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 I 

SAMMANFATTNING 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur miljöpolitiska åtgärder påverkar 
Stockholms bensinstationer och deras utveckling i framtiden. De ökade kraven på en 
förbättrad stadsmiljö skapar öppningar för nya och hittills relativt oprövade metoder. Skärpt 
lagstiftning angående utbudet av alternativa drivmedel leder till kostsamma investeringar och 
en osäker framtid för Stockholms bensinstationer. Samtidigt ökar försäljningen av miljöbilar, 
vilket ökar pressen på den komplexa drivmedelsmarknaden. 
I januari 2006 inleds ett försök med trängselavgifter i Stockholm, som beräknas minska in- 
och utfartstrafiken i staden. 
 
Utifrån marknads- och omvärldsanalyser har vi på ett strukturerat sätt sökt kartlägga 
drivmedelsmarknaden i Stockholm. Efter att ha analyserat det empiriska materialet genom 
gällande modeller har vi också skapat två scenarion som bygger på införandet av olika 
miljöpolitiska faktorer.  
 
Vi har i denna uppsats kommit fram till att drivmedelsbolagen är väl förberedda vad gäller 
utbudet av alternativa drivmedel. Dock står det klart att kortsiktig miljöpolitik kan vara ett 
stort hot mot såväl bensinstationer som biltillverkare. Trots att man utfört åtgärder för att öka 
utbudet av alternativa drivmedel och öka miljömedvetenheten, har man inte lyckats förmedla 
detta till omvärlden. Även inställningen till trängselskatten ser vi som ett problem, då den 
minskade trafiken kan leda till betydande minskningar i omsättningen, något som skulle 
kunna utvecklas till ett framtida hot. 
 
 

ABSTRACT 
The purpose with this thesis has been to study how environmental policy measures affect the 
gas stations in Stockholm and their development in the future. The increased demands on an 
improved city environment create possibilities for new and, up to now, never-tested methods. 
Intensified legislation concerning supply of alternative fuels lead to costly investments and an 
uncertain future for the gas stations in Stockholm. Meanwhile, the sales of environmental 
friendly vehicles increase, increasing the pressure on the complex fuel industry. 
In January 2006 a trial with car tolls will take place in Stockholm, with the intention to 
decrease in- and outgoing traffic in the city. 
 
By using market- and environmental analysis we have tried to map the fuel industry in 
Stockholm. After analysing the empirical material through these models we have also created 
two scenarios, based on the introduction of environmental policy factors. 
 
In this thesis we have come to the conclusion that the fuel industry is well prepared 
concerning alternative fuels. However, it is clear that short-term politics can be a threat to gas 
stations as well as car manufacturers. Despite taking measures by increasing the supply of 
alternative fuels and increasing the environmental awareness, the companies have not been 
able to communicate this to the surrounding world. We also view the attitude towards car tolls 
as a problem, as the decreased traffic could lead to considerable losses in turnover, something 
that could evolve to a future threat.
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1. INLEDNING 
 

I denna inledande del ges en beskrivning av bakgrund, syfte och problemformulering. Även 
avgränsningar och definitioner diskuteras för att klargöra och skapa en överskådlig bild. 

 
 

Stockholms bensinstationer har under årtionden genomgått stora förändringar. Dagligen 
skrivs det i media om höjda bensinpriser, om hur negativt bilismen påverkar miljön och vad 
det kan väntas leda till. Dessa faktorer skapar en miljö där ständig kundanpassning, 
omvärldsbevakning och specialisering står i centrum för de aktörer som erbjuder drivmedel 
till konsumenter.  
 
Bruttomarginalen för 95-oktanig bensin är ca 6 % av bensinpriset (ca 70 öre/lit vid ett pris på 
11.45 kr/lit), medan bensinskatten står för närmare 61 %.1 För att bensinstationerna skall 
kunna öka sin vinst finns två sätt att gå tillväga. Det ena genom att öka utbudet inom 
detaljhandeln såsom kaffe, matvaror och utegrillar. Utvecklingen har gjort att dagens 
bensinstationer skall tillfredställa mer än de grundläggande behov som ”mackarna” 
ursprungligen skapades för och behovet av vidareutveckling spelar en allt viktigare roll i 
kampen för överlevnad. 
 
Det andra sättet att öka vinsten är givetvis att satsa på kärnprodukten, drivmedel. Att öka 
försäljningsvolymen av drivmedel ger ökade intäkter och vinster och har under de senaste tio 
åren inte varit ett helt självklart koncept men som några av aktörerna numera börjat anamma. 
Att generera vinster genom att sälja stora volymer är det koncept som lågprisbolagen arbetar 
med. 
 
På senare tid har dock ytterligare en trend kommit att påverka bensinstationernas utformning. 
Det ökade kravet på en förbättrad miljö har skapat en starkt ökad efterfrågan på alternativa 
drivmedel och på de flesta större bensinstationerna kan man finna diverse nyheter bland 
pumparna. 
 
De ökade kraven på en förbättrad stadsmiljö skapar öppningar för nya och hittills relativt 
oprövade metoder. Fr.o.m. januari 2006 utförs i Stockholm ett försök med s.k. trängselskatt 
med uppgift att begränsa antalet bensin- och dieseldrivna fordon i Stockholms innerstad. 
Samtidigt lanseras nya och mer miljövänliga drivmedel, t.ex. etanol (E85) och biogas för att 
kunna uppnå de Biodrivmedelsdirektiv som är gemensamt för samtliga länder inom EU. Det 
första målet är ett referensvärde att minsta andel biodrivmedel skall vara 2 % senast den 31 
december 2005 beräknat på energiinnehållet av all bensin och diesel för transportändamål 
som släpps ut på marknaden. Motsvarande referensvärde för utgången av 2010 har satts till 
5,75 %. Varje medlemsland skall enligt direktivet fastställa ett nationellt vägledande mål. 
Sverige har för 2005 fastställt målet till 3 %.2 Dessa EU direktiv har gett regeringen 
incitament till att skapa förutsättningar som stimulerar försäljningen av bilar som drivs på 
alternativa drivmedel vilket även ger en indirekt effekt på drivmedelsbolagen. Något som ger 
en mer direkt effekt är de krav som går ut på att bensinstationer i förhållande till 
försäljningsvolym kommer att tvingas till att erbjuda alternativa drivmedel. 
 

                                                
1 SPI (1)  
2 SPI (2)  
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1.1 Problemdiskussion 
 
Debatten om alternativa bränslen, ökade satsningar på kollektivtrafiken och trängselskatter är 
högst aktuell och alla inblandade parter bedriver lobbyverksamhet i syfte att göra sin röst 
hörd. Med detta är inte sagt att drivmedelsbolagen är på kollisionskurs med förespråkare för 
alternativa bränslen. Tvärtom efterfrågas en öppen diskussion av bensinbolagen där alla parter 
får komma till tals, och det finns ett intresse hos drivmedelsföretagen att öka försäljningen av 
alternativa drivmedel. 
 
Från att ha varit renodlade pumpstationer med tillhörande verkstäder liknar dagens 
bensinstationer mer dagligvarubutiker och snabbmatställen, allt för att öka flexibiliteten och 
möjligheten att tillfredställa kundernas ökande behov. De höjda kraven har gjort det svårare 
för de mindre bensinbolagen att överleva. Detta, förenat med en hög utträdesbarriär i form av 
saneringskostnader av marken där stationen varit belägen, har lett till att de som av naturliga 
skäl skulle ha slagits ut inte har haft råd att lägga ned sin verksamhet. Den svenska marknaden 
har därför blivit överetablerad vilket har lett till ökad konkurrens, denna bild är beskrivande 
även för Stockholm. 
 
Det talas ofta om att drivmedelsmarknadens aktörer samarbetar lite väl mycket vad gäller 
priser och rabatter. Hösten 1999 träffades Statoil, OKQ8, Shell, Preem och Hydro i skenet av 
att diskutera miljöfrågor. Konsumentverket hävdade att bolagen träffades för att komma 
överens om priser och rabatter. Efter att konsumenter klagat hos konkurrensverket gjordes en 
s.k. gryningsräd hos bolagen för att säkra bevis. Fallet kom upp till tingsrätten som inte höll 
med om konkurrensverkets linje men dömde bolagen till att betala 52 miljoner kronor, en 
summa som var lägre än den som konkurrensverket yrkat på. Detta beslut överklagades av 
konkurrensverket till marknadsdomstolen som skärpte avgiften till totalt 112 miljoner kronor. 
Detta är det största kartellärende som hittills avgjorts i svensk domstol.3 
 
Att ha en väl utarbetad tjänsteservice och en serviceinriktad personal har blivit ett allt 
viktigare konkurrensmedel och konceptet ”bensinstation” har utvecklats till något mycket 
bredare i folkmun. Dagens marknadsföring lägger tyngdpunkten vid att skapa en god relation 
med kunden och tillfredsställa dennes behov och önskemål med god tjänstekvalitet och 
avancerade kringtjänster.  
 
Som tidigare nämnts finns det faktorer såsom alternativa drivmedel, trängselskatter och 
kollektivtrafik som kan ses som utmanande faktorer för bensinstationernas överlevnad. En 
växande diskussion i samhället om bensinbilars påverkan på miljön skapar en alltmer kritisk 
syn på drivmedelsmarknaden. Även om det finns en vilja till ökat miljötänkande är 
konsumenten beroende av vad marknaden har att erbjuda.  
 
För närvarande lever Stockholms bensinstationer i en turbulent miljö med snabba 
förändringar. Klart är att miljödebatten tagit fart och politiker lyssnar till opinionen och 
handlar därefter, vilket leder till att en rad miljöpolitiska åtgärder tas i bruk för att styra 
människor till att i en ökad omfattning antingen ställa bilen och färdas kollektivt eller köpa 
bilar som drivs av mer miljövänliga drivmedel.  

                                                
3 http://www.radron.net/templates/news____5404.asp 2005-11-29 kl 13.27 
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1.2 Forskningsfrågor 
 
Vi skall i denna uppsats försöka svara på två forskningsfrågor, en undersökande och en 
rekommenderande: 
 

- Vilka framtida konsekvenser kan nya miljöpolitiska krav ha för Stockholms 
bensinstationer? 

 
- Hur skall bensinstationerna agera för att bemöta dessa utmaningar? 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur miljöpolitiska åtgärder påverkar Stockholms 
bensinstationer och deras utveckling i framtiden.  
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa undersökningsområdet till Stockholms län, dels p.g.a. praktiska skäl 
och dels p.g.a. att Stockholm har en väl utvecklad kollektivtrafik samt att trängselskatten än 
så länge bara kommer att prövas i Stockholm. Stockholm är också den största lokala 
marknaden för drivmedelsbolagen vilket gör den intressant att studera. 
 
Vi kommer i denna uppsats endast behandla ”servicestationer”, d.v.s. de bensinstationer som 
kan erbjuda en mer omfattande service än regelrätta pumpstationer (se ”servicestation” under 
1.5 Definitioner). Anledningen till detta är att vi anser att utvecklingsmöjligheterna för 
service och kringtjänster är störst för dessa och höjda driftskostnader i samband med 
minskade intäkter drabbar dessa stationer mest. 
 
Då vi avgränsat oss till servicestationer kommer vi endast behandla de företag som har en 
betydande marknadsandel inom detta segment, dessa är Statoil, Shell, OKQ8 och Preem 
(enligt statistik från SPI). Anledningen är att övriga bolag, såsom Jet och Hydro, inte kan 
erhålla fullgoda servicestationer i samma utsträckning. 
 
Vi är väl medvetna om den inverkan som det internationella oljepriset har på 
drivmedelsmarknaden. Då vi i denna uppsats har valt att analysera hur miljöpolitiska faktorer 
påverkar drivmedelsbolagen har vi medvetet valt att inte ta med råoljemarknadens påverkan. 
Delvis anser vi att uppsatsen skulle bli alltför komplex samt att perspektivet skulle flyttas från 
ett mikro- till ett makroperspektiv. 
 
Vid undersökningar om stockholmares resvanor har vi valt att avgränsa området till de 
sträckor som med säkerhet passerar betalstationer. Vi vill genom detta minska risken för 
felaktiga slutsatser baserade på osäker data. I och med detta finns det en risk att dessa siffror 
ligger i underkant vad gäller bedömningen om antalet bilar som dagligen passerar 
betalstationer in- och ut från Stockholm. 
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1.5 Definitioner 
 
Betalstation 
Bevakningssystem vid in- och utfarter från Stockholms innerstad som installerats i syfte att 
bevaka och debitera trängselskatt på de fordon som passerar.  
 
Färdrelation 
Färdrelation nämns i Trivector Traffics rapport om Stockholmares resvanor (se 3.1.3 
Trängselskatt). Med färdrelation menar man här en färdsträcka som används som 
mätinstrument i undersökningen. Denna sträcka går från en geografisk punkt till en annan och 
dessa sträckor används som avgränsning och struktur i undersökningen. 
 
Miljöbil 
Varje kommun har möjlighet att skapa sin egen definition på miljöbil. Stockholms kommun 
definierar miljöbilar som: elbilar av alla årgångar, hybridbilar som drivs av el/bensin från 
årgång 2000 och framåt, bilar som är godkända av miljöklass 2005 och drivs av förnybara 
drivmedel (biogas eller E-85).4 
 
Servicestation 
”Större försäljningsställe för motorbränsle med butik och bilrelaterad service.”5 
 
Trängselskatt 
I januari 2006 inleds försök med trängselskatter i Stockholm. Trängselskatt är en typ av avgift 
med syfte att minska trafiken in och ut ur Stockholms innerstad. I vissa delar av uppsatsen 
kan andra benämningar, såsom ”trängselavgift” och ”biltull”, förekomma. 
 
 

2. METOD 
 

I denna del förklaras uppsatsens upplägg, ansats och undersökningsmetod. Vi vill här ge en 
bild av vårt tillvägagångssätt vid insamling, tolkning och analysering av data. 

 
Metodavsnittet skall beskriva det tillvägagångssätt som ligger till grund för den forskning 
man ämnar genomföra. ”Ordet metod förknippas ofta med en uppsättning tekniker som 
forskaren tillämpar.”6 Detta är dock olyckligt, enligt Gustavsson, eftersom spektret av 
vetenskapliga metoder varierar från i fråga om systematik och frihet.  
 
Nedan beskrivs vårt urval av undersökningsmetod, tillvägagångssätt, ansats, urval och metod 
för datainsamling. Vi har även valt att avsätta en del av detta kapitel till problematiken kring 
valda metoder. 
 

                                                
4 Miljöfordon (1) 
5 SPI (3) 
6 Gustavsson m.fl. (2004) sid 7-8 
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2.1 Undersökningsmetod 
 
Enligt Gustavsson hänger valet av undersökningsmetod ihop med den vetenskapssyn man 
ansluter sig till eller befinner sig i. Denna vetenskapssyn präglas av forskningsmiljön, 
samhället m.m. men själva vetenskapen påverkar också forskarens syn på världen.7 För att 
inte komplicera denna del alltför mycket kommer vi dock dela in antalet forskningsmetoder i 
två delar för att sedan gå djupare in på valt tillvägagångssätt. Den vanligaste uppdelningen 
mellan undersökningsmetoder är Kvantitativ och Kvalitativ. 
 
Kvantitativa Metoder 
Kvantitativa metoder handlar om att sätta siffror på saker enligt vissa bestämda regler.8 Bland 
de vanligaste metoderna att genomföra kvantitativa studier tillhör enkäter och tester. Ett större 
antal respondenter får då svara på frågor med fasta svarsalternativ och dessa svar kodas sedan 
till siffror och skapar på så sätt en bild över svaren. 
 
Kvalitativa Metoder 
Denzin m.fl. definierar kvalitativt undersökningsarbete som en metod där forskaren studerar 
saker i dess naturliga omgivning med uppgift att klargöra, eller tolka, fenomen i termer av den 
mening som människor skänker dem. Den kvalitativa forskningsmetoden innefattar insamling 
av empiriskt material genom fallstudier, personliga upplevelser, introspektion, livshistorier, 
m.m. Den kvalitativa forskaren söker, med andra ord, efter nya tolkningar av fenomen med 
förhoppningen om att skapa en, kontinuerligt, ökande förståelse.9 Den kvalitativa forskningen 
passar bättre än kvantitativ forskning då undersökningsämnet är komplext och en bred 
förståelse för en mängd påverkande faktorer krävs. 
 

2.1.1 Val av undersökningsmetod 
Denna dogmatiska uppdelning mellan kvantitativ och kvalitativ är till hjälp då man vill 
beskriva de båda metodernas uppbyggnad och möjliga användningsområden. Att helt rikta in 
sig på antingen/eller kan dock vara en alltför snäv inriktning och medför att viktiga 
undersökningsområden och data lämnas utanför. Med bakgrund mot detta valde vi att 
genomföra en blandad forskningsmetod10. Då målet med denna uppsats var att skaffa 
förståelse för en marknad i förändring genom att undersöka komplexa miljöer och jämföra 
dessa mot befintlig statistisk data krävdes att både den kvalitativa och kvantitativa metoden 
kom till användning.  
 

2.2 Kvalitativt/Kvantitativt tillvägagångssätt 
 
Utifrån valet av blandad undersökningsmetod återstår att välja tillvägagångssätt för 
genomförandet av själva undersökningen. Då vi söker kunskap om ett område som vi saknar 
tidigare erfarenhet av finns det ett antal tillvägagångssätt att skaffa sig den kunskapen. Denzin 
m.fl. nämner Intervjuer och observationer som två lättillgängliga sätt som passar väl in i den 

                                                
7 Gustavsson m.fl. (2004), sid 8 
8 Gustavsson m.fl. (2004), sid 47 
9 Denzin m.fl., (2003), sid. 4-5 
10 Lundahl, (1999), sid. 197 
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moderna, mediefärgade verklighet vi lever i.11 Med observationer menar man att forskaren 
befinner sig i situationen som undersöks och tolkar den värld som utspelar sig omkring 
honom/henne. Observationer kan göras på olika sätt, den observerande kan välja att vara mer 
eller mindre aktiv i det som sker och på så sätt påverka utgångar olika grad. Ekholm m.fl. 
kallar dessa för planerad observation – deltagande observation – spontana iakttagelser.12 
 
Även intervjuer kan delas in i olika kategorier med olika grad av påverkande struktur. Ekholm 
m.fl. talar om två ”extremer” med enkäter på den ena sidan och fria intervjuer på den andra. 
Enkätmetoden innebär att man vet något om den som ska svara på förhand samt vilken 
information man vill ha av personen. Den fria intervjun, å andra sidan, liknar mer ett samtal 
där den svarande kan ge fördjupande förklaringar på områden av intresse och den svarandes 
subjektiva värdering får här möjlighet att komma fram. Den fria intervjun är särskilt bra när 
man skall skaffa sig kunskap om nya områden. Den fria intervjun är lågstrukturerad 
intervjuteknik medan enkäter är högstrukturerade. Gillham nämner även den 
Semistrukturerade intervjun som ett tillvägagångssätt. Istället för att låta intervjun hållas helt 
fri strukturerar man frågorna i förväg med målsättning att låta alla respondenter svara på 
samma frågor. Denna teknik ligger med andra ord någonstans mitt emellan låg- och 
högstrukturerade intervjuer. 
 
Gillham talar också om Elitintervjuer. Med elitintervjuer menar man att den svarande är 
expert, eller extra kunnig, inom det område han/hon intervjuas om. Med hjälp av elitintervjuer 
kan man få reda på fakta som annars aldrig hade införskaffats och intervjuobjektet kan även 
hjälpa till med vägledning inom ämnet. Fördelarna med elitintervjuer är att respondenten är en 
rik informationskälla, han/hon kan ge vägledning inom ämnet och han/hon kan ge tillgång till 
opublicerad information. Nackdelarna är att intervjuobjektet kan inta en kontrollerande roll 
och informationen som ges kan bygga på en ”dold agenda”.13 
 
Vad gäller den mer kvantitativa varianten av datainsamling nämns bl.a. enkäter och 
utnyttjande av befintligt material, sekundärdata. Med sekundärdata menar man information 
som finns dokumenterat, men som inte är insamlat eller sammanställt primärt för den egna 
studien14. Dessa data kan vara allt ifrån årsredovisningar, statistiska undersökningar, rapporter 
och mötesprotokoll. Den sekundära informationen kan sedan användas som underlag för 
tolkningar, beräkningar eller som ram för uppföljande kvalitativa intervjuer. 
 

2.2.1 Val av kvalitativt/kvantitativt tillvägagångssätt 
Vi valde att använda oss av intervjuer. Anledningen till detta är att observationer kräver att 
man utreder på plats över en längre tid, och komplexiteten i denna studie medför att denna 
metod inte lämpar sig. Graden av struktur på intervjuerna varierar från semistrukturerade till 
mer fria samtal då målet med intervjuerna var att skaffa kunskap om ett område vi tidigare 
saknade kunskap om. Vi lät även de svarande ta del av frågorna i förväg för att, på så sätt, ge 
personen tid att sätta sig in i ämnet och söka rätt på de svar han/hon för tillfället inte hade.15 
Våra intervjuer kan klassificeras som elitintervjuer då våra respondenter kan anses vara 
experter inom sitt ämnesområde. Målet med intervjuerna var att skapa en komprimerad och 
överskådlig helhetsbild över marknaden, samhället och de externa faktorerna. 
                                                
11 Denzin m.fl., (2003) sid. 47-50 
12 Ekholm m.fl., (1992), sid 9 
13 Gillham, (2005), sid 54 
14 Lundahl m.fl., (1999), sid 131 
15 Ekholm m.fl., (1992), sid 15 
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Vad gäller den kvantitativa datainsamlingen valde vi att utnyttja befintlig sekundärdata i form 
av offentliga prognosrapporter och statistiskt material. Då detta material är av kvantitativ 
karaktär använde vi det som underlag för diverse kostnadsberäkningar inom ramen för 
undersökningsämnet. Det statistiska materialet härrör från oberoende rapporter utförda på 
uppdrag av offentliga myndigheter. 
 

2.3 Forskningsupplägg  
 
Det finns ett antal sätt att planera och genomföra forskning på. Ett av dessa är fallstudier då 
ett eller flera företag studeras för att användas som empiriskt underlag för forskning. 
Fallstudiebaserad forskning är särskilt lämpligt i de fall man helt eller delvis saknar kunskap 
och när det rör sig om komplexa fenomen.16 
 

2.3.1 Val av forskningsupplägg 
Vi valde att basera denna uppsats på fallstudier som forskningsupplägg eftersom vi var 
intresserade av att undersöka en specifik marknad och ett litet antal företag på denna 
marknad. Då syftet med uppsatsen var att skapa en bild över de framtida hot som höjda 
miljökrav och trängselskatter innebär för bensinstationerna var det viktigt för oss att fånga 
verkligheten och få en förståelse för hur marknaden fungerar idag. Då framtiden är den 
tidsfaktor som är av störst intresse i denna uppsats antar den något av en prognostiserande, 
hermeneutisk karaktär. Med hermeneutisk menar vi att vi tolkat den information vi samlat in 
för att skapa ett meningsfullt och informativt budskap. Gilje & Grimen talar om den 
”hermeneutiska cirkeln”.17 Med det menar man förhållandet mellan helhet och del inom 
forskningen. För att förstå helheten måste man också förstå delen och vice versa. Detta 
innebär att man ständigt vandrar från del till helhet för att utveckla tolkningen och röra sig 
framåt. 
 

2.4 Sammanfattning – Metod 
 
Vi valde att bedriva denna studie som en kvalitativ/kvantitativ, hermeneutisk fallstudie 
baserad på djupgående elitintervjuer och sekundärt, prognostiskt material.  
 
Då vi i början inte hade så stora kunskaper om drivmedelsmarknaden började vi att samla in 
information med hjälp av Internet och andra källor såsom media men även genom att tala med 
människor vi trodde kunna hjälpa oss att närmare sätta oss in i branschen. Då vi i denna 
uppsats ville pröva på att arbeta med marknadsanalys så letade vi i litteratur som kunde ge oss 
teorier som kunde strukturera upp vårt arbete på ett sådant sätt att inget glömdes bort och att 
marknadsanalysen gjordes på ett korrekt sätt.   
 
Då denna uppsats behandlar hur miljöpolitiska faktorer påverkar bensinstationerna i 
Stockholm har vi även fördjupat oss i de olika åtgärder som tagits för att påverka människor 
att välja alternativa drivmedel samt de förslag som lagts fram för att stimulera/tvinga 
drivmedelsbolagen att påskynda sina investeringar i sitt utbud av alternativa drivmedel.  
                                                
16 Gustavsson m.fl., (2004), sid 116 
17 Gilje & Grimen (1992), sid.190 
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Vår första intervju gjordes med en representant från HUI (Handelns Utrednings Institut). 
Denna intervju gjordes i syfte av att försöka få en förståelse om hur trängselskatterna skulle 
kunna påverka handeln och konsumenters beteende. Då HUI studerat biltullars effekt i 
London tyckte vi att det kunde vara intressant att se hur London påverkats men även få en 
djupare förståelse över hur trängselskatten är tänkt att fungera. För att vidare fördjupa oss i 
trängselskatten har vi varit i kontakt med Miljöavgiftskansliet och intervjuat en representant 
angående försökets praktiska utformning men även stadens prognoser över hur mycket 
bilåkandet är tänkt att minska. 
 
En annan intressant faktor att studera i denna uppsats har varit miljöbilar. Vi har talat med en 
representant på miljöförvaltningen för att höra deras syn och prognoser angående 
miljöbilarnas framtid. Denna intervju var även intressant i den bemärkelsen att våra 
kunskaper om miljöbilar stärktes.  
 
Genom e-mailkontakt fick vi svar av en sakkunnig tjänsteman på Miljö- och 
Samhällsbyggnadsdepartementet. Syftet var att få en bild över regeringens syn och ambitioner 
gällande drivmedelspolitiken. Denna representants svar är inte officiellt liktydigt med 
regeringens men vi anser dessa vara värdefulla då denna person arbetar med regeringens 
drivmedelspolitik och har insyn i regeringens arbete. 
 
Slutligen tog vi också kontakt med de bolag vi valt att skriva om, dvs. Statoil, Preem, Shell, 
samt OKQ8. Vi utredde dessa bolags syn på miljöpolitiska faktorer i syfte till att reducera 
bilåkandet och öka användningen av alternativa drivmedel. I dessa intervjuer frågade vi även 
bolagen hur de ser på sig själva i fråga om styrkor och svagheter samt deras syn på 
marknaden och branschen i sin helhet. De frågor vi ställt har grundat sig i teorier som vi 
använder oss av samt konkreta förslag och åtgärder som vi velat ha kommentarer till. 
 
Med hjälp av det insamlade empiriska materialet samt de sekundärdata vi inhämtat har vi 
sedan analyserat de aktuella bolagen samt den marknad de verkar på. Dessa analyser, 
tillsammans med nyvunna kunskaper om branschen och dess påverkande faktorer, användes 
sedan som grund för två möjliga framtidsscenarion. Dessa scenarion baserades på två 
tidsperspektiv, fem och tio år fram i tiden. 
 
Med hjälp av insamlad information, genomförda analyser och framtagna scenarion har vi 
sedan dragit slutsatser om framtiden för Stockholms bensinstationer och hur de bör agera för 
att möta framtidens utmaningar. 
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3. TEORI 
 

I denna del presenteras den teoretiska ramverk som används för analys av marknaden, 
omvärlden och dess aktörer. 

 
 
För att skapa en överskådlig och lättförståelig bild över branschen har vi valt att använda två 
välkända teorier vid marknads- och omvärldsanalyserna. Resultatet av har sedan att använts 
som underlag för en sammanfattande scenarioanalys med syfte att skapa en trovärdig 
framtidsbild av drivmedelsmarknaden i Stockholm. 
 
 

1. Konkurrenter 
2. Substitut 
3. Konsumenter 
4. Leverantörer 
5. Nyetablerare 
 

 
 

3.1 Fem påverkande krafter 
 
Porters 5-krafts modell är 
en modell som passar vid 
analyser av olika 
branscher. Modellen 
behandlar de krafter som 
påverkar konkurrensläget 
i affärsmiljön. Dessa 
krafter är, enligt Porter,  
Köparnas 
förhandlingsstyrka, 
Leverantörernas 
förhandlingsstyrka,  
Hot från nyetablerare, 
Hot från substitut samt 
konkurrens mellan 
etablerade företag. Enligt 
Porter spelar dessa yttre 
krafter en viktig roll i 
konkurrenssituationen och bör därför tas med i beräkningen vid en omfattande analys som 
denna. (se: fråga 6 – bilaga 1) 
 
Rivalitet bland existerande företag18  
Med detta menas vad vi normalt kallar för konkurrens. Konkurrensen mellan existerande 
företag är en självklar faktor att ta hänsyn till vid en branschanalys. En ökad konkurrens kan 
                                                
18 Porter (1998), sid. 17 
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Figur 1: Porters 5-krafts modell 
Källa: Porter (1998), sid. 4 
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leda till prissänkningar och ett hårdare klimat för aktörerna på marknaden. Samtidigt kan för 
lite konkurrens innebära en obalans i marknaden som är till nackdel för konsumenten. Även 
om konkurrens kan ses som ett hot för existerande företag är det ett sätt att skapa tryck på 
marknaden. Utan konkurrens saknas det ”betygssystem” som existerande aktörer behöver för 
att mäta framgång, hot och möjligheter. (se: fråga 1, 2 – bilaga 1) 
 
Hot från Substitut19 
Med substitut menar man en produkt som skiljer sig från den som behandlas i analysen men 
som fyller en liknande funktion. Buss och bil är, till exempel, substitut för att flyga. 
Produktens funktion, resa, är densamma men tillvägagångssätten skiljer sig från varandra.  
(se: fråga 12 – bilaga 1, fråga 8 – bilaga 2) 
  
Köparnas förhandlingsstyrka20 
Köparnas förhandlingsstyrka beskriver den makt som köparen har över säljaren. På en 
transparent marknad med stort och varierat utbud har köparen en större makt över valet av 
produkt och kan påverka säljaren att sänka priser och förbättra produkten för att locka den 
största mängden kunder. Exempel på sådan marknad är den växande spelmarknaden. Internet 
företag erbjuder en mängd spel som förut endast kunde erbjudas av det statliga bolaget 
Svenska Spel. På en starkt kontrollerad marknad med få aktörer saknar köparen makt att 
påverka säljarens priser och utbud. Ett exempel på detta är det svenska spritmonopolet, 
Systembolaget, som inte behöver ta hänsyn till konkurrerande företag med större eller bättre 
utbud. (se: fråga 1, 5 – bilaga 1, fråga 5-6 – bilaga 2, fråga 1-4 – bilaga 4) 
 
Leverantörernas förhandlingsstyrka21 
Leverantörer kan påverka marknaden genom att vara få och starka. Ett lågt antal 
konkurrerande leverantörer kan tvinga upp priserna på sina varor utan att hotas av en alltför 
stor konkurrens. Samtidigt förstärks en leverantörs makt avsevärt om varan är speciellt 
framtagen för köparen, vilket gör det svårt för konkurrerande leverantörer att erbjuda något 
likvärdigt. På samma sätt som dessa och liknande scenarion stärker en leverantörs makt över 
marknaden kan de, med motsatt effekt, stärka köparnas förhandlingsstyrka. 
(se: fråga 15 – bilaga 1, fråga 5, 7 – bilaga 4 
 
Hot från Nyetablerare22 
Hot från nyetablerare är knutet till graden av etableringshinder på marknaden. Höga barriärer 
för nyetablering sänker hotet från nyetablerare och vice versa. Exempel på etableringshinder 
kan vara skalfördelar, kundlojalitet, politiska faktorer och kapitalbehov. 
 

                                                
19 Porter (1998), sid. 23 
20 Porter (1998), sid. 24 
21 Porter (1998), sid. 27 
22 Porter (1998), sid. 7 
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3.2 SWOT-analys 
 
Konkurrenterna på marknaden kommer att analyseras utifrån en SWOT-analys23. SWOT står 
för Styrkor (Strengths), Svagheter (Weaknesses), Möjligheter (Opportunities) och Hot 
(Threats). Genom att kartlägga konkurrerande företag kan man skapa en bild över 
konkurrenssituationen och dra slutsatser om möjliga, framtida utvecklingsmöjligheter. 
Styrkor och Svagheter är interna faktorer som påverkar företaget medan Hot och Möjligheter 
är externa faktorer som kan vara till fördel eller nackdel för organisationerna på marknaden. 
 
Exempel på Styrkor 
Marknadsledare 
Väl utvecklad FoU 
Kompetent personal 
(se: fråga 3 – bilaga 1) 
 
Exempel på Svagheter 
Höga lagerkostnader 
Stort produktutbud med låg 
försäljningskvantitet. 
(se: fråga 3-4, 18 – bilaga 1)  
 
Exempel på Möjligheter 
Gynnsamt ekonomiskt klimat 
Ny teknologi 
Nya trender 
(se: fråga 7-10, 17, 22 – bilaga 1) 
 
Exempel på Hot 
Politiska faktorer 
Nya produkter lanseras av existerande konkurrenter 
(se: fråga 9, 11, 14, 13, 16, 19-21 – bilaga 1, fråga 1-4, 7 – bilaga 2, fråga 3-6, 8, 10 – bilaga 
3, fråga 6 – bilaga 4) 
 

3.3 Scenarioplanering 
 
För att använda sig av scenarioplanering24 så behöver man först ta reda på vilka 
förändringsvariabler som påverkar företaget och på vilket sätt. Med hjälp av dessa variabler 
och hur de kan tänkas förändras så skapar man sig en möjlig bild av hur framtiden kan se ut. 
Till skillnad från prognoser (som endast bygger på historisk data) så kan scenarios innefatta 
framtida, eventuella händelser i hypoteserna.  
 
Detta instrument är viktigt för beslutsfattare som är i behov av en klar bild över eventuella 
framtida hot och möjligheter. Då företag står inför flera eventuella framtida utmaningar kan 
företaget förbättra sina möjligheter att möta dessa olika utfall genom att skapa ett scenario-set. 
D.v.s. flera olika scenarion som står i kontrast till varandra. 
                                                
23 Kotler (2002), sid. 102-105 
24 Gilad, (2004), sid. 75 
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Ett företag kan också skapa ett ”sämsta tänkbara scenario” för att kunna bemöta detta på bästa 
sätt och vara förberedd när/om det värsta händer. För att göra ett sådant så kombinerar man 
sämsta tänkbara händelse av varje variabel för att sedan sätta ihop dessa till en pessimistisk 
bild av omvärlden. 
 
Att konstruera scenarion kan te sig olika beroende på vilket motiv och syfte man har med 
tekniken. Kees Van Der Heijden nämner två olika kategorier av scenarion: Adaptiva och 
Generativa. Adaptiv scenariokonstruktion utgår ifrån företagets/branschens nuvarande 
situation och anpassar denna inför framtiden. Här separerar man på konstruktion och 
användandet av scenarion. Den Generativa tekniken är iterativ och fokus skiftar från 
konstruktion och användande av scenariot.25 När man skapar scenarion är det viktigt att 
strukturera all insamlad data och skapa s.k. ”stories” (historier) kring detta. Hur många 
”historier” som bör användas är ett viktigt val och kan påverka användbarheten av 
scenarioplanering. Enligt Van Der Heijden bör man använda åtminstone 2 olika scenarios för 
att täcka eventuella ”glapp”. Dock bör aldrig mer än 4 användas då detta kan ge en 
kontraproduktiv effekt. Det är viktigt att alla scenarios är logiskt uppbyggda, dvs. från dåtid 
till nutid med hänvisning till befintlig kunskap inom ämnet. I övrigt måste scenarios skapa 
nya och originella perspektiv på de problem som undersöks.26 
 
Tidsaspekten är en viktig faktor vid scenarioplanering. Van Der Heijden talar om sambandet 
mellan osäkerhet och förutsägbarhet. Ju längre fram i tiden man tittar, desto större blir 
osäkerheten och förutsägbarheten minskar i samma förhållande. När man ska bestämma sig 
för vilken typ av framtidsplanering som krävs är det viktigt att beakta tidsperspektivet. Om 
händelserna som undersöks ligger nära i framtiden kan man förutsäga händelser (F, 
forecasting), eventuellt med hjälp av historisk data. Längre tidsperspektiv kräver scenarios (S) 
och till slut kan man bara hänvisa till hoppet (H, hope). Detta har Van Der Heijden beskrivit 
med hjälp av en figur (se figur 3). 
 
 
 

                                                
25 Van Der Heijden, (2005), sid. 219 
26 Van Der Heijden, (2005), sid. 225-226 
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4. OMVÄRLDSFAKTORER 
 

I detta avsnitt förklaras de miljöpolitiska faktorer som ligger till grund för hot och 
möjligheter för Stockholms bensinstationer samt delar av de sekundära data som insamlats i 

syfte att identifiera avgörande moment för marknadens framtid. 
 

 

4.1 Miljöpolitiska faktorer 
 
Den pågående debatten om fossila bränslen, alternativa drivmedel och miljövänliga alternativ 
till bensinbilar har idag tagit fart i samhället. Mona Sahlin har gått ut med att Sverige 2020 
skall vara fritt från fossila bränslen27 och krav ställs på bensinstationerna runt om i landet att 
etanolpumpar skall installeras. Mona Sahlins debattartikel bör dock inte tolkas bokstavligt 
utan ses mer som en signal att regeringen på allvar vill arbeta för att kraftigt sänka 
användningen av fossila drivmedel. I samband med årsskiftet införs även ett försök med 
trängselskatter i Stockholms innerstad med målet att minska biltrafiken in och ut från city. 
Detta skulle kunna komma att påverka bensinstationernas verksamhet, som under lång tid 
präglats av priskrig på bensin, utveckling av kringtjänster och en allmän evolution mot en 
verksamhet som i allt högre grad påverkas av konsumenternas krav på tillgänglighet, utbud 
och fortsatta utveckling mot dagligvaruhandeln. Den nya miljödebatten ställer nya krav på 
bensinstationerna, krav som i slutändan kostar pengar. Hur skall denna nya inriktning 
finansieras och finns det strategier som hanterar denna utveckling och därmed förbereder 
marknaden för åtgärder som kommer att påverka utformningen och kanske även funktionen 
för framtidens bensinstationer? 
 
Enligt biodrivmedelsdirektivet 2003/30/EG, som fastställdes i maj 2003, skall minsta andel 
förnybara drivmedel vara 2 % senast den 31 december 2005. Dessutom skall varje 
medlemsland i EU fastställa ett nationellt vägledande mål vad gäller minsta andel förnybara 
drivmedel som ska kunna tillhandahållas. Sverige har satt sitt mål till 3 %. För att nå dessa 
mål tillämpas låginblandning av etanol i bensin samt FAME (RME) i diesel. Man diskuterar i 
EU möjligheten att öka inblandningen av etanol till 10 % men i SPI:s remissvar till 
lagförslaget om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel riktar man en varning för 
detta. Man menar att tillgången på etanol är begränsad vilket skulle kunna innebära en kraftig 
prisökning vid alltför stora efterfrågansvolymer.28 
 

4.1.1 Alternativa Drivmedel 
Det pågår idag en livlig debatt om fossila drivmedels vara eller icke vara. Traditionell bensin 
och diesel ses som dagens största miljöbovar och allmänheten oroar sig över den senaste 
tidens globala temperaturförändringar, naturkatastrofer och smältande poler. Utvecklingen har 
lett till fördjupad kunskap och intresse om alternativa drivmedel till landets bilar. Några av de 
alternativ som nu finns tillgängliga är E-85, Biogas och RME. Efter en sammanställning av 
studieföretagen är de även dessa alternativa drivmedel som dominerar deras utbud.29 Förutom 
renare avgaser leder denna utveckling också till nya kostnader för bensinbolagen. 
                                                
27 DN debatt 2005-10-01, hämtat 2005-11-09, kl. 11:39 från 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=468440&previousRenderType=1Artikel 
28 SPI (2), sid. 3 
29 Vi har jämfört Shell, Statoil, Preem samt OKQ8´s utbud 2005-11-21. 
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Installationer av etanol- och biogaspumpar påverkar resultaten och den långsiktiga 
planeringen och för att överleva tvingas bensinstationerna öka merförsäljningen av 
kringtjänster och icke drivmedelsinriktade produkter såsom korv, läsk och livsmedel.  
 
E-85 (Etanol) 
E-85 är ett av de alternativa drivmedel som det talats mest om vad gäller övergången från 
fossila bränslen till något miljövänligare alternativ. E-85 består av en sammansättning av 
etanol (ca 85 %), bensin (12-15%), MTBE (ca 2 %) och isobutanol (ca 0,4 %). E-85 släpper ut 
mycket små halter av koldioxid och svavel och anses därför vara ett miljövänligt drivmedel. 
Nettotillskottet av koldioxid från bilar som körs på E85 är ca 60-80% lägre än om bilen körs 
på bensin.30  För att tanka etanol måste bilens motor vara bränsleflexibel. Detta innebär att 
bilen både kan tankas med bensin och etanol (E85).31 Att installera möjlighet till att tanka 
etanol är förenat med en investeringskostnad på cirka 300-400 tkr/pump.32 
 
Biogas 
Biogas anses vara ett mycket miljövänligt alternativ till bensin och andra fossila drivmedel. 
Gasen består huvudsakligen (>95%) av metan som framställs genom rötning av slam från 
reningsverk, avfall från livsmedelsindustri eller sorterat hushållsavfall.33 Då biogas är ett 
förnyelsebart drivmedel räknas den koldioxid som släpps ut vid användandet inte som 
tillskott. Därmed är biogas ett koldioxidneutralt drivmedel. Biogas kan bara användas i bilar 
som har ett särskilt system för att hantera gas. De flesta biogasbilar på marknaden idag har 
som komplement ett separat system för fossilt bränsle.34  Att installera en tankpump för biogas 
kostar mellan 2-3 Mkr/pump.35 
 
RME (Raps) 
RME utvinns ur raps genom att man pressar oljan ur rapsfrön och tillsätter 10 % metanol. 
RME är biologiskt helt nedbrytbart och har marknadens lägsta utsläpp av cancerframkallande 
kolväten. Nästan allt utsläpp av koldioxid tas upp av rapsplantan vilket minskar påverkan på 
växthuseffekten. Dagens moderna dieselmotorer kan köras på RME men drivmedlet klarar 
bara temperaturer ned till -15 grader utan tillsatser, vilket kan komma att påverka 
användandet av RME i Norden. Försäljningsutvecklingen av RME och utbyggnaden av 
antalet tankställen har tills för några år sedan varit positiv. De senaste årens utveckling har 
dock varit negativ och försäljningen fortsätter att minska. Anledningen till nedgången beror 
främst på att dieselfordon som tankar RME generellt sett inte klassas som miljöfordon då de 
släpper ut alltför mycket partiklar och kväveoxider.36 Ett problem i framtiden kan vara 
tillgången och potentialen för att odla raps som råvara till drivmedel är mycket begränsad. 37 
 

4.1.2 Miljöbilar 
Det finns ingen nationell definition av miljöfordon. Nästan alla kommuner har därför egna 
definitioner och förmåner gällande miljöfordon. 
I skattelagstiftningen finns det visa typer av miljöfordon som berättigas ett lägre 

                                                
30 Miljöfordon (2) 
31 Statoil (2) 
32 Intervju med PREEM. 
33 Mijöfordon (3) 
34 Statoil (2) 
35 Intervju med PREEM. 
36 Statoil (2) 
37 Miljöfordon (4) 
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förmånsvärde. Dessa regler avser el. elhybrid, gas och etanolfordon.38 
 
Stockholms kommun definierar miljöbil enligt följande: ”Med miljöbilar avses sådana fordon 
som drivs med metangas, el eller etanol samt fordon med hybriddrift el/bensin.”39 
 
En förutsättning för att sälja alternativa drivmedel är av naturliga anledningar att det säljs 
bilar som drivs av dessa drivmedel.  Statistiken visar på ett ökat intresse för miljöbilar (se 
bilaga 6). 
 
Under perioden Jan-okt. 2005 såldes 9 673 stycken miljöbilar. Detta är 4.3% av den totala 
nybilsförsäljningen under samma period. Under oktober 2004 bestod 2,6 % av 
nybilsförsäljningen av miljöbilar. Under 2004 såldes 30 % mer miljöbilar än prognostiserat.40 
I Stockholmsregionen fanns i januari 2005 ca 3700 miljöklassade bilar.41 
  
Rapporten som Stockholm stad tagit fram försöker sig på att göra en prognos över hur 
miljöbilsförsäljningen kommer att utvecklas under 2005. Prognosen i rapporten menar att det 
under 2005 kan komma att säljas cirka tre gånger mer miljöbilar än under 2004. Detta betyder 
att det under 2005 kommer att säljas drygt 3500 miljöbilar i Stockholmsområdet. Detta 
motsvarar 5.5% av den totala nybilsförsäljningen i Stockholm.42 Då den totala 
nybilsförsäljningen beräknas ligga på ca 64 180 bilar skulle antalet nysålda miljöbilar vara 
3209 vilket skulle vara en ökning med ca 61 % (denna siffra är framtagen av författarna själva 
baserat på tidigare refererad prognos över nybilsförsäljningen i Stockholm). 
 

4.1.3 Trängselskatt 
Den tredje januari 2006 införs trängselskatter på försök i Stockholm, en satsning som kallas 
för Stockholmsförsöket. Huvudmålet med Stockholmsförsöket är att minska trängseln, öka 
framkomligheten och förbättra miljön. Syftet med försöket är att pröva om trängselskatterna 
och utbyggd kollektivtrafik kan bidra till ett effektivare trafiksystem och bättre miljö. 
Försöket har ett antal delmål: 
 
• Minskad trafik med 10-15% på de mest belastade vägarna 
• Ökad framkomlighet på gator och vägar 
• Minskade utsläpp av hälsofarliga föroreningar och koldioxid 
• Invånarna ska uppleva att stadsmiljön förbättras 
• Mer resurser till kollektivtrafiken 
 
Försöket kommer äga rum mellan den 3 januari t o m 31 juli 2006. Efter försöket kommer 
invånarna i Stockholms kommun att få folkomrösta om biltullarna ska permanentas. Denna 
folkomröstning kommet äga rum i samband med ordinarie val till landsting, kommun och 
riksdag hösten 2006.43 
I försöket finns tre aktörer som har till uppgift att se till att få försöket att gå så smidigt som 
möjligt. Dessa är Stockholms Stad, Vägverket samt SL.44 

                                                
38 Miljöfordon (5) 
39 Miljöfordon (1) 
40 Stockholms stads miljöförvaltning (2005), sid.2 
41 Stockholms stads miljöförvaltning (2005), sid.4 
42 Stockholms stads miljöförvaltning (2005), sid. 5 
43 Stockholmsförsöket (1) 
44 Stockholmsförsöket (2) 
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Stockholms biltullar kommer att sättas upp vid alla infarter till staden (Se bild 1, bilaga 6). 
Priserna kommer att skilja sig beroende av vilken tidpunkt som fordonet passerar tullen. 
Priset kommer att ligga på 10,15 eller 20 kronor per passage. Det maximala beloppet en billist 
kommer att betala är 60 kr/dygn och fordon.45 
 
Stockholms kommun räknar med att intäkterna kommer att bli 75 miljoner kronor per månad. 
Den del som är kvar efter att ha täckt statens avskrivningskostnader kommer att satsas i 
kollektivtrafiken. Regeringen har budgeterat 3,8 miljarder till försöket. Dessa pengar går till 
tekniska system, utökad kollektivtrafik fler infartsparkeringar etc.46  
 
Redan den 22 augusti 2005 startade delar av Stockholmsförsöket då SL la om sin trafik till 
hösttrafik. I denna omläggning startade en del av de statligt finansierade satsningarna på 
kollektivtrafiken. Utökningen av kollektivtrafiken kommer att ske t.o.m. december 2006. 
Grundstommen i kollektivtrafiken kommer att vara 14 helt nya busslinjer (Se bild 2, bilaga 6). 
Dessa linjer kommer att under rusningstrafik köra resenärer mellan kranskommunerna och 
Stockholm City. Som exempel kan nämnas att direktbussarna som sätts in ger en ökning 
motsvarande hela Malmös stadstrafik.   
 
Till dessa nya busslinjer kommer en ökning på spårbunden trafik samt annan busstrafik att 
göras.47 
 
Stockholms Stad kommer att rusta upp ett antal infartsparkeringar samt bygga nya genom sitt 
parkeringsbolag Stockholm Parkering. Detta kommer att ge ett tillskott på ca 870 
parkeringsplatser. Tillsammans med SL:s infartsparkeringar kommer det att finnas lite över 
10 000 parkeringsplatser för bilister som ställer bilen i anslutning till SL trafik. För de billister 
som har ett 30-dagars SL kort kommer parkeringen att vara kostnadsfri.48 
 

4.1.4 Internationella erfarenheter 
Stockholm är inte den första staden i världen med att införa biltullar. Det finns ett antal städer 
runt om i världen som sedan länge haft biltullar. 
 
London införde i februari 2003 trängselavgifter med syftet att minska trängseln och att 
förbättra miljön.  
 
Singapore införde 1975 en typ av avgiftssystem. Detta system har som syfte att styra trafiken 
så att framkomligheten ökar med bakgrund av att Singapore tidigare hade en mycket intensiv 
biltrafik.  
 
I Norge finns ett antal städer som använder sig av avgiftssystem för biltrafikanter. Oslo 
införde 1990 ett förhållandevis heltäckande avgiftssystem. Syftet med avgifterna i Oslo är att 
finansiera väginvesteringar som annars inte skulle ha kunnat genomföras. Bergen hade 
liknande motiv när man 1986 införde avgifter på befintliga vägar. Trondeheim har haft 

                                                
45 Stockholmsförsöket (3) 
46 Stockholmsförsöket (4) 
47 Stockholmsförsöket (5) 
48 Stockholmsförsöket (5) 
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vägtullar sedan 1991 och syftet har även där varit att finansiera nya satsningar på 
infrastrukturen samt begränsa trafiken. 49 

4.2 Stockholmares resvanor 
 
Följande är en sammanfattning över den resvane-undersökning som genomfördes av 
Trivector Traffic i november 2004 på uppdrag av Miljöavgiftskansliet.50 Samtliga fakta, citat 
och bilder är hämtade från denna rapport. 
 
Under hösten 2004 genomfördes en resvaneundersökning i Stockholms län. 
Miljöavgiftskansliet gav i november 2004 Trivector Traffic uppdraget att analysera resultatet 
och 2005 utkom rapporten ”Resvanor i Stockholms län 2004 – inför utvärderingen av 
Stockholmsförsöket.”. Undersökningen genomfördes som en postenkät och 77 000 personer i 
åldrarna 12-84 år ingick i urvalet. Av dessa 77 000 personer svarade 36 081, vilket innebär att 
svarsfrekvensen var 48 % (inkl. bruttobortfall på 3 %). Majoriteten av de svarande var mellan 
25 och 64 år och fördelningen mellan kvinnor och män var 51 % mot 49 %. 
 
Resultaten av denna undersökning ger indikationer om hur Stockholmarna reser till, från och 
genom staden och ger en grund för kalkyler inom detta område. Vi kommer i detta avsnitt 
presentera de siffror som vi använt oss av för den efterföljande beräkningen över eventuellt 
minskad bensinkonsumtion i.o.m. försöket med biltullar och övriga miljöpolitiska faktorer. 
Dessa beräkningar utgår ifrån den prognostiserade trafikminskningen på 10-15% (se 4.3, sid 
20).  
 
Undersökningen delar in Stockholmarnas resvanor i 7 olika färdmedelsrelationer, dvs. de 
mest förekommande resvägar som Stockholmarna företar sig. Vissa av resorna passerar 
avgiftsområden, vilket innebär betalning, medan andra passerar utanför de betalskyldiga 
områdena.51 Vi har avgränsat oss till 3 färdmedelsrelationer, B, C och D. Dessa garanterar att 
man någon gång under resan passerar ett område som kräver betalning. Andra relationer kan 
även innebära att man måste betala trängselavgift men då detta inte är garanterat, beroende på 
vart man skall och vilken väg man väljer, tas dessa inte med i beräkningen. Nedan har vi 
sammanställt resvanorna utifrån dessa tre färdrelationer. 
 
 

                                                
49 Stockholmsförsöket (6) 
50 Trivector Traffic (2005), sid. 3 
51 Trivector Traffic (2005), sid. 50 
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Färdrelation B52 
   

    
 
 
Färdrelation C53 
 

    
 
 
 
Färdrelation D54 
 

    
 

                                                
52 Trivector Traffic (2005), sid. 46-47 
53 Trivector Traffic (2005), sid. 49-50 
54 Trivector Traffic (2005), sid. 52-53 

På relationen C1 och C2 gör 
invånarna i Stockholms län 
totalt ca 469 000 resor under 
ett vardagsdygn. Av dessa sker 
ca 146 400 resor med bil, 
vilket innebär en totallängd på 
ca 2 507 000 km/vardagsdygn 
och en medellängd på 17 
km/bilresa. 
 

Totalt gör invånarna i 
Stockholms län ca 465 000 
resor på relationerna B1 och 
B2. Av dessa resor sker ca 
158 800 med bil vilket ger en 
totalsträcka på 2 782 000 
km/vardagsdygn på sträckorna 
B1 och B2. Medellängden på 
en resa utmed dessa relationer 
är 17,4 km. 
 

På relationen D gör 
invånarna i Stockholms län 
totalt ca 274 000 resor under 
ett vardagsdygn, varav ca 
160 400 av dessa sker med 
bil. Detta ger en totallängd 
på ca 5 540 000 
km/vardagsdygn med en 
medellängd på 34,3 
km/bilresa. 
 

Bild 3, källa: Trivector Traffic (2005), sid. 46 

Bild 4, källa: Trivector Traffic (2005), sid. 49 

Bild 5, källa: Trivector Traffic (2005), sid. 52 
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Genom att sammanställa dessa uppmätta resvanor utifrån de tre valda relationerna fick vi 
fram att det görs ca 465 600 bilresor/vardagsdygn i de tre valda relationerna B, C och D. 
Detta motsvarar en totallängd på ca 10 829 000 km/vardagsdygn. Överlag så används bil i allt 
större utsträckning ju längre resorna är. Drygt en tredjedel av bilresorna är under 5 km och 
mer än hälften av bilresorna är under 1 mil.55 
 

5. EMPIRI 
 

Här presenteras det empiriska material som samlats in genom intervjuer med representanter 
för Statoil, Shell, OKQ8, Preem, Stockholmsförsöket, Miljöförvaltningen och Handelns 

Utredningsinstitut. 
 

 

5.1 Fakta om bolagen 
 
För att ge en tydlig bild över de aktörer vi valt att undersöka i denna uppsats följer här lite 
fakta om de fyra valda bensinbolagen samt deras gemensamma intresseorganisation, SPI. 
 

5.1.1 Preem 
Preem är ett svenskregistrerat bolag med en utländsk ägare. År 2004 omsatte Preem ca 40 000 
Mkr och omsättningen 2005 förväntas bli öka till ca 50 000 Mkr. Bensinstationerna står för ca 
5 % av omsättningen medan intäkter från raffinaderierna står för resten.  
 

5.1.2 Shell 
AB Svenska Shell är ett helägt dotterbolag till The Shell Petroleum Company i London och 
företaget omsatte 2004 ca 18 600 Mkr. Shell är världens största leverantör av biobränslen. De 
har världens största fabrik för etanolforskning i Canada samt en forskningsanläggning för 
GTL (Gas To Liquid) i Quatar. GTL innebär att gas (ex. biogas) omvandlas till flytande form 
och kan sedan tankas som vanliga drivmedel. Detta är ett stort framtidsprojekt för Shell som 
hoppas att detta kan bli ett framtida, alternativt drivmedel. 
 

5.1.3 Statoil 
Statoil Detaljhandel är en europeisk detaljhandelskedja som verkar i nio länder och har mer än 
22 000 anställda. I de tre skandinaviska länderna finns över 1 500 stationer. I Sverige finns 
595 försäljningsställen som driver verksamhet under varumärkena Statoil, ICA Express och 
1-2-3. Statoil Detaljhandel har en årlig omsättning på ca 4 500 Mkr. 
 

5.1.4 OKQ8 
OK-Q8 AB bildades den 1 januari 1999. Det är ett svenskt aktiebolag med två ägare som äger 
hälften vardera av aktierna. Den ena är OK ekonomisk förening, den största av Sveriges OK-
föreningar, som i sin tur ägs av sina medlemmar, 1,3 miljoner svenska bilister. Den andra är 

                                                
55 Trivector Traffic (2005), sid. 35 
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Kuwait Petroleum International, som är ett statligt kuwaitiskt oljebolag. Försäljningen av 
drivmedel 2004 omsatte ca 16 miljarder kronor medan butiksverksamheten omsatte ca 3 
miljarder kronor.  

5.1.5 SPI 
Svenska Petroleum Institutet56 (SPI) bildades 1951 och är branschorganisation för oljebolagen 
i Sverige och har som ändamål att tillvarata och befrämja oljebranschens intressen. SPI 
arbetar inte med frågor som rör priser eller konkurrensen mellan medlemsföretagen. 
 
Institutet bevakar, analyserar, agerar och informerar om departements-, myndighets- och 
omvärldshändelser som berör medlemsföretagen. I den löpande verksamheten ingår också att 
stå till tjänst för utomstående med information om oljeindustrin samt att besvara frågor från 
medlemsföretagen om tillämpning av lagar och föreskrifter; massmediakontakter; bereda och 
sammanställa remissyttranden; sammanställa branschstatistik samt företräda oljeindustrin i 
kontakter med myndigheter och andra. 
 
Svenska Petroleum Institutet är en ideell förening som företräder sina medlemsföretag i 
kontakter med myndigheter, andra organisationer och allmänheten.  
Arbetet bedrivs i stor utsträckning i kommittéer för skilda ämnesområden, med representanter 
från medlemsföretagen  
 
Institutet deltar i arbetet inom de europeiska samarbetsorganen Europia och Concawe. 
 

5.2 Marknaden 
 
Det talas ofta om att drivmedelsmarknadens aktörer samarbetar lite väl mycket vad gäller 
priser och rabatter. Hösten 1999 träffades Statoil, OKQ8, Shell, Preem och Hydro i skenet av 
att diskutera miljöfrågor. Konsumentverket hävdade att bolagen träffades för att komma 
överens om priser och rabatter. Efter att konsumenter klagat hos konkurrensverket gjordes en 
s.k. gryningsräd hos bolagen för att säkra bevis. Fallet kom upp till tingsrätten som inte höll 
med om konkurrensverkets linje men dömde bolagen till att betala 52 miljoner kronor, en 
summa som var lägre än den som konkurrensverket yrkat på. Detta beslut överklagades av 
konkurrensverket till marknadsdomstolen som skärpte avgiften till totalt 112 miljoner kronor. 
Detta är det största kartellärende som hittills avgjorts i svensk domstol.57 
 
Komplexitet/Transparens 
Majoriteten av representanterna från bensinbolagen vi intervjuat anser att 
drivmedelsmarknaden är en komplex och sluten marknad. Enligt Shell beror dock detta på var 
i branschen man är, dvs. direktförsäljning till kund i form av bensinstation eller tidigare i 
branschcykeln i form av raffinaderiverksamhet. Komplexiteten skiftar även mellan de olika 
bensinbolagen. De företag som valts till denna uppsats tillhör alla en kategori med hög 
komplexitet p.g.a. utformningen av affärsidén. Utvecklingen mot detaljhandel bland 
bensinstationerna innebär ett komplexare utbud vad gäller både produkter och tjänster. 
Bensinbolag med enklare erbjudande såsom Jet och Hydro anses inte ha ett lika komplext 
utbud.  
                                                
56 http://www.spi.se/bakgr.asp , 2005-11-22 kl 16:18 
57 http://www.radron.net/templates/news____5404.asp 2005-11-29 kl 13.27 
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Vad gäller transparens inom branschen har dagens lojalitetsprogram bidragit till en alltmer 
sluten marknad. Det är inte lika lätt att identifiera de faktiska bensinpriserna. 
Förändringstakten anses vara långsam men ofta rätt omvälvande när dessa förändringar väl 
sker. Snabba förändringar är inte heller något som direkt efterfrågas av bensinbolagen då stora 
förändringar ofta är förenade med höga kostnader. Exempel på kostnader är installationer av 
nya pumpar för alternativa drivmedel. Att bygga om en bensinpump till en pump avsedd för 
E-85 kostar ca 300 000 kr. Att installera biogaspumpar kan kosta upp till 3 Mkr. 
 
Konkurrens 
Det råder en hård konkurrens på marknaden enligt bensinbolagen. Åtminstone vad gäller 
konkurrensen mellan bensinstationerna då snabba prisförändringar på drivmedel hos ett bolag 
möts av en motsvarande sänkning hos ett annat. Detta skapar en miljö som är starkt präglad 
av marknadens efterfrågan, trots det lilla antalet aktörer. Bolagen håller med om att man följer 
konkurrenternas priser men poängterar också att då bensinstationerna ofta ligger mycket nära 
varandra vore det irrationellt att ha kvar det högre priset om man ser att konkurrenten sänker 
sitt pris. Det är, trots den sidoverksamhet som mackarna erbjuder idag, bensinpriset som får 
kunderna att komma till macken. Bolagen påverkas också i lika stor grad av oljans 
världsmarknadspriser vilket leder till prishöjningar. Enligt OKQ8 finns ytterligare 
konkurrenter att ta hänsyn till, nämligen specialistbutikerna. Hem- och fritidsbutiker såsom 
rusta, Clas Ohlsson och Mekonomen utmanar bensinstationernas utbud för bilen och bilisten. 
 
Vad företagen själva anser vara deras styrkor varierar kraftigt. Statoil hänvisar till 
varumärkets betydelse för verksamheten. Att ha ett starkt varumärke och kanske även ett 
starkt partnervarumärke (som ICA) har varit en stor anledning till företagets framgång inom 
detaljhandeln medan Shell talar om den omfattande saneringen av stationsnätet i Sverige. Alla 
bolag håller med om att Sverige idag är ”överpumpat” med sina 3800 försäljningsställen av 
drivmedel och det är viktigt att ha ett försvarligt antal bensinstationer på de rätta lägena.  
 
Att sanera marken där en bensinstation legat kan innebära stora kostnader som mindre, 
privatägda bolag inte har råd att bekosta och tvingas därmed stanna kvar i branschen trots 
incitament för att dra sig ur. Preems styrka är, enligt de själva, att de är ett ”lokalt och nära” 
företag som köpt upp många av de små bensinstationerna och på så sätt kommit nära 
befolkningen. Enligt Preem är läget avgörande. OKQ8 styrka gentemot sina konkurrenter är 
bl.a. den medlemskapsstyrda ägarstrukturen med återbäringssystem. OKQ8 kan erbjuda det 
lägsta priset på bensin till sina medlemskunder (41 öre/liter i rabatt vid obemannade 
pumpstationer) och företaget har en inpräntad bilist-profil som man planerar att utveckla 
ytterligare för att stärka sin plats på marknaden. 
 
Branschutveckling 
Som tidigare nämnts har branschen i allt större utsträckning gått mot detaljhandeln. Statoil, 
Preem och OKQ8 anser att denna utveckling är positiv och ser en fortsatt utveckling åt detta 
håll. Utvecklingen inom livsmedel och snabbmat har, enligt OKQ8, accelererat 
explosionsartat sedan 1980-talet och denna utveckling förväntas hålla i sig. Enligt Statoil 
kommer de starka aktörerna inom detta område vidareutveckla detaljhandelskonceptet medan 
de svagare utvecklas mot drivmedel. 
 
Samtliga bolag vi har talat med har en väl fungerande detaljhandelsdel på sina 
servicestationer, dock med varierande specialiseringar. Statoil har ett samarbete med Ica 
Express, Shell har Shell Select, Preem använder sig av konceptet ”lokalt och nära” och OKQ8 
med sin inriktning på bilister som gärna själva tar hand om sina bilar. Preem har skapat sitt 
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koncept genom upphandling av lokala butiker som ligger utanför städerna och istället nära 
bostäder och små samhällen. De har sedan format utbudet i dessa efter den lokala efterfrågan. 
Butikerna ägs till stor del av egna företagare (”köpmän”) som en form av franchising. Detta 
anser Preem ha en positiv effekt eftersom det personliga engagemanget hos ”köpmännen” 
ökar för att driva butiken mot bästa möjliga resultat.  
 
Enligt Shell är detaljhandeln ett måste men ändå ingen kärntjänst. Inriktningen mot 
detaljhandel är enbart en anpassning mot kundbehoven att kunna kompletteringshandla vid 
oregelbundna tider. De ser det idag som en självklarhet med butik och sena öppettider. 
Däremot menar Shell att framtiden är att sälja stora volymer drivmedel. Drivmedlet skall bära 
sig själv. Som ett led i detta har Shell nyligen lanserat V-Power, som är ett 99-oktanigt 
drivmedel, i samarbete med Ferrari. Detta är en produkt som Shell marknadsför intensivt och 
fått ett gott mottagande av marknaden, enligt Shell. 
 
Statoil har en årlig omsättning på ca 4,5 mdr och av det så står drivmedel för 1,5 mdr och 
butiken, biluthyrning och tvätt m.m. för den resterande delen, alltså ca 3 mdr. Statoil upplever 
därför att deras detaljhandel är en viktig del av deras dagliga verksamhet. Statoil målsättning 
är att vara en One-stop lösning, dvs. att kunden endast ska behöva göra ett stop för samtliga 
inköp. Statoils samarbete med ICA har tagit dem ett steg närmare detta eftersom de genom 
detta har fått ett bättre sortiment och bättre priser på sina dagligvaror. Statoil tror även att de 
som idag har svag butik kommer att sluta med att konkurrera med butik och istället bli 
automatstationer. De som redan har gjort satsningar på butik kommer förmodligen att fortsätta 
med detta. 
 
Nyetableringar 
Det finns inga egentliga hinder för nya bolag att etablera sig på marknaden. Däremot menar 
Shell att det finns klara utträdesbarriärer. Att dra sig ur marknaden kräver stora kostnader i 
form av lagstadgad sanering av marken där en bensinstation stått. Dessa kostnader, menar 
Shell, är tillräckligt stora för att skapa ett hot mot nyetableringar. Vad som, rent teoretiskt, ses 
som en utträdesbarriär blir alltså en inträdesbarriär. 
 

5.3 Trängselskatt 
 
Den tredje januari inleds Stockholmsförsöket med trängselskatter i Stockholms innerstad. Hur 
detta kommer att påverka trafiken är närmast omöjligt att säga men vi valde alla fall att ställa 
denna fråga under samtliga intervjuer för att få en så pass omfångsrik bild över ämnet som 
möjligt. Den som kanske ansågs vara mest lämpad att svara på frågor i detta ämne vara 
Muriel Beser Hugosson vid Miljöavgiftskansliet. Miljöavgiftskansliet är ansvarigt för de 
förstudier som gjorts för att undersöka införandet av trängselskatt och dess effekter. Deras 
arbetsuppgifter har ett rent objektivt och informativt syfte och regeringen är uppdragsgivare. 
 
Enligt Miljöavgiftskansliet beräknas infartstrafiken till Stockholm minska med ca 7-10% 
under försöket. Samtidigt förväntas trafiken på Essingeleden, som inte passerar några 
betalstationer, öka med ca 3 %. Muriel gör jämförelsen av denna minskning med minskningen 
av trafiken under en sportlovsvecka i Stockholm. Hon menar att transportbranschen ser 
positivt på försöket då trängsel, och därmed transporttider, förväntas minska. Vad gäller 
privatpersoners reaktioner tror Muriel att de känslomässiga reaktionerna blir större än de rent 
praktiska, dvs. förändringar i resbeteendet. Anledningen till detta är den korta provtiden. Hon 
tror inte att Stockholms invånare anser det mödan värt att helt ändra beteende under de sju 
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månader som försöket pågår. Det kan med andra ord bli svårt att, i efterhand, dra realistiska 
slutsatser av resultatet. 
 
Ytterligare en person med anknytning till det stundande Stockholmsförsöket är Ulf Rämme 
från Handelns Utredningsinstitut. HUI fick som uppdrag av Miljöavgiftskansliet att 
genomföra en förerapport över trängselskattens påverkan på detaljhandeln i Stockholm. Enligt 
Ulf är det svårt att dra några klara slutsatser då det finns en mängd utomstående faktorer att ta 
hänsyn till vid en studie som denna. Dessa faktorer är exempelvis konjunkturer, bensinpriser 
och befolkningsökningar. Enligt Ulf kommer inte försöket med trängselavgifter påverka 
detaljhandeln nämnvärt. De incitament för förändringar som uppmärksammats kommer från 
ICA handlare belägna innanför tullarna. Dessa har nämnt risker för prisökningar p.g.a. höjda 
transportkostnader. Ulf gör jämförelser med studier gjorda i London. Fyra undersökningar har 
gjorts på hela zonen gällande förändringar i detaljhandeln sedan införandet av 
trängselavgifter. Enligt dessa studier har man inte kunnat se någon skillnad på försäljningen. 
Man anser dock att det gått för kort tid sedan införandet för att kunna dra några konkreta 
slutsatser. Den skillnad som ändå uppmärksammats gäller en butikskedja med butiker både 
innanför och utanför tullarna där man kan se en minskning av försäljningen i butiker inom 
zonen. 
 
I våra intervjuer med bensinbolagen har det framkommit att dessa inte ser försöket med 
trängselskatt som ett stort hot mot verksamheten och de flesta bolagen anser att det inte 
kommer att påverkas särskilt mycket eftersom de tror att folk dels struntar i att ändra sitt 
beteende eftersom försöket pågår under en så pass begränsad tid, men även för att folk istället 
för att låta bilen stå väljer andra tider att uträtta sina ärenden på. Bolagen tror därför inte 
minskningen i försäljning kommer att bli så stor. Den minskning som dock kommer att ske 
kommer inte heller att drabba enskilda bolag eller mackar utan spridas ut på samliga aktörer. 
Även detta är en förmildrande omständighet för bolagen. 
  De tycker också att det är svårt att tolka något så komplext som hur människor kommer att 
agera/reagera i framtiden så därför har det inte lagt ner så mycket energi i frågan. De tror 
däremot att om försöket skulle bli permanent så skulle de behövas en handlingsplan eftersom 
kunderna då förmodligen kommer förändra sitt beteende i större utsträckning.   
 

5.4 Alternativa Drivmedel 
 
När det gäller alternativa drivmedel är detta område extra intressant för bensinbolagen som 
måste planera för framtida förändringar och ökade krav. Att det kommer nya miljövänligare 
drivmedel anser bolagen vara positivt, eftersom debatten om fossila bränslen och dess 
”biverkningar” är högst aktuell vill de göra vad de kan för att dra sitt strå till stacken. Dock 
säger de att det måste finnas en långsiktighet i satsningen på alternativa drivmedel från 
regeringen för att det ska vara genomförbart för bolagen. Detta p.g.a. av de höga kostnaderna 
vid ett införande av alternativa drivmedel. Om man exempelvis skall installera E-85 på en 
redan befintlig pump så ligger kostnaden på 200 000 - 300 000 kr. Om de däremot måste köpa 
en ny pump också så kostar det hela 600 000 - 800 000 kr. För att införa Biogas på en station 
så ligger kostnaden på ca 2-3 miljoner. Fr.o.m. årsskiftet 2005/2006 är det lagstadgat att 
stationerna ska tillhandahålla minst 1 alternativt drivmedel (gäller till en början endast de 
stationer som har en försäljningsvolym på mer än 3000m3, men denna gräns sänks år efter år 
för att till slut innefatta samtliga stationer i Sverige). För att bolagen ska kunna göra detta 
behövs som tidigare nämnts en långsiktig plan så att inte stationera lanserar alternativa 
drivmedel för mycket pengar och att regeringen sedan ändrar sig.  
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Shell är världens största leverantör av biobränslen. De har även en Etanolforskningsfabrik i 
Canada som för övrigt är världens största i sitt slag. De bedriver även forskning inom området 
GTL (Gas To Liquid) i Qatar, ett framtida substitut till fossila bränslen, detta drivmedel är 
dock ej förnybart.  
 
Inget av bensinbolagen anser att det är bra med tvång överhuvudtaget, speciellt inte med 
tanke på Sveriges storlek, vilket bidrar till stora distributionskostnader. Anledningen till detta 
är att det blir ett moment 22, ingen station vill tillhandahålla ett drivmedel som inte 
efterfrågas och kunderna vill inte köpa en bil som de inte kan köras på drivmedel från en 
närbelägen station. Eftersom de flesta miljöbilarna just nu finns i Stockholm så finns också de 
flesta stationerna här som har alternativa drivmedel. Problemet kommer när man kommer ut 
på landet, där det kanske inte finns en station som tillhandahåller t.ex. E85 på 20 mil. Just de 
långa avstånden som det är utanför storstäderna i Sverige är ett annat problem vid spridningen 
av de alternativa drivmedlen eftersom transporterna blir så oekonomiska.  
 

5.5 Miljöbilar 
Följande fakta bygger på en intervju med Björn Hugosson på miljöförvaltningen, ansvarig för 
projektet ”Miljöbilar i Stockholm”. 
 
Det finns idag ingen nationell definition av miljöbilar. Varje kommun har sin egen definition. 
I Stockholm krävs att bilen drivs av förnybara drivmedel som el, etanol, gas eller hybrid. 
Bilen ska dessutom uppfylla miljöklass 5. Det finns planer på att ta fram en nationell 
definition detta är något som vägverket arbetar med. Det finns även planer att på en europeisk 
nivå arbeta fram klara riktlinjer om vad som kan klassificeras som en miljöbil. Denna fråga 
förs och är av stort intresse för biltillverkarna. I Sverige kan det generellt sägas att 
storstäderna är strängare i sina regler angående miljöfordon. Internationellt sätt ligger Sverige 
långt fram i utvecklingen och användningen av miljöfordon. Att både Volvo och SAAB under 
hösten 2005 introducerat sina miljöbilar leder troligtvis till en ännu större andel av den totala 
nybilsförsäljningen kommer att vara miljöbilar.  
 
Staten vill stimulera miljöbilsköpandet genom att ta bort skatten på koldioxiden och energi för 
förnybara drivmedel. Detta gäller t.o.m. 2008 men det är föreslaget att detta ska förlängas 
med fem år. Miljöbilar som används som tjänstebilar betalar 20-40% lägre förmånsvärde.  I 
Stockholm lockas bilister att välja miljöbilar genom kostnadsfri parkering och slopade 
trängselskatter. 
 
Ett annat ekonomiskt argument som kan bita på bilisterna är att s.k. miljöfordon tycks ha ett 
bättre andrahandsvärde. Det är dock svårt att, med säkerhet, dra slutsatser om detta ännu. 
 
Vad gäller trängselskatten verkar miljöförvaltningen se en utveckling vad gäller 
hyrbilsbolagen som tycks byta ut sina bilar till miljöbilar för att undgå trängselskatten. De 
företag som idag byter ut sina tjänstebilar är också mycket intresserade av miljöbilar.  
 
De alternativa drivmedlen är inte helt problemfria. E85 är mer brandfarligt än bensin. Detta 
kan avhjälpas genom att bensinstationerna t.ex. ”jordar” handtagen till pumparna samt övriga 
säkerhetsjusteringar. Kallstarter är också ett problem som kritiserats på senare tid. Det finns 
dock hittills för lite fakta angående detta. Miljökontoret anser trots detta att etanol är ett bra 
alternativ till fossila drivmedel. 



 25 

 
Det finns idag ett principbeslut som säger att inga bensinmackar ska finnas inom tullarna i 
Stockholm. Inget datum för detta finns ännu och bensinbolagen verkar inte se detta som något 
omedelbart hot. Däremot arbetar bolagen för att, vid eventuell utflyttning, få tillgång till bra 
ersättningslägen. 
 
Miljöförvaltningen har en god dialog med bilindustrin och tycker sig uppfattat att bilindustrin 
ser att framtidens miljöbilar kommer att vara hybridbilar med låg förbrukning. Det är 
förbrukningen som fokus i stor del ligger på. En kvalificerad gissning kan vara att bilarna i 
framtiden är hybridbilar som går på E85 eller gas. På riktigt lång sikt kan eldrift vara aktuellt 
men detta skulle kräva batterier som håller i 50-60 mil och den tekniken finns ej ännu.  
 

5.6 Politik 
 
Drivmedelsmarknaden i Sverige är mycket beroende av den politiska situationen och det är 
därför av största vikt att bolagen har en god dialog med myndigheterna. Det kan vara svårare 
att förutse drivmedelsmarknaden då den som andra marknader inte styrs rationellt utan av den 
rådande politiken. Några bolag har identifierat ett av de största externa hoten mot 
verksamheten som just kortsiktiga politiska beslut. 
 
Politiken är en extern faktor med hög påverkansgrad. Under våra samtal med 
drivmedelsbolagen har det framkommit att en av de faktorer som har störst inverkan på 
verksamheten är politiken.  De studerade drivmedelsbolagen tror inte att det skulle påverka 
dem nämnvärt om ett regeringsskifte skulle äga rum i valet 2006. Det viktigaste är att 
drivmedelspolitiken är långsiktig och jämlik så att alla bolag arbetar under samma 
möjligheter. Bolagen värdesätter och anser att man har en bra dialog med staten och önskar att 
denna goda dialog kommer att fortsätta.  
 
2003 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredning med uppgift att föreslå nationella 
mål och strategier för en fortsatt introduktion av förnybara fordonsbränslen. Detta grundade 
sig på det referensmål som EU satt att år 2010 ska 5,75 % av fordonsbränslen som säljs vara 
förnybara.58 Denna utredning kommer att ligga till grund för den politik som regeringen 
kommer att bedriva för att stimulera konsumtionen av biodrivmedel. 
 
Regeringens utredare skriver om tre generationer av biodrivmedel:59 
 

- Första generationen är dagens tillgängliga biodrivmedels alt som t.ex. biogas, etanol 
och rapsmetylester (RME). Tidshorisont: kort sikt, ca 5år. 

- Andra generationens drivmedel består av drivmedel framställda vid förgasning av 
biomassa och etanol från lignocellulosa. Lite oklarare gränsdragning här. Tidshorisont 
medellång sikt ca 10år 

- Vätgas l kan idag klassificeras som tredje generationens drivmedel. Tidshorisont: lång 
sikt >25 år.  

 
Utredningen konstaterar att det snabbaste och enklaste sättet att få stora volymer av ett nytt 
drivmedel är genom låginblandning.60 Ett av rapportens förslag till regeringen är att 

                                                
58 SOU 2004:133 s.1 
59 SOU 2004:133 s.20 
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låginblandningsnivåerna för etanol i bensin ska öka från 5 % till 10 %.61 Detta är även en 
metod som förordats av några av de aktörer på drivmedelsmarknaden vi talat med. Även 
organisationen Gröna Bilister argumenterar för en låginblandning i all svensk bensin. 62  
 
Vidare diskuterar utredningen andra ekonomiska styrmedel som idag används för att gynna 
biodrivmedel. Dessa är bilförmånsbeskattningen. Utredaren skriver angående dessa särskilda 
värderingsregler att det kräver stora investeringar i miljöbilar såvida en ökad utblandning inte 
tillåts. Detta styrmedel är dock begränsat till en viss kategori kunder det vill säga de som har 
s.k. tjänstebil.63 Tjänstebilar står för cirka hälften av de nyregistrerade bilarna64 Ett annat 
styrmedel är Trängselskatter som kommer att prövas i Stockholm under första halvan av 
2006. Även fri parkering tas upp i rapporten.  
 
 

6 ANALYS 
 

I denna del kommer vi, med hjälp av valda teorier, analysera det empiriskt insamlade 
materialet samt, med hjälp av inhämtad sekundär data, skapa en helhetsbild och möjliga, 

framtida scenarion. 
 

 
Vi har i dessa analyser sökt skapa en helhetsbild över marknaden och dess aktörer. Även om 
vi i grunden syftar till att undersöka de tre miljöpolitiska faktorerna Trängselskatt, Miljöbilar 
och Alternativa Drivmedel anser vi det nödvändigt att först skapa en tydlig bild över 
branschen och dess omgivning. 

6.1 Fem påverkande krafter 
 
Vi har analyserat drivmedelsbranschen utifrån Porters 5-krafts modell. Denna analys är gjord 
utifrån ett iakttagande perspektiv, utan att ta ställning till något särskilt företag eller 
påverkande faktor. Tanken är att ge en objektiv bild över marknaden och dess aktörer. 
 

6.1.1 Köpare 
Drivmedelsmarknaden styrs till stor del av köparnas behov. Även om höjda bensinpriser till 
viss gräns inte avskräcker folk från att köra bil finns möjligheten att påverka genom ändrade 
vanor, snålare bilkörning och en ökad efterfrågan på miljöbilar som körs på billigare 
drivmedel. Det ökade kravet på kringtjänster och service har också bidragit till den ökade 
koncentrationen på detaljhandel inom drivmedelsbranschen. I teorin har köparen alltid 
möjligheten att göra ett val. Antingen godtar han/hon höga bensinpriser och de 
merkostnaderna kring detta eller så väljer man att låta bilen stå och bruka andra 
fortskaffningsmedel. De bensinbolag vi intervjuat har alla sagt att kondens röst är avgörande, 
något som förmodligen stämmer till viss del. Bensinpriset är en variabel som bolagen inte kan 
påverka i större grad då bruttomarginalerna är väldigt små per liter. För att tjäna pengar på 

                                                                                                                                                   
60 SOU 2004:133 s.86 
61 SOU 2004:133 s.25 
62 http://www.gronabilister.se/grafik/dynamiskapdf/2004017094429.pdf 2005-12-09 kl.09.12 
63 SOU 2004:133 s.140  
64 Naturvårdsverket (2003), sid. 43 
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drivmedel gäller det att komma upp i stora försäljningsvolymer. Köparna har en stor makt då 
de ofta väljer det bolag som har det lägsta priset på det drivmedel som efterfrågas. Detta har 
lett till att bensinbolagen följer varandras priser då det är extremt svårt att sälja drivmedel till 
ett högre pris än konkurrentens. Då bensinstationerna ofta ligger nära varandra gör detta att 
kunden lätt kan jämföra priserna. För att knyta upp kunderna erbjuder samtliga bensinbolag 
olika former av medlemskap och lojalitetsprogram. 
 

6.1.2 Leverantörer 
Drivmedelsbranschen har en stor mängd leverantörer för de olika delarna som spelar in i 
verksamheten och vissa har en större förhandlingsstyrka än andra. Vad gäller billeverantörer 
spelar dessa en högst aktiv roll i utvecklingen inom drivmedelsbranschen. Bättre motorer 
sänker drivmedelskostnaderna för konsumenten samtidigt som miljöaspekten hamnar i fokus. 
Bensinbolagen ser utvecklingen inom bilbranschen som en positiv faktor vad gäller 
utvecklingen av miljöbilar. Det är för dem viktigt att det finns bilister som är villiga att köpa 
det alternativa bränslet och i dagsläget ses denna faktor inte som något hot. Vad som skulle 
kunna påverka bensinbolagen negativt vore en stark utveckling av bilar som drivs av nya 
bränslen. För det första innebär detta att nya lösningar för utvinning och distribution måste tas 
fram. Dessutom är vissa alternativ till fossila bränslen mer kostsamma för drivmedelsbolagen 
än andra. Som vi nämnt i empirin kostar det över 2 miljoner kronor att bygga om en 
pumpstation för att klara av biogas medan det kostar mellan 300– 400 tkr att anpassa den för 
E-85. Det är därför viktigt för bensinbolagen att veta vilket/vilka drivmedel som bilbranschen 
kommer att satsa på. 
 
Andra viktiga leverantörer är leverantörer av dagligvaror. Statoils samarbete med ICA gör att 
denna leverantör har en viss förhandlingsstyrka i fråga om priser och avtal. Då utvecklingen 
har gått mot en alltmer komplex miljö med alltfler leverantörer kan man diskutera om deras 
förhandlingskraft har ökat eller minskat? Vad gäller Statoil och samarbetet med ICA kan man 
nog säga att ICA:s position som ensam leverantör har stärkts medan andra bensinbolag som 
kan låta leverantörerna konkurrera inbördes sitter i en bättre position förhandlingsmässigt. 
 
Vad gäller leverantörer av förnybara drivmedel såsom E-85 och Biogas har det diskuterats 
huruvida efterfrågan kan komma att överstiga tillgången. Enligt SPI kan en ökad efterfrågan 
på etanol från bl.a. Brasilien innebära kraftiga prisökningar som i sin tur påverkar efterfrågan 
och därmed syftet. I dessa fall har leverantörerna en mycket stor förhandlingsstyrka gentemot 
bensinbolagen och, framför allt, de inblandade länderna. 
 

6.1.3 Substitut 
Det finns egentligen inga direkta substitut till drivmedelsmarknaden. Då bensinstationerna 
tillhandahåller de enda drivmedel som finns för dagens bilar har man som konsument inga 
andra val än de alternativ som finns tillgängliga. Vad som skulle kunna benämnas som 
substitut i detta sammanhang är snarare alternativa sätta att resa. Exempel på detta är kanske 
främst med kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är egentligen det enda substitut som kan ersätta 
bilen, åtminstone i förhållande till tid och utrymme. När Stockholmsförsöket inleds i januari 
förväntas en trafikminskning på ca 10 %. Inför detta har SL vidtagit diverse åtgärder för att 
kunna hantera det ökade antalet resenärer. Enligt miljöavgiftskansliet har kapaciteten in till 
Stockholm ökat med 7 %, något som beräknas räcka för att täcka de ökade behoven. Trots att 
SL arbetar för att locka fler till kollektivtrafiken tycks detta inte ses som något hot för 
bensinbolagen. 
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6.1.4 Nyetablerare 
Vad gäller nyetablerare är detta hot inte särskilt stort. Drivmedelsbranschen är en kostsam och 
invecklad bransch med stora in- och utträdesbarriärer. 
 
Det som begränsar antalet nyetableringar är de inträdes- och utträdesbarriärer som existerar. 
Inträdesbarriärerna är de höga initiala kostnader som infinner sig vid en nystart av ett 
Bensinbolag t.ex. pumpar, betalningssystem, mark m.m. Inträdesbarriärerna skiljer sig 
beroende på om bolaget redan är aktivt i andra länder eller om det är ett nytt bolag som startar 
upp från början. De som redan har en verksamhet i andra länder har redan ett utarbetat 
koncept, befintliga leverantörer och kunnig personal och kostnaderna blir därför mindre för 
dem. De utträdesbarriärer som finns är de miljökrav gällande sanering av den mark som 
bensinstationen varit belägen på. I och med att denna kostnad är så pass hög, ca 1-2 miljoner, 
så fungerar även denna som en inträdesbarriär eftersom denna kostnad bör räknas med i 
investeringskalkylen vid en nyetablering. 
 
En annan faktor som hämmar antalet nyetableringarna är att Sverige är överetablerat av 
bensinstationer, enligt de rapporter vi tagit del av finns de ungefär 3800 st. i landet detta är 
enligt de i branschen ca 1000 st. för många. När marknaden är så pass väletablerad så minskar 
incitamenten för dem som vill ta sig in på marknaden. Denna överetablering är även 
signifikant i Stockholm. 
 
En faktor som, generellt sett, minskar hotet från nyetableringarna för de aktiva i branschen är 
de regleringar från statligt håll såsom skatter och direktiv. Dessa gör att ingen kan 
priskonkurrera i någon större utsträckning, utan endast under en kortare period eller på ett 
visst geografiskt område. Marginalerna är redan så pass små för de aktiva vilket leder till att 
det inte finns så mycket att ta av för dem som nyetablerar. 
 

6.1.5 Konkurrens inom branschen 
Marknaden beskrivs av samtliga bolag som relativt transparent och att det händer mycket men 
att förändringstakten är relativt långsam.  De förändringar som är på gång i branschen är 
många: alternativa drivmedel, trängselavgifter som förmodligen minskar bilåkandet och nya 
hybridbilar som till ca 50 % drivs av el, vilket skulle halvera efterfrågan på drivmedel, 
mycket grovt räknat. Alla dessa faktorer kommer att påverka bensinstationerna och deras 
dagliga verksamhet, försäljning m.m.  
 
En del av bolagen ser alternativa drivmedel som en möjlighet för att öka sin marknadsandel, 
de vill ta del av detta nya segment som en stark leverantör av miljövänliga drivmedel. Även 
om lanseringen av dessa drivmedel är förknippat med en initial kostnad på 200-300 tkr så 
anser bolagen att det är värt kostnaden för att det är viktigt att följa denna nya trend om man 
vill fortsätta att vara en ledande aktör på marknaden. Än så länge så är de miljövänliga 
drivmedlen en förlustaffär för bolagen men med tanke på att efterfrågan på miljöbilar i 
Stockholm ökar kraftigt så behöver bolagen troligtvis inte vänta länge förrän även denna 
drivmedelskategori börjar gå med vinst.  
 
En, än så länge, liten del av de miljöbilar som säljs/lanseras är hybridbilar men de tillfrågade i 
branschen tror att denna kategori kommer att växa. De tror även att det kommer att lanseras 
andra hybrider än de som idag finns t.ex. biogashybrider eller etanolhybrider. Denna 
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utveckling uppfattas dock inte som något hot mot branschen trots att en ökning av denna 
fordonskategori kan innebära problem i form av minskad försäljning för drivmedelsindustrin i 
framtiden. 
 
Mot dessa bakgrunder kan man fastställa att konkurrensen sker genom en bestämd mängd 
faktorer, konkurrensverktyg och produkter. När det kommer till drivmedel så kan man idag 
skönja en viss kapplöpning vad gäller möjligheten att tillhandahålla alternativa drivmedel. 
Även om investeringar i nya, miljövänligare bränslen innebär stora kostnader och, ibland, 
rena förlustaffärer för bensinbolagen har denna utveckling blivit avgörande för 
bensinstationernas framtid. När det gäller utveckling inom detaljhandel kan man ana en viss 
specialisering inom branschen.  
 

6.2 SWOT-analys 
 
För att skapa en bild över marknaden och dess aktörer har vi analyserat de fyra fallföretagen 
utifrån en SWOT-modell för att identifiera deras styrkor och svagheter, hot och möjligheter. 
Vi har framför allt fokuserat på de hot och möjligheter som finns inom marknaden. 
 

6.2.1 Styrkor 
Vad som skiljer de företag vi valt att studera från konkurrerande bensinbolag såsom Jet och 
Hydro är den utvecklade butiksverksamheten. Denna verksamhet skapar självfallet kostnader 
som renodlade pumpstationer saknar men den generar även större marginaler än 
drivmedelsförsäljningen. Vikten av detaljhandelsverksamhet varierar även mellan de fyra 
bensinbolagen. För Statoil är denna verksamhet ytterst viktig och genererar mer intäkter än 
drivmedelsförsäljningen. Shell, däremot, anser att denna verksamhet är en bisyssla till 
drivmedelsförsäljning, trots att denna bisyssla inte kan bortses ifrån om man vill behålla sin 
plats i branschen. OKQ8 har även de en utvecklad detaljhandel men erbjuder också s.k. ”gör 
det självhallar” där bilister själva kan sköta om sina bilar. Preem har under sin etablering köpt 
lokala stationer och verksamheten drivs också på sådant sätt att det är 
bensinstationsinnehavaren själv som styr mycket av utbudet vilket naturligt leder till en 
mycket god lyhördhet till lokal efterfrågan och på ett snabbt sätt anpassa utbudet efter det som 
efterfrågas. 
 
Vad vi ser som en styrka, men som inte upptäcks förrän man aktivt letar efter det genom att 
t.ex. gå in på bolagens hemsidor, är den miljöprofil som företagen faktiskt byggt upp. 
Drivmedelsbolagen har ett stort utbud av alternativa drivmedel och försäljningen av detta ökar 
stort så gott som varje månad. Det enda exemplet på bolag som aktivt syftar till att förmedla 
en mer miljömedveten profil, som vi upptäckt under uppsatsskrivandet, är Statoil. Strax innan 
julen 2005 lanserade en kampanj där man genom radioreklam förklarade att samhället måste 
ta sig ur oljeberoendet och på ett mer ansvarsfullt sätt tanka sina bilar. I sin tryckta reklam 
som kunde synas på Stockholms bussar anspelade man på den omdiskuterade trängselskatten 
och menade att man, för att slippa trängselskatten, kunde tanka E-85 på Statoil. Detta 
argument är något som även de flesta bilföretag som lanserar sina miljöbilar har som 
argument. Exempel på detta är de två största i Sverige, SAAB och Volvo.  
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6.2.2 Svagheter 
De fallföretag vi undersökt verkar sakna färdiga åtgärdsprogram för att kunna bemöta 
miljöpolitiska hot. Då dessa hot är av politisk karaktär är det dock svårt att värja sig emot 
dem. Vill Stockholms kommun att inga bensinstationer ska finnas innanför tullarna är det inte 
så mycket att göra åt den saken förutom att leta upp de bästa platserna utanför tullarna. En av 
de största bristerna vi kunnat se är att man inte på allvar uppfattar trängselskatten som ett hot. 
Som vi kommer visa längre fram i denna uppsats skulle ett minskat bilåkande i de 
dimensioner som förespråkarna av trängselskatten prognostiserat ge drastiskt minskad 
förbrukning vilket på sikt skulle ge effekter på drivmedelsbranschen. 
 
Som vi tagit upp i styrkor så arbetar samtliga drivmedelsbolag vi studerat intensivt med att 
öka försäljningen av alternativa drivmedel och att göra alla processer mer miljövänliga (ta 
hand om vatten i biltvättar m.m.). Drivmedelsbolagen har insett att det gäller att satsa på en 
miljövänlig profil och har anpassat sig relativt väl vilket även kan bero på den lagstiftning 
som finns. Svagheten i detta ligger dock i att man inte på ett tillräckligt gott sätt lyckats 
förmedla detta. Branschen har inte lyckats förmedla sin miljöprofil på ett effektivt sätt. I 
debatten får man fortfarande intrycket av att drivmedelsbolagen är konservativa och vill 
fortsätta sälja sina fossila bränslen vilket är en helt annan bild än vad vi har fått av bolagen då 
vi studerat dem.  
 

6.2.3 Hot 
Hoten mot drivmedelsmarknaden i Stockholm är många och själva hotbilden varierar 
beroende på situationen och graden av sannolikhet för att dessa ska inträffa. För att få en 
bättre överblick har vi delat in hoten i kort- och långsiktiga. 
 
Kort sikt 
På kort sikt finns ett hot som anses vara bland de största för marknaden, nämligen kortsiktiga 
politiska beslut. Alla beslut som fattas och påverkar bensinstationerna innebär förändringar 
som, i sin tur, innebär ökade kostnader. Marknaden söker långsiktigt planerande för att kunna 
effektivisera och dra ned på kostnader och kortsiktiga politiska beslut påverkar denna 
möjlighet. Exempel på dessa beslut är lagförslaget om att tillhandahålla alternativa drivmedel. 
Ett sådant lagförslag innebär stora och kostsamma förändringar baserade på viljan att 
åstadkomma förändring på mycket kort tid. Enligt aktörerna på marknaden är detta fel sätt att 
gå tillväga då politiker sällan har tagit del av allas åsikter inom ämnet innan ett beslut fattas 
(se bilaga 1, fråga 10-13). Man menar att det finns andra sätt att nå de uppställda 
drivmedelsdirektiven inom EU än att tvinga fram kortsiktiga lösningar med tveksamma 
resultat. Detta hot är störst mot bolag saknar kapital att investera i dyra etanol- och 
biogaspumpar. 
 

Bild 6 
Källa: DN, 2006-01-11, används med tillstånd från Svenska Bil 



 31 

Ett annat kortsiktigt hot mot Stockholms bensinstationer är införandet av trängselskatt i 
Stockholm. Ett minskat bilanvändande skulle slå direkt emot Stockholms bensinstationer. 
Även om många tror att Stockholmarna kommer att fortsätta köra bil som förut även under 
försöket med trängselskatt finns det en möjlighet att den prognostiserade 10 % - minskningen 
kan slå in. Detta skulle då innebära att drivmedelsförbrukningen, och därmed försäljningen, 
skulle minska. 
 
Lång sikt 
Bestämmelser om alternativa drivmedel kan innebära hot även på lång sikt. Om de 
drivmedelsdirektiv som tagits fram skall kunna uppfyllas innebär det att en stor mängd etanol 
måste produceras. Den mängd etanol som finns tillgänglig idag skulle inte räcka för en 
marknad som består av 10 % E-85. De politiska bestämmelserna och riktlinjerna skulle med 
andra ord kunna minska tillgången på etanol så pass mycket att priset skulle stiga och viktiga 
incitament för utvecklingen inom detta område skulle försvinna, menar SPI. 
 
Även miljöbilar skulle, på lång sikt, kunna ses som ett hot mot bensinstationerna. 
Utvecklingen inom hybridteknik gör det möjligt för bilar att använda sig av både bensin- och 
elmotorer. Med detta halveras bensinförbrukningen i det närmaste vilket innebär minskad 
försäljning av drivmedel. Detta skulle dock endast vara ett hot på lång sikt om utvecklingen 
går åt det hållet och hybridbilar tar över marknaden. En satsning på etanol- eller gashybrider 
skulle innebära ytterligare minskad försäljning av fossila bränslen men en försäljningsökning 
av alternativa drivmedel. 
 
Trängselskatten kan, även den, ses ur ett långsiktigt perspektiv. Skulle Stockholmarna rösta 
för en permanent trängselskatt skulle detta innebära stora förändringar av folks vanor och 
rutiner. Vid ett permanentande av biltullarna antas en större del av befolkningen välja 
alternativa färdsätt (kollektivtrafik) eller byta ut bensinbilen mot en miljöbil och därmed 
undslippa trängselskatten helt. Denna utveckling skulle starkt påverka Stockholms 
bensinstationer med minskad försäljning och en ökad koncentration mot alternativa drivmedel 
som skulle kunna innebära ytterligare investeringskostnader för bolagen.  
 
Det är också viktigt att beakta detaljhandelns del i bensinbolagens omsättning. Vid minskad 
förbrukning och/eller minskat antal besökstillfällen på bensinstationerna minskar även 
möjligheten till merförsäljning utav dagligvaror, biltvättar, snabbmat och andra varor med 
höga marginaler. En sådan utveckling skulle kunna påverka detaljhandeln inom 
drivmedelsmarknaden i sin helhet och kanske, i vissa fall, leda till att bemannade 
servicestationer görs om till obemannade pumpstationer.  
 
Ett externt hot mot de etablerade företagen inom drivmedelsbranschen är risken för 
nyetablerare med annorlunda utformade affärsidéer. Utvecklingen från 80-talet fram till idag 
har inneburit en förskjutning av branschen mot detaljhandel och livsmedel där marginalerna 
är högre och vinsterna större. Detta komplement till drivmedel har gett konsumenterna 
möjligheten att handla diverse varor i samband med tankning och man har skapat ett s.k. 
”one-stop”-koncept. Vad skulle hända om detsamma hände i motsatt riktning? D.v.s. om 
livsmedelsbranschen gav sig in i drivmedelsbranschen och erbjöd detsamma fast i omvänd 
ordning. Detta skulle kunna innebära ett bättre utbud av livsmedel till lägre pris och då 
drivmedelsdelen skulle vara komplement till detaljhandeln skulle man kunna ta ut lägre 
priser/liter för att locka kunder till butiken. Stora livsmedelsföretag som ICA, Coop och 
Axfood tjänar, troligtvis, tillräckligt mycket pengar på dagligvaruhandeln för att kunna 
konkurrera med bensinbolagens drivmedelspriser. 
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6.2.4 Möjligheter 
För bensinbolagen är det viktigt att kunna se möjligheter i existerande hot. Miljöbilar, t.ex., 
skapar en möjlighet att ge sig in i på en ny marknad med nya priser och marginaler. Att det 
idag börjar säljas alltfler bilar som drivs av förnybara drivmedel är positivt för branschen av 
den anledningen att man äntligen kan börja tjäna pengar på de kostsamma investeringarna 
som gjorts. 
 
Det är mycket viktigt för företag inom en bransch som livnär sig på ändliga resurser som 
påverkar vår miljö, att bli förespråkare för miljövänligt tänkande. Att förmedla ett mänskligt 
och etiskt budskap är en utmaning och en stor möjlighet för alla bolag i branschen och dessa 
krav har sannerligen ökat de senaste åren i och med den ökade miljödebatten om fossila 
bränslens påverkan på den globala miljön. 
 
De alternativa drivmedlen skapar möjligheter till nya affärsidéer och formuleringar. Om man 
ser branschen ur en matris-synvinkel med diverse branschinriktningar på olika platser i 
matrisen upptäcker man snabbt ett outnyttjat område med potential för framtiden. ”Den gröna 
bensinstationen”, där alternativa drivmedel, miljömedvetenhet och etiska värderingar styr 
verksamheten är en branschutveckling som inget bolag har utvecklat fullt ut ännu. Eventuellt 
är denna marknadsdel bättre avsedd för nyetablerande företag som inte behöver kriga mot 
tidigare fördomar och rykten. 
 
Man kan nog sammanfatta detta med att alla eventuella och möjliga hot för branschen kan ses 
som potentiella möjligheter. Det handlar snarare om att inte bli ”tagen på sängen” och 
ständigt söka av sin omgivning i jakten på möjliga utvecklingar. 
 

6.3 Scenario 
 
Följande scenarios bygger på fakta insamlat genom intervjuer och sekundärt material samt de 
analyser vi gjort på branschen och marknaden (se 5.2.3 och 5.2.4). Med hjälp av detta 
material har vi byggt två möjliga framtidsscenarion som visar på hur miljöpolitiska faktorer 
kan komma att påverka utvecklingen på marknaden och även identifiera möjliga hot mot den 
existerande verksamheten. 
 
Vi har valt att använda oss av adaptiva scenarion då vi är intresserade av att utforska hur 
framtiden kan komma att se ut med grund i hur verkligheten ter sig idag. 
 
Vi har valt att använda oss av två scenarios, ett kortsiktigt och ett långsiktigt, för att skapa en 
trovärdig och lättöverskådlig bild över möjliga utvecklingar inom marknaden. Det kortsiktiga 
scenariot sträcker sig 5 år fram i tiden medan den långsiktiga är baserad på 10 år. Dessa två 
tidsperspektiv ligger inom ramen för scenarios om man jämför med Van Der Heijdens 
kopplingar mellan förutsägbarhet och osäkerhet. 
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6.3.1 Scenario 1: Kort sikt – 5 år 
 
Förutsättningar/Förändringsvariabler 
 

- Trängselskatten har permanentats och minskat biltrafiken i Stockholm med 10 %. 
Kollektivtrafiken har under denna period byggts ut. Det är fortfarande gratis för 
miljöbilar att ta sig in ut från Stockholms innerstad. 

- Andelen miljöbilar i Stockholm har ökat med 60 % per år och uppgår år 2010 till ca 
52 % av nybilsförsäljningen. Av dessa utgör bilar drivna av E-85 ca 60 % medan 
biogasbilar utgör ca 22 % av miljöbilsmarknaden. Resterande 18 % utgörs av 
elhybridbilar och bilar drivna av RME. 

- År 2010 är alla bensinstationer tvingade att tillhandahålla minst ett alternativt 
drivmedel. Alla Stockholms bensinstationer erbjuder E-85 och ca 15 % av 
bensinstationerna erbjuder biogas (ca 45 st., baserat på Preem, Shell, Statoil och 
OKQ8). 

 

Trängselskatt 
Införandet av trängselskatter i Stockholm har, i detta exempel, inneburit en minskning av 
biltrafiken med ca 10 %, något som visat sig minska omsättningen för Stockholms 
bensinstationer. Nedan följer en approximativ beräkning över en möjlig 
omsättningsförändring med hänsyn till minskad biltrafik. Denna beräkning baseras på de tre 
färdrelationerna B, C och D som beskrevs i kapitel 4.2 Stockholmares Resvanor. Med hjälp av 
dessa siffror har vi sedan kalkylerat över den minskade bensinkonsumtionen utifrån en 
trafikminskning på 10 %. 
 
Färdrelation B 
Det görs totalt 158 800 resor/dygn på relation B och medellängden på dessa är 17,4 km. Detta 
ger en totallängd på 2 763 120 km/dygn. En minskning av trafiken med 10 % på denna 
relation är 276 312 km/dygn. 

 
Färdrelation C 
Det görs totalt 146 400 resor/dygn på relation C och medellängden på dessa är 17 km. Detta 
ger en totallängd på 2 488 800 km/dygn och en minskning av trafiken med 10 % på denna 
relation är 248 880 km/dygn. 

F S H 

Längd in i framtiden 
Förutsägbarhet 

Osäkerhet 

Figur 4 
Källa: Van Der Heijden (2004), sid. 98 

. . Scenario 1 Scenario 2 
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Färdrelation D 
Det görs totalt 62 556 resor/dygn på relation D och medellängden på dessa är 34,3 km. Detta 
ger en totallängd på 2 145 670 km/dygn. En minskning av trafiken med 10 % på denna 
relation är 214 567 km/dygn. 

 
Om man sammanställer de totala trafikminskningarna blir det 739 759 km/dygn. Detta skulle 
innebära trafiken skulle minska med 177 542 160 km/år (5 dagar/vecka, 4 veckor/månad och 
12 månader/år). Med dessa siffror kan man sedan kalkylera över den minskade 
bensinförbrukningen och den minskade omsättningen för Stockholms bensinstationer. Vi har, 
för enkelhetens skull, använt oss av ett fast bensinpris på 10 kr/liter. Detta kan verka orimligt 
i skenet av dagens bensinpriser, men det är av vikt för oss att sätta dessa exempel i underkant 
av möjliga framtida utvecklingar. Vi har valt att kalkylera med en bensinförbrukning på 1 
liter/mil. Många bilar förbrukar mindre än detta men då detta exempel till stor del handlar om 
stadskörning och stadskörning ökar förbrukningen anser vi att denna förbrukning mycket väl 
kan stämma, om än i underkant även här. 
 
Minskad bensinförbrukning 
Med en trafikminskning på 177 542 160 km år och en bensinförbrukning på 1 liter/mil ger 
detta en total minskning av bensinförbrukningen på 17 754 216 liter/år. Med en 
bensinkostnad på 10 kr/liter ger detta en minskning i omsättningen för Stockholms 
bensinstationer på 177 542 160 kr/år. 
 
På fem år ger detta en totalminskning i omsättningen för Stockholms bensinstationer med  
887 710 800 kr. Vi har i detta exempel inte tagit hänsyn till förändringar i inflationen. 
 

Miljöbilar 
Det ökade antalet miljöbilar bidrar till en förändrad bild över marknaden och ställer nya krav 
på bensinstationerna. För de bensinstationer med biluthyrning skapas incitament för att byta 
ut den befintliga bilparken mot bilar drivna av alternativa drivmedel såsom E-85 eller 
naturgas. Den ökade miljödebatten och samhällets krav på minskade utsläpp bidrar till stor 
del till detta då det är just drivmedelsbolagen som måste gå i främsta ledet för en förbättrad 
miljö. Man har helt enkelt inte råd att tillhandahålla hyrbilar som bidrar till en försämrad 
miljö. Det är svårt att kalkylera på kostnaderna för denna utveckling då bensinstationerna 
förmodligen kommer att byta ut sin bilpark kontinuerligt under en längre period. De bilar som 
måste bytas ut kommer helt enkelt att bytas mot miljövänligare alternativ. Trots allt innebär 
detta en kostnad och en utmaning för berörda företag. 
 
Då trängselskatten inte gäller för miljöbilar finns ytterligare ett incitament att byta sin gamla, 
bensindrivna bil mot en ny miljöbil. Detta har varit ett av de större skälen bland Stockholmare 
sedan trängselskatten gjordes permanent. 
 

Alternativa Drivmedel 
Då alla bensinstationer måste kunna tillhandahålla någon form av alternativt drivmedel 
innebär detta en minimikostnad på ca 200 000 kr/station, vilket är kostnaden för att installera 
en pump med E-85. Om man räknar med att det i Stockholm finns ca 300 bensinstationer (av 
märket Preem, Statoil, Shell och OKQ8) får man en totalkostnad på ca 6 miljoner kronor. 
Som vi nämnt i förutsättningarna finns det år 2010 även 45 bensinstationer som 
tillhandahåller biogas. Detta ger ytterligare kostnader på 2-3 miljoner kronor per station vilket 
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ger en totalkostnad på minst 90 miljoner kronor. Tillsammans med kostnaden för E-85 blir 
minimikostnaden för Stockholms bensinstationer ca 96 miljoner kronor. Denna summa är 
troligtvis i underkant då vi valt att hålla alla kostnader på så låg nivå som möjligt. Det är även 
troligt att ett flertal bensinstationer måste införskaffa nya pumpar för E-85, något som höjer 
kostnaderna med ca 400 000 kr/station. 
 

6.3.2 Scenario 2: Lång sikt – 10 år 
 
Förutsättningar/Förändringsvariabler 
 

- Trängselskatten har permanentats och minskat biltrafiken i Stockholm med 10 %. Det 
är inte längre gratis för miljöbilar att ta sig in och ut ur innerstaden även om avgiften 
tills vidare är reducerad. 

- Alla bensinstationer inom tullarna är borttagna p.g.a. beslut från Stockholms kommun. 
Behovet av en strategisk placering av bensinstationer vid infartslederna har ökat 
ytterligare. 

- Då regeringen har normaliserat förmånsvärdet för miljöbilar har ett starkt incitament 
för att välja miljöbil försvunnit och bromsat den 60 % -iga ökningen av 
nybilsförsäljningen till ca 30 %/år. Samtidigt har priset på miljöbilar minskat och det 
kostar idag inte mer än bensindrivna fordon. Regeringen har tagit bort 
straffbeskattningen på dieseldrivna fordon, vilket innebär att det idag kostar lika 
mycket för dessa som för bensindrivna.  

- Man har inom EU godkänt en ökad låginblandning av etanol i bensinen på upp till 10 
%.  

 

Trängselskatten 
Med hänvisning till kalkylerna i ”Scenario 1” har vi räknat med oförändrad trafikminskning 
per år. Detta innebär att den totala minskningen i bensinförbrukning fördubblats och 
omsättningen minskat med 1 775 421 600 kr. Den årliga minskningen är dock oförändrad 
sedan införandet av trängselskatter och trafiken har inte minskat ytterligare under denna 
period. 
 

Tankställen 
Då Stockholms kommun tagit bort alla bensinstationer i Stockholms innerstad har 
fördelningen av omsättning per station påverkats. Behovet av att vara placerad vid 
infartslederna har ökat kraftigt och besöksfrekvensen på dessa har ökat med motsvarande 
mängd. Den hårdnade konkurrensen har lett till att behovet av differentiering har ökat och 
priserna på drivmedel minskat. Detta innebär att bensinstationerna måste lita mer till 
merförsäljning genom detaljhandel än förut. 
 

Miljöbilar 
Antalet dieseldrivna fordon har ökat då den tidigare straffbeskattningen slopats. Att ökningen 
av miljöbilar inom nybilsförsäljningen minskat till 30 % per år kan delvis förklaras av detta, 
då ökningen av nybilsförsäljning av dieselbilar ökat kraftigt under samma period.  
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Då miljöbilar inte längre är helt undantagna från trängselskatten minskar incitamenten att byta 
in sin bensindrivna bil mot en bil som går på alternativa drivmedel. Detta är också en 
bidragande orsak till den minskade tillväxten inom miljöbilsförsäljningen. 
 

Alternativa Drivmedel 
Då det tidigare lagstadgats om att varje tankställe måste tillhandahålla minst ett alternativt 
drivmedel har denna engångskostnad inte stigit ytterligare. 
 
P.g.a. mindre incidenter i samband med tankning av E-85 har säkerhetskraven för hanteringen 
av etanol skärpts, vilket har kostat i genomsnitt ca 50 000 kr/station. Detta ger en totalkostnad 
för Stockholmsmarknaden med ca 15 000 000 kr (beräknat på 300 bensinstationer). 
 
Den ökade inblandningen av etanol har lett till en ökad efterfrågan vilket i sin tur har lett till 
ett högre pris på etanol. Detta har inneburit att slutpriset på E-85, och även bensin, stigit 
samtidigt som bensinbolagens marginaler är desamma. De höjda priserna på E-85 har även 
bidragit till ett minskat allmänt intresse för detta drivmedel och skapat incitament för vidare 
forskning inom vätgas och andra, hittills outvecklade, drivmedel. 
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7. SLUTSATSER 
 

Vi har i denna del dragit slutsatser utifrån de analyser vi gjort på marknaden, branschen och 
de utvalda fallföretagen. 

 
 
I inledningskapitlet till denna uppsats ställde vi oss två forskningsfrågor som, med hjälp av en 
empirisk undersökning och analys, skulle kunna besvaras. Dessa frågor var: 
 

- Vilka framtida konsekvenser kan nya miljöpolitiska krav ha för Stockholms 
bensinstationer? 

 
Vi tycker att det går att konstatera att det nu görs mycket ifrån alla aktörer som är engagerade 
i drivmedelsmarknaden på ett eller annat sätt. Regeringens tal om ett oljefritt Sverige 2020 är 
inget som bokstavligen kommer att kunna följas då vi alla skulle få offra mycket för att nå det 
målet. Vad denna vision däremot speglar är att regeringen önskar driva på de miljövänliga 
alternativ som finns där det idag drivs/värms upp av fossila bränslen. Detta föranleder de 
aktörer som idag agerar på drivmedelsmarknaden att vänta sig olika typer av regleringar och 
lagstiftning att följa i den vision som satts upp.  
 
Trängselskatten är den faktor som har varit lättast att kalkylera den förväntade påverkan med. 
Denna miljöpolitiska åtgärd skulle i praktiken kunna minska bensinstationernas omsättning 
med 177 542 160 kr/år vid ett eventuellt permanentande av trängselskatten. Under de sju 
månader som ”Stockholmsförsöket” pågår innebär detta en minskning med 103 566 260 kr. 
Vad som är svårt att förutse är den minskade merförsäljningen som tillkommer i.o.m. ett 
minskat bilanvändande. Vi vet t.ex. att större delen av Statoils vinst baseras på 
butiksförsäljning och denna skulle kraftigt komma att påverkas om Stockholmarna slutade att 
köra bil. Det råder dock delade meningar om hur pass mycket trängselskatten kommer att 
påverka bilåkandet i Stockholm. Enligt representanter från ”Stockholmsförsöket” kommer vi 
inte att se en lika stor förändring som vid ett permanent försök vilket också riskerar att 
påverka kalkylernas trovärdighet. Inte heller drivmedelsbolagen tror på en minskad biltrafik i 
den utsträckning som prognoserna talar om. De menar att folk kommer att fortsätta att köra 
bil, men på andra tider. Vi instämmer delvis i detta resonemang men tror på en större effekt 
då fritidskörningen inte kommer att uppväga vardagspendlandet. Vid ett eventuellt 
permanentande av trängselskatter skulle ännu mer pengar att tilldelas kollektivtrafiken, vilket 
är den faktor som vi identifierat som det enda existerande substitutet till drivmedelsbranschen. 
 
Nybilsförsäljningen av miljöbilar har de senaste åren ökat med ca 60 % per år (se bilaga 6) 
och förväntas fortsätta öka den närmsta tiden. Vad detta innebär för bensinstationerna är svårt 
att säga men vi har fått uppfattningen att man ser detta som en möjlighet snarare än ett hot, då 
försäljningsvolymerna av alternativa drivmedel ökar. De ekonomiska incitamenten att skaffa 
miljöbil är, än så länge, stora och bidrar i stor utsträckning till den växande flottan av bilar 
drivna av förnybara drivmedel. Det är främst företag som idag väljer miljöbilar som 
tjänstebilar men mycket pekar på att det inom en snar framtid finns en stor andel 
privatpersoner bland kunderna. Men vad händer om reglerna ändras och de ekonomiska 
grunderna försvinner? Det finns en stor risk för att kortsiktiga miljöpolitiska budskap kan 
skapa en osäkerhet för både köpare och leverantörer vad gäller valet av framtidens drivmedel.  
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En direkt konsekvens för drivmedelsbolagen vi studerat har märkts av att EU:s 
drivmedelsdirektiv har satt regler om att respektive bensinstation skall erbjuda alternativa 
drivmedel, baserat på försäljningsvolym. Detta tvingar fram ett ökat utbud av alternativa 
drivmedel som idag märks på Stockholms bensinstationer. Ett av de stora problemen som vi 
ser ligger också i den mångfald av drivmedel som krävs när marknaden för miljöbilar blir mer 
och mer komplex. För tillfället är bilar drivna av E-85 de mest eftertraktade och 
bensinstationerna lägger ned mycket pengar på att renovera och bygga om sina pumpar. Men 
vad händer om framtidens drivmedel är något helt annat än E-85? Denna fråga är kanske den 
viktigaste av dem alla. Det stora hotet kallas för kortsiktig miljöpolitik och kan leda till dyra 
investeringskostnader baserade på lagstiftning som inom en snar framtid kan komma att 
ändras p.g.a. nya upptäckter och forskningsrön. Mot detta hot har bensinstationerna svårt att 
värja sig och den långsiktiga planeringen riskerar att fallera. 
 
En ljuspunkt i detta, ur våra studieföretags vinkel, är att de lågprisbolag som idag har enorma 
volymer men inte så stort utbud kan tänkas förlora på införandet av alternativa drivmedel. 
Redan när drivmedlesdirektivet implementeras kan det bli en dyrare hantering för 
lågprisbolagen då man i dagens läge inte erbjuder mer än en typ av bensin. På lång sikt kan 
scenario två ur den synvinkeln stärka de bolag som har ett mer komplext utbud. 
 
 

- Hur skall bensinstationerna agera för att möta dessa utmaningar? 
 
Under de intervjuer vi haft med drivmedelsbolagen tycks trängselskatten inte ses som ett hot i 
dagsläget. Det tycks inte finnas någon beredskap eller förberedelse till att närmare studera sin 
försäljning under Stockholmsförsöket och det kan vara så att drivmedelsbolagen agerar på 
samma sätt som miljöavgiftskansliet befarat att bilisterna ska göra, med viss nonchalans. 
Denna tanke kan vara förstålig hos en privatperson då provperioden är relativt kort men känns 
irrationell hos ett företag. Det är av stor vikt och till stor fördel att som företag vara väl 
förbered på olika utfall.  Konsekvenserna om trängselskatten skulle permanentas kan för 
drivmedelsbolagen bli stora vilket vi visat på i våra kalkyler. Det kommer då att vara av stor 
vikt att ha sina servicestationer på strategiska positioner samt att ha ett sanerat stationsnät. 
 
Trots tider av osäkerhet och nya möjligheter anser vi att ordentlig framtidsplanering är av 
största vikt. De två möjliga framtidsscenarion vi i denna uppsats försökt ta fram är baserade 
på de fakta vi har idag och de förväntade (och kanske oväntade) händelser som kan komma att 
ske i framtiden. Denna typ av planering kan skapa möjligheter för berörda aktörer att aktivt 
förbereda sig och sin verksamhet på snabba förändringar inom miljöpolitiken. Vi får visst 
medhåll från bolagen vad gäller behovet av handlingsplaner, framför allt vid ett eventuellt 
permanentande av trängselskatter. 
 
Att kunna erbjuda alternativa drivmedel runt om i landet ser vi som ett led i att förstärka sina 
positioner även i Stockholm. Bilister som åker mycket runt om i landet kommer troligtvis att 
vara mest nöjd med det bolag som kan erbjuda alternativa drivmedel även utanför Stockholm.  
 
Vi anser att en tydlig differentiering är nödvändig då det gäller att, förutom att behålla sina 
kunder, skaffa nya ifrån konkurrenterna. Vad vi upptäckt är att flera företag har kommit långt 
i strävan att bli ett ”miljömedvetet bensinbolag” men få har fört detta budskap till omvärlden. 
Bäst lyckas Statoil med denna bedrift, enligt oss. De har genom radio och tryckt reklam sökt 
förmedla ett budskap om hur ohållbart det är att fortsätta med fossila bränslen i den 
utsträckning man gör idag.  
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Det har, enligt oss, skapats en helt nya positionering på marknaden som, än så länge, ingen av 
marknadens aktörer intagit. Denna positionering har vi valt att kalla ”den gröna 
bensinstationen”. Denna plats kan intas av befintliga aktörer men det finns även en möjlighet, 
rent teoretiskt, för eventuella nyetablerare att gå in på marknaden via denna kanal.  
 
 

8. SLUTDISKUSSION 
 

Vi vill i detta avslutande avsnitt ge en bild över vår syn på arbetet med denna uppsats och 
även komma med en kritisk granskning. Slutligen ger vi förslag till vidare forskning inom 

ämnesområdet. 
 

 

8.1 Diskussion 
 
När vi började skriva denna uppsats hade vi liksom de flesta säkert har uppfattningen om att 
drivmedelsbranschen inte var särskilt positivt inställd till det miljötänkande som på senare tid 
fått renässans och på allvar börjar märkas. Vi trodde att våra slutsatser skulle luta åt att 
rekommendera de studieföretag vi studerat att börja tänka miljömässigt och se möjligheterna i 
att erbjuda alternativa drivmedel. Våra förutfattade meningar visade sig vara fel. Det känns 
dock som om det saknas en öppen dialog mellan beslutsfattande organ och aktörer inom 
drivmedelsbranschen, vilket leder till ständiga feltolkningar och överilade beslut. Med en 
öppen dialog skulle experter inom området kunna komma till tals och skapa bättre grunder för 
miljöpolitiska beslut. 
 
De drivmedelsbolag som vi studerade har en positiv syn på de förändringar som görs. Det 
visar en mognad och en god lyhördhet till konsumenterna då man arbetar på sådant sätt att 
man vill ge kunden vad kunden vill ha. Detta har gjort att våra studieföretag har gått in i den 
nya ”miljö-eran” på ett väl förberett sätt. Vad vi sett under detta uppsatsskrivande är dock visa 
brister. Man tyckas inte riktigt ta trängselskatterna på allvar och man förmedlar inte sina 
investeringar i anläggningarna som har till syfte att sälja mer miljövänligt drivmedel.  
 
Arbetet med ett ämne som detta har visat sig ytterst intressant och lärorikt och vi har från de 
flesta håll blivit väl bemötta av hjälpsamma människor. Det finns en vilja att kommunicera 
med omvärlden genom oberoende kanaler (ex. uppsatser och politiskt obundna rapporter) och 
skapa debatt, vilket också är vad vi hoppas på med denna uppsats. 
 
Det har varit en utmaning att skriva om ett ämne med så pass hög aktualitet, denna faktor har 
bidragit till att mycket av den relevanta informationen finns i tryckta material och prognoser. 
Denna blandning av primär- och sekundärdata gör även att vi ständigt fått hålla oss 
uppdaterad genom tidningar och nyheter. Att helt förlita sig på årsgammalt material kan vara 
farligt då beslut ändras snabbt och gårdagens nyheter kan vara föråldrade redan idag. I.o.m. 
detta har vi försökt hålla oss till ett brett perspektiv för att fånga helhetsbilden snarare än de 
föränderliga detaljerna, något vi hoppas att vi lyckats med.  
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Under de dagar vi nu suttit i slutfasen har Stockholmsförsöket precis satt igång och alla följer 
utvecklingen med spänning. Det går inte att ta miste på att miljödebatten verkligen tagit fart 
ordentligt och diskussioner blir till konkreta handlingar. 
 
Att på allvar förmedla ett miljömedvetande och ansvarstagande tror vi drivmedelsbolagen har 
mycket att vinna på. Det är dags att ändra bilden som stora smutsiga oljebolag som håvar in 
stora pengar på ständigt ökade bensinpriser. Man kan dra en parallell till olika elbolag på den 
svenska marknaden som aktivt hjälper sina kunder med råd om hur man kan minska 
elförbrukningen. Ett agerande som en vinstmaximerande person med ett kortsiktigt 
ekonomiskt tänkande kan tycka är vansinnigt. Men för företag som befinner sig på en 
marknad med ständiga prishöjningar och dåligt rykte kan det vara en mycket bra idé att hjälpa 
sina kunder att spara pengar. Det finns även fördelar i detta om man som bolag uppfattas som 
tongivande i debatten, i diskussioner med myndigheter och andra intressenter. Detta kommer 
företagen att vinna på i längden. Att bygga upp relationer med sina kunder är väldigt viktigt 
på drivmedelsmarknaden. Vi väntar nu på det drivmedelsföretag som kommer att vända sig 
till stockholmarna som den miljövänliga bensinstationen, eller är det dags att byta namn till 
drivmedelsstation. 
 

8.2 Kritisk granskning 
 
Med tanke på den debatt som pågår kring det ämne vi valt finns alltid en risk att de personer 
vi intervjuat ger sin personliga bild av läget, istället för företagets/organisationens som 
han/hon representerar. Vi är också medvetna om risken för intervjuareffekter, dvs. att 
intervjuobjektet svarar oss det han/hon tror att vi vill höra. För att minimera risken för detta 
har vi använt samma intervjumallar vid intervjuer med flera personer som verkar inom samma 
område. 
 
Då ämnet, som vi tidigare nämnt, är högst aktuellt finns det också en risk för att det insamlade 
materialet snabbt blir inaktuellt. För att ständigt hålla sig à jour med de senaste nyheterna har 
vi därför kontinuerligt följt med i händelseutvecklingen via tidningar, TV och Internet. 
 
De kalkyler vi har gjort för den möjliga omsättningsminskningen p.g.a. trängselskatten är helt 
och hållet vår egen skapelse. Den är baserad på den resvaneundersökning som gjordes av 
Trivector Traffic under 2004. Ytterligare misstag kan även härledas till denna rapport som 
inte kan garanteras stämma överens med verkligheten. Alla eventuella misstag eller 
felaktigheter i dessa kalkyler tar vi som författare helt på vårt ansvar. För att minska risken för 
överdrifter vad gäller trängselskattens påverkan har vi valt att hela tiden ligga i underkant i 
alla siffror som använts. 
 

8.3 Förslag till vidare forskning 
 
Vi har under denna tid stött på ett flertal ämnen som väckt vårt intresse och ett av dem är 
trängselskattens påverkan på Stockholm, som kan vara både ett intressant och viktigt 
ämnesområde att studera vidare inom. Vi valde nu att skriva om Stockholms bensinstationer, 
men det är mycket annat som vi också tror kan komma att påverkas, såsom detaljhandeln och 
servicesektorn. 
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När det handlar om alternativa drivmedel finns det fortfarande relativt lite skrivet. Detta 
område skulle i sig självt vara värt att ägna en hel uppsats om, enligt oss. 
 
Detsamma gäller utvecklingen av miljöbilar, som idag går snabbare än någonsin och det 
skulle vara intressant att se vart denna utveckling kan komma att leda oss någonstans. I detta 
fall finns möjligheter att skriva ur både företagens och konsumentens synvinkel. 
 
Ytterligare ett ämne som vi anser vara intressant för vidare forskning är den 
varumärkesuppbyggnad vi nämnt i samband med positionering på marknaden. Hur ska 
drivmedelsbolagen göra för att förmedla ett mer miljömedvetet budskap till omvärlden? 
 
Som vi nämnde i avgränsningarna har vi medvetet låtit bli att undersöka den internationella 
oljemarknadens påverkan på branschen. Detta är dock ett ämne som vi anser vara mycket 
intressant och passar därför bra att föreslå för framtida studier inom ämnesområdet. 
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BILAGOR 
 
 

Bilaga 1: Intervjuguide – Drivmedelsbolagen 
 
Marknaden 
 

1. Vilka är enligt dig de viktigaste aktörerna på marknaden (konsumenter, leverantörer, 
substitut, nyetablerare)? 

 
2. Vilken/vilka är era största konkurrenter? 

 
3. Vad är er största styrka gentemot konkurrenterna? 

 
4. Hur stor är er marknadsandel i Stockholm? 

 
5. Hur anser du att drivmedelsmarknaden kan kategoriseras, komplex/enkel, 

transparent/sluten, förändringstakt: snabb/långsam? 
 

6. Hur ser ni på satsningen mot detaljhandel? Är resultatet positivt/negativt? 
 

7. Hur ser du på utvecklingen mot detaljhandeln framöver, tror du på fortsatta 
förändringar inom detta område? 

 
8. Vad anser ni vara det största hotet mot marknaden? 

 
 
Externa miljöfaktorer 
 

9. Hur jobbar ni med forskning och utveckling av alternativa drivmedel? 
 
10. Införandet av Etanolpumpar genom tvång baserat på försäljningsvolym diskuteras 

idag, hur ser ni på det?  
 

11. Finns det andra miljöanpassade drivmedel som enligt dig skulle vara bättre att satsa på 
istället för Etanol? 

 
12. Vilka investeringskostnader är förenat med införandet av alt. Drivmedel? 

 
13. Hur ser ni på EU:s drivmedelsdirektiv gällande procentmål för miljövänliga drivmedel 

(2 % 2005, 5,75 % 2010 etc.)? 
 

14. Vad anser ni om miljöbilar och utvecklingen inom denna fordonskategori? 
 

15. Tror du att införandet av biltullar kommer påverka era servicestationer? 
Positivt/Negativt? 

 
16. Vad anser ni vara den största möjligheten för er nuvarande verksamhet? 
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17. Har ni någon uttalad eller planerad strategi för att möta ev. hot i form av höjda 

miljökrav? 
 

18. Vad har ni för tankar angående regeringens mål om ett oljefritt Sverige år 2020? Är 
detta realistiskt? Om inte, när kan detta mål tänkas uppfyllas? 

 
19. Om biltullar skulle bli en verklighet i Stockholm skulle detta vara ett hot? Hur tror ni 

att er omsättning skulle påverkas? 
 

20. Har ni ett gott samarbete med staten (myndigheter, regering m.m.)? 
 

21. Tror ni att branschen skulle ha ett bättre eller sämre samarbete med en borgerlig 
regering? 
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Bilaga 2: Intervjuguide – ”Stockholmsförsöket” 
 

1. Hur mycket väntas bilismen minska vid Stockholms in- och utfarter? 
 
2. Hur mycket väntas bensinkonsumtionen minska i och med trängselskatten? 

 
3. Hur tror ni att varutransporter till och från city kommer påverkas av trängselskatten? 

 
4. Tror ni att folk kommer reagera på försöket som om det vore ett permanent beslut? 

 
5. Har ni prognoser över skillnader i socialgruppers agerande vid införandet av 

trängselskatter. 
 

6. Hur tror ni att trängselskatter kommer påverka försäljningen/nyttjandet av miljöbilar? 
 

7. Hur har ni bestämt storleken på trängselskatten? 
 

8. Är kollektivtrafiken ett realistiskt alternativ till biltrafiken? Finns kapaciteten vid hög 
belastning? 
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Bilaga 3: Intervjuguide – Handelns utrednings Institut 
 

1. Tidigare erfarenheter, bakgrundsfakta. 
 
2. Vad är målet med ditt projekt om biltullars påverkan på detaljhandeln i Stockholm? 
 
3. Hur tror du att framtidens dagligvarubutik kommer se ut i Stockholms innerstad? Tror 

du på en förändring i.o.m. biltullarna? 
 
4. Tror du att det kommer ske en prisökning i dagligvaruhandeln i innerstaden p.g.a. 

biltullarna? 
 

5. Hur stor påverkan har miljöfrågorna på dagligvaruhandeln? 
 
6. Har du följt införandet av biltullar i London? Hur har utvecklingen inom detaljhandeln 

sett ut där? 
 
7. Vad kan den svenska detaljhandeln lära sig av London-exemplet? (Oslo?) 
 
8. Vad tror du om utvecklingen av stora köpcenter i storstadens utkanter? Är detta något 

vi kan förvänta oss mer utav? Kan denna utveckling leda till segregering? 
 

9. Vad är dina tankar om fusionen mellan bensinstationer och dagligvaruhandeln (Shell 
Select, Ica Express)? Vad är största anledningen till denna utveckling och hur tror du 
den framtida utvecklingen kommer att se ut?  

 
10. Hur tror du att försöket med biltullar kommer påverka bilismen (och därmed även 

bensinstationerna) i Stockholm? Är det någon skillnad mellan ”innanför” och 
”utanför” tullarna? 

 
11. Vad är, enligt din mening, den viktigaste faktorn för dagens bensinstationer: 

Bensinpriset, alternativa bränslen, dagligvaror eller kringtjänster (biltvätt, biluthyrning 
etc.) 

 
12. Hur ser du på konsumenternas ”brand loyalty” gentemot bensinstationer? 
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Bilaga 4: Intervjuguide – Miljöförvaltningen 
 

 
1. Hur definieras ”miljöbilar”, vilka krav ställs för att en bil skall klassas som ”miljöbil”? 
 
2. Vad tjänar en privatperson på att köpa miljöbil idag? 

 
3. Hur ser andrahandsmarknaden ut? 

 
4. Hur förväntas trängselskatten påverka försäljningen av miljöbilar? 

 
5. Satsningen på E-85 har fått kritik från SPI, vad anser ni om denna typ av drivmedel? 

Finns det andra alternativ att föredra (kort sikt/lång sikt)? 
 

6. Hur ser framtiden ut för bensinstationerna i Stockholms innerstad? 
 

7. Hur tror du miljöbilarna ser ut om 10 år? Vad drivs de av, vad kostar de m.m.? 
 

8. Målet med trängselskatten sägs vara en minskning av biltrafiken med ca 10-15%. Vad 
tror du om detta? 



 50 

Bilaga 5 Scenario-prognos över miljöbilsförsäljning 
 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
Förs. av miljöbilar* 3209 5134 8215 13144 21030 33648  
Andel av nybilsförs.** 5% 7,90% 12,80% 20,50% 32% 52%  
        
        
* beräkningen grundar sig på en konstant försäljningsökning på 60%/år. 
** beräkningen grundar sig på en konstant nybilsförsäljning på 64 180 bilar/år. 
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Bilaga 6 Statistik över miljöbilsförsäljning 
 
 
Följande statistik är tagen ur rapporten “Miljöbilar i Stockholm, sammanställning av 
miljöbilsstatistik 2004 samt prognos 2005, sid.7” 
 
 
Fordonstyp jan-05 jan-04 jan-03 jan-02 jan-01 
Lätta gasfordon(natur-biogas) 650* 500 425 477 450 
Elbilar   -** 105 100 110 120 
Elhybridbilar 547*** 235 100 70 30 
E85-Bilar 2531**** 1226 659 104 70 
Summa 3728 2066 1284 761 670 
 
* Antalet personbilar registrerade som natur- eller biogasbilar i bilregistret uppgår till 1275 
stycken, men anses liksom vid tidigare års räkning av rullande miljöbilar vara en mycket 
osäker uppgift. En rimlig uppskattning baserad på försäljningen av gasbilar6 leder till ett antal 
runt cirka 650 bilar i Stockholmsområdet. Dessa uppgifter stärks även av antalet 
kortabonnenter det finns i gastanksmackarna, jämförelse med statistik för gasbilar från 
Göteborgsområdet samt en granskningsrapport genomförd av Hifab på uppdrag av 
Miljöförvaltningen (daterad 2004-04-16). 
 
** Utgörs i tidigare statistik framför allt av Citroën Berlingo som inte längre ingår i 
miljöbilsflottan. 
 
*** I Bilregistret är 113 av de 547 registrerade Toyota Prius-bilarna endast registrerade med 
bensin som drivmedel, men totalsiffran valdes ändå eftersom modellen endast finns i 
hybridversion. 
 
**** Antalet Ford Ford Focus Flexifuel bilar som är registrerade i Bilregistret med både 
etanol och bensin som drivmedel uppgår till 2131 stycken. Utöver dessa finns 400 Ford Focus 
Flexifuel som blivit registrerade med endast bensin som drivmedel, men exempelvis med 
miljöklass ”hybrid” eller ”2005”. 
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Bilaga 7: Bilder och figurer 
 
 

http://www.stockholmsforsoket.se/templates/page.aspx?id=112 
 

Bild 5 
Karta över tullgränser och betalstationer för försöket med trängselskatt 
i Stockholm. 
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http://www.stockholmsforsoket.se/templates/page.aspx?id=108  

Bild 6 
Karta över utvidgning av kollektivtrafiken i.o.m. försöket med 
trängselskatt i Stockholm. 


