helhet
och i dess olika delar. Rådgivarna hade ett bra bemötande, bra kompetens och bra
pedagogiskt kunnande. Besöken innehöll också bra råd och tips. Allra mest nöjda var
de med rådgivarnas bemötande, informationen inför besöken, besökens innehåll och
rådgivarnas kompetens. Ett NöjdDeltagarIndex med en hundragradig skala visar ett
medelvärde på 77,1. Allt detta leder fram till slutsatsen att deltagarna var nöjda med
projektet.
Den tredje slutsatsen handlar om att lantbrukarna under rådande omständigheter inte kan rekommendera någon att bygga en biogasanläggning på
gårdsnivå. Grunden till att lantbrukarna byggde en biogasanläggning var ett
stort engagemang i frågor om hållbarhet och kretslopp, men de problem som idag
fanns var alltför stora. De huvudsakliga problemen var att bristen på politiska vägval
och svårigheten att få anläggningarna lönsamma.
Lantbukarna ansåg att besluten som positivt påverkade förutsättningarna för att
driva biogasanläggningar på gårdsnivå saknades. De ansåg också att den lagstiftning
som finns inte är anpassad till biogasanläggningar på gårdsnivå. Det var också svårt
att få lönsamhet på anläggningarna. En anledning till den försämrade möjligheten till
lönsamhet var att en del län tog ut stora avgifter för tillstånd och tillsyn och att dessa
avgifter varierade kraftigt beroende på län. Övriga problem som lantbrukarna tog
upp var att tekniken inte var tillräckligt utvecklad och prövad.
Detta får till följd att projektet visserligen byggt upp kunskapsbas med värdefulla
erfarenheter som kan spridas både direkt till de lantbrukare som funderar på att
bygga för biogas och inom rådgivarkåren. Men lantbrukarnas samlade bedömning
och erfarenhet är att det idag inte finns tillräckligt goda förutsättningar för att bygga
nya biogasanläggningar på gårdsnivå.
Detta utvärderingsresultat är i sig mycket anmärkningsvärt då det ingår i regeringens miljömål att minska klimatpåverkan genom förbränning av fossila bränslen.
Samtidigt anser de som arbetar med småskalig produktion av förnyelsebar energi
(biogasanläggningar på gårdsnivå) att en stor del av deras problem kan härröras till
bristen på politiska vägval och beslut samt en del länsstyrelsers mycket höga tillstånds- och tillsynsavgifter. Den avstanning som skett av nybyggnation av biogasanläggningar tyder på att det saknas tillräckliga politiska och därmed ekonomiska incitament för att en nybyggnation ska kunna bli lönsam.
Den fjärde slutsatsen handlar om det lärande perspektivet. I utvärderingen
har identifierats vad som varit projektets styrkor och svagheter samt vad
som främjat och hindrat projektet. Detta har samlats i en så kallad SWOTanalys (SWOT är en akronym byggd på de engelska orden ”Strengths”,
”Weaknesses”, ”Opportunities” och ”Threats”. På svenska; styrkor, svagheter, möjlighet och hot).
I dessa slutsatser diskuteras främst de delar som inte tagits upp under tidigare
slutsatser. Till projektets styrkor hör att Hushållningssällskapet har genom sin
rikstäckande organisation kunnat genomföra ett både resurs- och kompetenskrävande
projekt på ett förhållandevis smidigt sätt. Andra utvärderingar av projekt som drivits
av Hushållningssällskapet visar att överlag resulterar projekten i nöjda deltagare och
gott samarbete (Boij 2011 och 2013). Det här projektet utgör inget undantag, utan
har också goda resultat.
Projektets svagheter hör främst samman med projektansökan och budgeten. Oavsett vem som är projektägare behövs ytterligare kunskap om hur projektansökningar
bör skrivas och vad som behöver ingå i budgeten. I det här projektet fick projektan-
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Styrkor (Strenghts)
 Hushållningssällskapets
rikstäckande organisation.
 I huvudsak rimligt syfte och
mål.
 Mycket nöjda lantbrukare.
 Inneburit ett lärande för både
rådgivare och lantbrukare.
 JTI:s kvalitetssäkrande av
provresultaten.






Möjligheter (Opportunities)
Relevant och väl underbyggt
kunskapsunderlag som kan
spridas.
Fortsätta vara ett forum för
erfarenhetsutbyte.
Erbjuda biogasanläggningarna
fortsatt uppföljning.
Nya projektansökningar

Svagheter (Weaknesses)
 Att projektansökan behövde
skrivas om.
 Målet att ”Utvärdera alla anläggningar”.
 Poster i projektbudgeten saknades.
 Rådgivarna hade ursprungligen varierande kunskap inom
området.







Hot (Threats)
Politiska beslut som fortsättningsvis inte stödjer byggnation och drift av biogasanläggningar på gårdsnivå.
Fortsatt varierande och höga
avgifter för tillstånd och tillsyn.
Inte tillräckligt utvecklad och
anpassad teknik.
Oklart hur frågan kommer att
drivas vidare.

Figur 2. SWOT-analys över projektets resultat.

NEGATIVT

POSITIVT

sökan skrivas om för att bli mer anpassad till uppdraget. Det fanns också flera poster
som inte var budgeterad såsom möten och utbildning av rådgivare samt utvärdering.
I Hushållningssällskapet finns mycket kunnande och erfarenhet av att skriva projektansökningar, göra projektbudgetar och driva projekt. Denna kunskap skulle ännu
mer behöva dokumenteras och komma så väl alla sällskap som förbundet till godo.
Projektets möjligheter ligger i det kunskapsunderlag som tagits fram och det erfarenhetsutbyte som skett. Resultaten från utvärderingen visar att den här typen av
projektet är mycket fruktbara för kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte. Till de
nya målen för 2014 fanns två mål som handlade om det framtida arbetet. Det ena var
att ”initiera en möjlig fortsättning på kontinuerlig uppföljning av biogasanläggningar”. Vid utvärderingstillfället i november 2014 verkade det som att några anläggningsägare var intresserade av att få fortsatt uppföljning av sina anläggningar av
Hushållningssällskapets rådgivare. Det andra var att ”knyta samman projektets resultat med befintliga samarbetsprojekt/ samarbetspartners samt kommande intressenter.
Vilket kan resultera i kommande projektansökningar”. Detta har också skett och kan
ses som möjligheter inför det fortsatta arbetet
Hoten mot en fortsatt byggnation och drift av biogasanläggningar ligger främst på
en politisk- och myndighetsnivå, vilket redan diskuterats. Ännu ett hot eller problem
är osäkerheten kring vem som kommer att fortsätta sprida kunskapen och vara ett
forum för erfarenhetsutbyte. Kunskapen kommer visserligen att finnas på olika
webbsidor, men troligen behöver det också finnas fysiska personer som kan arbeta
med frågan. Eftersom Hushållningssällskapet inte har någon egen finansiering utöver
medlemsavgifter och avgifter för utbildningar och rådgivning samt projektmedel,
finns inte så mycket resurser att på egen hand driva frågan. Därför behövs ytterligare
medel, till exempel projektmedel, för att Hushållningssällskapet även fortsättningsvis ska kunna sprida kunskapen och vara ett forum för erfarenhetsutbyte.
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En sista reflektion som inte ryms inom SWOT-analysen är att det kan vara av värde
att inom Hushållningssällskapet diskutera vem som lämpligast ska vara projektägare
till nationella projekt. Är det mest gynnsamt om det är Hushållningssällskapens Förbund eller ett enskilt hushållningssällskap? I det här projektet har inget framkommit
om att det ena eller andra alternativet skulle vara lämpligast, utan det är snarare en
principiell fråga för Hushållningssällskapets fortsatta vägval.

Till sist kan sägas att projektet har tillfört ett värdefullt och från ett svenskt perspektiv närmast unikt kunskapsunderlag kring biogasanläggningar på gårdsnivå. Projektet
har också tillskapat erfarenhetsutbyte mellan olika intressenter inom området. Biogasanläggningarna på gårdsnivå bidrar både med förnyelsebar energi till uppvärmning och till drivmedel. Det är dock djupt oroväckande att ingen anläggningsägare
kan rekommendera någon annan att bygga och driva en biogasanläggning på gårdsnivå. Det tyder på att incitamenten och förutsättningarna – politiskt, i lagstiftning,
tillsyns- och tillståndsavgifter, teknik och ekonomi – för att på gårdsnivå medverka
till att minska klimatpåverkan är alltför bristfälliga. För att kunna förverkliga riksdagens beslut om att minska miljöpåverkan och visa ett ledarskap både internationellt
och genom de åtgärder som görs i Sverige, borde biogasanläggningar på gårdsnivå
bli en av de prioriterade åtgärderna.
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Utvärderingens metod
I all forskning, från enkla lokala undersökningar till stora, komplexa internationella
studier, finns metodfrågor som åtminstone ur ett forskningsperspektiv behöver besvaras och diskuteras. Dessa frågor kan gälla undersökningens syfte, uppläggning,
metod, urval, bearbetning, resultatpresentation med mera. Beroende på en undersöknings syfte och målgrupp kan metoddiskussionen vara mer eller mindre utförlig. I
det här kapitlet görs en beskrivning och diskussion av metod och genomförande för
den forskningsintresserade läsaren.
Syftet var att som tidigare nämnts, att med en lärande process- och målutvärdering få kunskap om arbetssätt och genomförande av projektet samt om projektets mål
och syften är uppnått. Utvärderingen kan sedan vara till grund för fortsatt utvecklingsarbete inför fortsatta projekt och rådgivningsinsatser inom området.

Metod och tillvägagångssätt
I samråd med uppdragsgivaren representant togs en plan och modell fram för utvärderingen i januari 2014. Ansatsen för utvärderingen har varit både kvantitativ och
kvalitativ. Genom enkäter har erhållits en bred kunskap om hur projektet fungerat.
Intervjuerna har gett en fördjupad kunskap om hur projektet: dess innehåll, syften
och mål. Forskaren använde kombination av flera data- och analysmetoder i sin doktorsavhandling och har sedan år 2002 använt det i olika undersökningar och utvärderingar. Utvärderingen genomfördes under perioden november 2014 till januari 2015.
I november och december 2014 genomfördes intervjuerna. Det var enskilda intervjuer eller gruppintervjuer. Intervjuerna med rådgivarna, representanten för JTI
och deltagarna (anläggningsägarna) skedde under den workshop som hölls i Skövde i
november 2014. Deltagarna delades in i två grupper på 7–8 personer i varje. Intervjuerna med projektledaren samt projektägaren och administrativ personal skedde
vid ett annat tillfälle. Sammanlagt genomfördes sex intervjuer i utvärderingen. Intervjuerna tog cirka 45–90 minuter och spelades in för att senare analyseras kvalitativt.
Alla intervjuer har varit halvstrukturerade, vilket inneburit att forskaren hade en
frågeguide som grund, men att dessa frågor kompletterats beroende på vad som kom
fram i intervjuerna. I bilaga 1 finns intervjufrågorna till deltagarna.
Det var först planerat att en enkät skulle delas ut till anläggningsägarna i samband
med workshopen i Skövde. På grund av tidsbrist skickades enkäterna istället ut per
post i början av december 2014. Forskaren gjorde sedan påminnelser via e-post. Den
sista enkäten inkom i slutet av januari 2015. Enkäten finns i sin helhet i bilaga 2. Till
enkäten hörde också information om utvärderingen. Totalt svarade 23 av 31 möjliga
anläggningsägare. Enkätsvaren har analyserats kvantitativt.
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Bearbetning och analys
Intervjuerna har skrivits ut, dock inte i sin helhet, utan som stödord och nyckelfraser.
De utskrivna intervjuerna har sedan bearbetats och analyserats med hjälp av dataprogrammet NVivo (tidigare hette programmet NUD*IST och förkortningen stod för
Non-numerical Unstructed Data * Indexing, Searching, Theorizing).
Den kvalitativa analysen av intervjuer innebär ett sökande efter innebörder och
egenskaper i vad som här kan beskrivas som en hermeneutisk innehållsanalys. Ett
exempel på detta sökande har varit bearbetningen av utsagor om projektet. I ett
första steg har de utsagorna förts samman till olika teman som exempelvis de olika
målen, rådgivningsbesöken med mera. I det andra analyssteget har olika teman tillsammans gett en bild av vad de intervjuade ansett om arbetet med målen. Som ett
tredje steg har de olika informanternas uppfattningar jämförts med varandra för att
kunna identifiera konvergenser och divergenser mellan olika informanter. Både intervjuerna och de olika temana har lästs igenom flera gånger för att fånga nyanser
och detaljer, likheter och skillnader (Starrin m.fl. 1991).
I rapporten finns citat med från intervjuerna. Efter varje citat finns en referens, till
exempel ”Lantbrukargrupp 1”. Sådana referenser gör att läsaren kan se spridningen på
de svar som tagits med i rapporten, men inte från vilken enskild person de kommit.
Enkäterna och statistikuppgifterna bearbetades i huvudsak kvantitativt. Enkätsvaren har skannats in i programmet Excel för att sedan analyseras med hjälp av statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). I analysen har
enkla beräkningar skett av frekvens, medelvärde med mera (Djurfeldt m.fl. 2010).

Metoddiskussion
I alla undersökningar, utredningar och utvärderingarna följer A BOIJ AB de regler
om etik och självständighet som gäller för forskning.3

Kvantitativa undersökningar
I kvantitativa undersökningar är ofta urval och bortfallet viktiga frågor. Deltagarenkäten var en totalundersökning, det vill säga att inget urval gjordes och att så gott
som alla skulle svara. Det var 23 av 31 möjliga kommuner som svarade. Med utgångspunkt från att många svarade på enkäten, kan man säga att svaren är representativa för hela gruppen anläggningsägaren och att de ger en rättvisande bild av anläggningsägarnas åsikter (Japek 1997).

3

Dessa beskrivs exempelvis på www.codex.se, i ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” och i ”God forskningssed”.
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Kvalitativa undersökningar
När det gäller urvalet i kvalitativa undersökningar finns olika urvalsmetoder. I den
här utvärderingen har inget urval skett, utan exempelvis har alla anläggningsägare
som deltog i workshopen deltagit i intervjuerna.
Det finns vid de flesta former av datainsamling risk för vissa forskningseffekter,
att kontakten med forskaren påverkar resultaten. När forskaren samtalar med deltagare i olika former av intervjuer, behöver man ta med i beräkningen att det kan förekomma en del forskningseffekter.
Dessa forskningseffekter kan handla om att informanterna ger de svar som de tror
att forskaren förväntar sig, förskönar eller svartmålar de företeelser som undersökts.
Det är också möjligt att informanterna kan känna en osäkerhet inför vad som kommer att redovisas och därför håller tillbaka en del uppfattningar eller åsikter (se Repstad 1999). Andra möjliga faktorer som påverkar intervjusituationen är om informanterna varit stressade eller blivit störda av den omgivande miljön.
Vid gruppintervjuer bör man likaledes beakta den inverkan gruppen har på de enskilda individernas åsikter. Det kan vara svårare i grupp att till exempel tala om det
som man kanske upplevde som brister. Detta kan leda till att informanterna inte säger allt de kanske tänkt i förväg att säga. Gruppdynamiken kan också innebära att en
person innan intervjun har tänkt igenom sina åsikter, men när de andra inte framför
några sådana åsikter, övertar personen i fråga de andras uppfattning eller avstår från att
säga sin egen mening. Det finns ändå en poäng med att göra gruppintervjuer, nämligen att man på samma tid får in flera informanters synpunkter, att dynamiken i gruppen underlättar intervjun och leder till att tankar och åsikter som eventuellt inte
skulle ha kommit fram vid en enskild intervju lyfts fram. Att delta i en gruppintervju,
ventilera sina åsikter och lyssna till andra kan göra de egna attityderna och åsikter
tydligare (Repstad 1999).
Det är svårt att uttala sig om några av dessa forskningseffekter har förekommit,
men det verkar som att informanterna varit mycket öppna med sina åsikter. Det talar
för att få forskningseffekter har förekommit.

Blandade metoder, material och analyser
I utvärderingen har inte bara flera data- och olika anlysmetoder använts. Resultaten
från de olika materialen har jämförts med varandra och ökat tolkningsförståelsen. För
vidare läsning se exempelvis Ole Riis ”Metoder på tværs” (2000).
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Bilaga 1. Intervju deltagare
Information om utbildningen
Hur fick ni information om den här samhällsorienteringen?

Bakgrund
Ni kan väl börja med att berätta vad ni heter och lite om er gård.
Hur kom ni med i projektet?

Rådgivningen
Det skulle ske upp till 8 besök per gård om man var med från början. Blev det så?
Hur har besöken fungerat?
Hur har samarbetet med rådgivaren fungerat?
Vad har varit bra och mindre bra med besöken?
Vad har besöken gett er?
Hur har ni fått tillbaka resultaten från proverna och utvärderingen av er biogasanläggning?

Projektet
Har ni fått tillräckligt med information om projektet?
Hur har ni fått informationen?
Projektens främsta syfte är att utvärdera de gårdsanläggningar som byggts och kommer att
byggas de närmsta åren och därigenom ge bättre beslutsunderlag för ytterligare lantbrukare
som vill satsa på biogas.
Kan ni rekommendera andra lantbrukare att satsa på biogas?
Projektet ska även bilda ett forum för utbyte av erfarenheter mellan biogasproducenterna och
ska samla dessa och övriga intressenter till en årlig workshop för att presentera resultat och
diskutera framtida frågor.
Har ni varit med den förra workshopen?
Vad tyckte ni om den i så fall?
Behövs den här typen av forum?
Projektet går nu mot sitt slut: vad har varit projektets styrka och svaghet (ta ett ord i taget)?
Hur ser ni på projektet som helhet?

Framtiden
Vad behöver ni för fortsatt stöd när det gäller biogas (rådgivning, workshopar…)?
Vilka lärdomar kan dras av projektet för framtida projekt och rådgivningsinsatser?

Övrigt
Avslutningsvis: Vad skulle ni vilja tillägga om projektet, som jag inte frågat om?
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Bilaga 2. Enkät till deltagare
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Tidigare rapporter
Om inte annat anges är Anita Boij ensam författare till nedanstående rapporter.
Arbetsmiljö, kvalitetsarbete och organisationsförändringar
 Församlingssammangåenden i Visby stift. Utvärdering av klockares, ordförandes, kyrkoherdars och stiftslednings åsikter
 Förslag om ett FoUU-arbete i formaliserad samverkan mellan folkhälsoenheten, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt
socialförvaltningen i Gotlands kommun
 Kvalitetsarbete som nödvändighet. Slutrapport från utvärderingen av det BRUK-baserade kvalitetsarbetet i förskola och
grundskola, Vänersborgs kommun
 Kvalitetsarbete som process eller tvång. Delrapport 2 från utvärderingen av det BRUK-baserade kvalitetsarbetet inom
förskola och grundskola i Vänersborg
 Kvalitetsarbete i förskola och grundskola, Vänersborg. Delrapport 1 av det påbörjade BRUK-baserade kvalitetsarbetet
 Ljudmiljön inom förskolan. Kartläggning av två förskolor i Skövde kommun inför ett pedagogiskt pilotprojekt
 Missbruksvård i Lidköpings kommun. Uppföljning av utredning, beviljade insatser och eftervård
 Stöd till barn och familjer i Lidköpings kommun. Uppföljning av utredning och beviljade insatser
 Stöd till ungdomar i Lidköpings kommun. Uppföljning av utredning och beviljade insatser
 ”Tillit och förtroende skapar samverkan”. Utvärdering av ledningsstrukturen för samverkan mellan kommuner och region i
Västra Götaland
 ”Tillsammans blir vi starkare”. Utvärdering av FoU Fyrbodal
 Unga i Skara som varken arbetar eller studerar. Utvärdering av kommunens verksamhet för att förebygga och minska
ungdomsarbetslösheten
Drogförebyggande arbete
 Att arbeta tobakspreventivt med ungdomar. Utvärdering av tre projekt som delvis finansierats av Statens folk-hälsoinstitut
 Compass. Slutrapport från ett förebyggande skolprojekt. Anita Boij & Zelma Fors
 Kunskapsförsörjning och samordning om tobak. Utvärdering av ett projekt i Göteborgs stad
 Projekt Oberoende. Utvärdering av ett ANT-förebyggande projekt om samverkan mellan idéburna organisationer och kommuner
 Tobaksfri grundskola – fem år senare. Utvärdering av vad som finns kvar på skolorna av ett flerkomponentsprogram
 Tobaksfri gymnasieskola. Utvärdering av ett utvecklingsprojekt för framtagandet av ett flerkomponentsprogram
 Tobakspreventiva insatser i mångkulturell miljö. En intervjuundersökning om kunskap och attityder. (utgiven av
Miljöförvaltningen, Göteborgs stad)
 Tobaksfri skola 2.0. Utvärdering av A Non Smoking Generations nationella implementerings- och metodprojekt
 Tobaksprevention och invandrargrupper. Utvärdering av ett fortsättningsprojekt i Göteborgs stad. (utgiven av Miljöförvaltningen, Göteborgs stad)
 Ungdomars hälsa och drogvanor 2011. Undersökning i Gullspång, Mariestad och Töreboda
 Ungdomars hälsa och drogvanor 2008. En undersökning bland niondeklassare i sju kommuner i Skaraborg
 Ungdomars hälsa och drogvanor i Vara 2009. Undersökning bland niondeklassare
 Ungdomars hälsa och drogvanor. En undersökning bland niondeklassare i sex kommuner i Skaraborg år 2002
Folkhälsa
 Att göra barnkonventionen känd och använd i Götene kommun. Utvärdering av ett utvecklingsarbete år 2010
 En meningsfull ålderdom. Undersökning i Skövde kommun av äldres tankar kring boende, omvårdnad och IT-teknologi
 Folkhälsoakademin. Utvärdering av ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen i Sverige och Zemgale
planeringsregion i Lettland. Anita Boij med flera
 Hälsofrämjande fysisk aktivitet. Kartläggning av sådan verksamhet i grundskola och gymnasium på Gotland
 Kraftsamling mot klamydia i Skaraborg. Utvärdering av gymnasieelevernas uppfattningar
 Kraftsamling mot klamydia i Trestadsområdet. Utvärdering av gymnasieelevernas uppfattningar
 Skolmaten i Hjo kommun. Elevers matvanor och åsikter om skolmaten i år 3, 6 och 9
 Kultur- och fritidsvanor i Gullspångs kommun. Undersökning av olika åldersgruppers vanor, intressen och hälsa
 Skolmaten i Hjo, Mariestad, Skövde, Tibro och Töreboda år 2010
 Skolmaten i Hjo, Mariestad, Tibro och Töreboda år 2013
 Skolmatsundersökning. Elevers matvanor och åsikter om skolmaten i en 6–9 skola i Töreboda
 Äta för livet. Undersökning av uppfattningar om skolmaten bland elever, lärare och föräldrar i Skövde kommun
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Skola och utbildning
 Att leva med både diabetes och celiaki. Undersökning om familjernas livssituation och tankar kring en föräldrautbildning i
Västra Götaland
 Att stärka föräldrapskapet. Uppföljning av insatser riktade till föräldrar med barn i grundskolans år 7, Gotlands kommun
 Barnmatsinformation på teckenspråk. Utvärdering av en matutbildning för barndomsdöva föräldrar
 Delutvärdering av Mateko. En satsning för ökat användande av ekologiska livsmedel i storhushåll. Joacim Andersson &
Anita Boij
 Den nationella kampanjen Hitta stilen. Utvärdering med ett elevperspektiv år 2008–2009
 Föräldrautbildning om mat för överkänsliga barn. Utvärdering av deltagares och projektlednings åsikter om utbildningen
 Integrationsfrämjande konsumtionsutbildning. Utvärdering av en utbildningsmodell för invandrade småbarnsfamiljer
 Kognitivt pedagogiskt förhållningssätt. Utbildningsprojekt för baspersonal inom hälso- och sjukvårdens psykiatri och
kommunernas socialpsykiatri i Skaraborg. (utgiven av Skaraborgs Kommunalförbund FoU)
 Livsstil och hälsa. Utvärdering av ett pilotprojekt inriktat på elever, skolpersonal och föräldrar i grundskolans år 5–7
 Matstart. Utvärdering av en matutbildning för småbarnsföräldrar. Anita Boij & Agneta Zetterlund
 Mindre Matsvinn. Utvärdering av Hushållningssällskapets nationella projekt
 Smarta Matval. Utvärdering av matutbildningar för småbarnsföräldrar samt personal i förskolan inom Uppsala län
 Stödet till familjer med barn som har både diabetes och celiaki. Undersökning om familjernas samhällsstöd och tankar
kring en nationell föräldrautbildning
 Studerandes trivsel och lärande. Sammanställning av en studerandeenkät genomförd vid Vuxenutbildningen i Falköping
 Vad betyder livsmedelsmärkningen? Utvärdering av en regional försöksstudie för småbarnsföräldrar med invandrarbakgrund
 Våga – Vinn. Utvärdering av en kompetenssatsning i Karlsborgs kommun som finansierats av Socialstyrelsen
Socialtjänst, omsorg, omvårdnad och rehabilitering
 Anhörigstöd i Skaraborg. Utvärdering av ett samverkansprojekt mellan 15 kommuner, primärvård och sjukhus år 2006–
2009. (utgiven av Skaraborgs Kommunalförbund Socialtjänst FoU)
 Anhörigstödet i Falköping, Grästorp och Tidaholm. Utvärdering av tre projekt år 2007–2009
 Anhörigstöd i Hjo kommun. Utvärdering av ett projekt år 2007 – 2009
 Att få Chansen igen. Slutrapport från utvärderingen av samverkansprojektet Chansen i Falköping
 Boendetrappan i Mariestad och gemensamt Beroendecentrum för Mariestad, Töreboda och Gullspång. Utvärdering av två
projekt inom beroendevården år 2008–2010
 Boendetrappan i Lidköping. Utvärdering av en heltäckande vårdkedja för missbrukare på hemmaplan år 2006–2009.
(utgiven av Skaraborgs Kommunalförbund FoU)
 Bra bostäder för äldre i Lidköpings kommun. Utvärdering av ett projekt finansierat av Hjälpmedelsinstitutet
 Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism. Utvärdering av EU-projektet Black & White i Skövde.
(utgiven av Skaraborgs Kommunalförbund FoU)
 Den svåra konsten att utveckla vård och omsorg till demenssjuka. Slututvärdering av ett projekt i Mölndals stad. (Utgiven
av FoU Väst/GR)
 ”Det gynnar både barnen och området”. Utvärdering av Studiefrämjandets verksamhet för utsatta grupper i Lidköping
 Doris i fokus? Kartläggning av hälsofrämjande insatser för barn till föräldrar med långvarigt försörjningsstöd i Skara kommun
 Edvin i fokus. Utvärdering av ett gemensamt arbete för barn och unga i Skara kommun
 Fältverksamheten i Lidköping. Utvärdering av olika intressenters åsikter och uppfattningar
 Föräldrastöd i Fyrbodal. Utvärdering av Hälsokällans samverkansprojekt år 2007–2011
 Kvinnofridsarbetet i Götene och Lidköpings kommuner. Utvärdering av ett ettårigt utvecklingsprojekt
 Livet blir bättre. Utvärdering av verksamheten med personliga ombud i Skaraborg år 2002–2006. (utgiven av Skaraborgs
Kommunalförbund FoU)
 Medlingsverksamhet och stöd till unga brottsutsatta. Utvärdering av en verksamhet och ett projekt i Västra Skaraborg
 När minnet sviktar och stödbehoven ökar. Delutvärdering av ett projekt om vård och omsorg för demenssjuka i Mölndals
stad. (utgiven av FoU Väst/GR)
 Projektet ”Hemmaplanslösningar i Götene kommun”. Utvärdering år 2010–2011 (utgiven av Skaraborgs
Kommunalförbund FoU)
 ”På väg” i Töreboda kommun. Utvärdering av ett projekt inom äldreomsorgen. (utgiven av Skaraborgs Kommunalförbund FoU)
 Salutogent nätverk i Skaraborg. På väg till känsla av sammanhang? (utgiven av Skaraborgs Kommunalförbund FoU)
 Samverkansmodell för samhällsorientering riktad till nyanlända i Fyrbodal. Utvärdering av ett interkommunalt utvecklingsprojekt
 Utveckling av spelberoendebehandling. Utvärdering av ett projekt på Beroendecentrum, Mariestad
 Äldres livssituation och behov av stöd. Undersökning i Hjo kommun bland personer födda år 1928 eller tidigare
 Äldres livssituation och behov av stöd i Karlsborgs kommun. Undersökning bland personer födda år 1923 och 1928

Anita Boij är teologie doktor i religionssociologi. Sedan 2002 har Anita Boij arbetat med utvärderingar,
utredningar och undersökningar inom samhällets välfärdsområde. Från och med 2005 arbetar Anita
Boij som anställd utredare och forskare hos A. BOIJ AB. Dessförinnan var hon biträdande forskningschef på Forskningsstation Mösseberg. Under åren har uppdragsgivarna varit Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté, Statens Folkhälsoinstitut, Hushållningssällskapet, Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, FoU i Väst/GR, VästKom, A Non Smoking Generation,
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Vid sidan av nämnda försörjningsinriktade verksamhet har Arne Boij i mer än femtio år systematiskt
studerat och forskat i frågor som avser de rättsgrundande momenten för etik, normgivningsmakt och
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Vem vill satsa på biogas?!
Frågor om miljö och människans miljöpåverkan har de senaste åren blivit alltmer i fokus. Riksdagen
har beslutat att användningen av fossila bränslen för uppvärmning kommer att avvecklas till år 2020
och att år 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. För att minska
miljöpåverkan ses ökad biogasproduktion inom jordbruket som ett betydelsefullt bidrag.
År 2010 fick Hushållningssällskapens Förbund medel från Jordbruksverket för projektet ”Utvärdering
av biogasanläggningar på gårdsnivå”. Projektet syftade till att samla in relevanta data från biogasanläggningar på gårdsnivå, bygga upp en kunskapsbas som kan ge värdefulla erfarenheter SOM KAN
spridas både direkt till de lantbrukare som funderar på att bygga för biogas och inom rådgivarkåren.
Tanken var också att bilda ett forum för utbyte av erfarenheter mellan biogasproducenterna, och
också samla dessa till årliga workshops för vidare presentationer av uppnådda resultat.
Resultaten från utvärderingen visar att projektet har tillfört ett värdefullt och från ett svenskt perspektiv närmast unikt kunskapsunderlag kring biogasanläggningar på gårdsnivå. Projektet har också tillskapat erfarenhetsutbyte mellan olika intressenter inom området. Projektet visar att biogasanläggningarna på gårdsnivå bidrar både med förnyelsebar energi till uppvärmning och till drivmedel.
Dessvärre är det djupt oroväckande att ingen anläggningsägare kan rekommendera någon annan att
bygga och driva en biogasanläggning på gårdsnivå. Det tyder på att incitamenten och förutsättningarna – politiskt, i lagstiftning, tillsyns- och tillståndsavgifter, teknik och ekonomi – för att på gårdsnivå
medverka till att minska klimatpåverkan är alltför bristfälliga. För att kunna förverkliga riksdagens
beslut om att minska miljöpåverkan och visa ett ledarskap för att möta utmaningen både internationellt och genom de åtgärder som görs i Sverige, borde biogasanläggningar på gårdsnivå bli en av de
prioriterade åtgärderna.
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