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Abstract: 

This paper deals with the prerequisites for Swedish airlines opportunities to develop in 

a sustainable direction in period of ten years. The prerequisites are analysed out of a 

political, economic, social, and technological perspective. Background to the paper is 

about the Swedish governments requirement on SAS to lower their carbon dioxide 

pollution with 25% by year 2025, this demand was a result of the governments 

recapitalisation of SAS year 2020.  

 

By the year 2030 there is a requirement to reduce all fossil jet fuel in Sweden with 30% 

and to replace it bio jet fuel. It is possible today to use 50% bio jet fuel in jet airplanes 

but not enough production possibilities. Research and development are ongoing to use 

100% bio jet fuel and it is a fair assumption that it will be introduced within a period of 

ten years. Continious research and development are also taking place to refine existing 

technology. There are also possibilities to regulate the air traffic to optimise by 

passenger demand and due to that develop in a sustainable direction both in an 

ecological and economical perspective but also a social perspective. 
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Sammanfattning 

Detta arbete behandlar förutsättningarna för svenska flygbolags möjlighet att kunna utvecklas 

i en hållbar riktning inom en tio års period. Förutsättningarna analyseras ur ett politiskt, 

ekonomiskt, socialt och teknologiskt perspektiv. Bakgrunden till uppsatsen handlar om 

svenska regeringens krav på SAS att minska koldioxidutsläppen med 25% till år 2025, detta 

var ett krav i samband med regeringens rekapitalisering av SAS år 2020.  

 

Till 2030 finns ett krav att reducera allt fossilt jetflygbränsle i Sverige med 30% och ersätta 

det med biojetbränsle. Det är idag möjligt att använda 50% biojetbränsle i flygbränslet men 

finns inte tillräckligt stor produktion. Forskning pågår med flygplan som drivs av 100% 

biojetbränsle och är rimligt att kunna införa inom en tio års period. Ständig forskning och 

utveckling pågår för att effektivisera befintlig teknik. Det finns också möjligheter att reglera 

flygtrafiken för att optimera den efter passagerarnas efterfrågan och på så sätt utvecklas i en 

hållbar riktning ekologiskt och ekonomiskt men även socialt.  

 

Abstract 

This paper deals with the prerequisites for Swedish airlines opportunities to develop in a 

sustainable direction in period of ten years. The prerequisites are analysed out of a political, 

economic, social, and technological perspective. Background to the paper is about the 

Swedish governments requirement on SAS to lower their carbon dioxide pollution with 25% 

by year 2025, this demand was a result of the governments recapitalisation of SAS year 2020.  

 

By the year 2030 there is a requirement to reduce all fossil jet fuel in Sweden with 30% and to 

replace it bio jet fuel. It is possible today to use 50% bio jet fuel in jet airplanes but not 

enough production possibilities. Research and development are ongoing to use 100% bio jet 

fuel and it is a fair assumption that it will be introduced within a period of ten years. 

Continious research and development are also taking place to refine existing technology. 

There are also possibilities to regulate the air traffic to optimise by passenger demand and due 

to that develop in a sustainable direction both in an ecological and economical perspective but 

also a social perspective.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Under Coronapandemin år 2020 fick bland annat SAS ett stort statligt stöd genom en 

emission och rekapitalisering (Regeringen, 2020). Emissionen innebar att svenska och danska 

staterna samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tillförde kapital och utökade sitt ägande i 

SAS. Från svenska regeringen (2020) följde dock ett krav om att minska klimat- och 

miljöpåverkan. Som en följd av rekapitaliseringen skärpte SAS sina miljökrav till att minska 

koldioxidutsläppen med 25% till år 2025 (ibid). 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera vilka förutsättningar i omvärlden som 

finns och kan påverka svenska flygbolag för att utveckla sin affärsmodell i en hållbar riktning 

inom en tioårsperiod. 

1.3 Metod 

Detta är litteraturstudie och fakta har inhämtats från Lub Search men även från facklitteratur. 

För att definiera vissa begrepp har även webbsidor använts. Eftersom hållbarhet generellt och 

inom flygbranschen är ett högaktuellt ämne publiceras det viktiga rapporter och artiklar som 

jag anser belysa ämnet på ett intressant sätt och som därför använts i detta arbete. Här har 

avgränsningarna varit viktiga i mitt sökande efter relevant fakta hur jag sedan inkluderat och 

exkluderat material. Fakta har sedan sammanställts och vägts mot varandra ur politiska, 

ekonomiska, sociala och teknologiska perspektiv.  

 

I detta arbete har två huvudsakliga utredningar använts, Biojetutredningen (2019) tillsatt av 

regeringen och Strömbergs rapport ”Så når vi klimatmålen med biojetbränsle” (2017) 

publicerat av branschorganisationen Svenskt Flyg. Båda två är omfattande och aktuella 

utredningar som berör samtliga fyra ovan nämnda perspektiven. Mot bakgrund av deras 

omfattning och att de hittills är de mest genomarbetade rapporterna i landet har jag ansett att 

de har haft en viktig del i arbetet och därför återkommer de i varje sektion. Samtidigt har jag 

inte enbart fokuserat på dessa två utredningar på grund av de avgränsningar som arbetet haft. 

Därtill har andra akademiska artiklar använts för att belysa ämnet från flera perspektiv och 

således också öka validiteten av rapporterna och av fakta som redovisas.  

 

Information har även inhämtats från näringsindustrins egna hemsidor om högaktuella tester 

varav vissa utförda så sent som i mars i år på hållbart bränsle inom flyg. Dags dato har dessa 

tester inte utmynnat i några redovisade studier utan tillgången har varit vad företagen haft 

möjlighet att publicera. Jag har valt att använda mig av denna information för att arbetet ska 

spegla hur hållbarhet inom flyg utvecklas i så aktuell och nutida mån som möjligt. Denna 

information ger också läsaren en bild av de framsteg som görs samtidigt som den, i den form 

den används, förmedlar att vi inte är i slutet av resan på klimatsatsningarna, utan snarare i 

början.   
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Avgränsningar: 

• Detta arbete avgränsas till omvärldssituationen för svenska flygbolag.  

• Det flygbolag som behandlats är SAS eftersom regeringens krav är specifikt ställda på 

SAS.  

• Tekniken som arbetet innefattar ska vara prognostiserat att kunna användas inom en 

tioårsperiod i stor kommersiell skala.  

• För teknologiska förutsättningar har jag accepterat högst fem år gammal litteratur 

eftersom området under hög utveckling. För politiska, ekonomiska och sociala 

förutsättningar har jag accepterat högst 15 år gammal litteratur med undantag av 

Brundtlandsrapporten (1987) som definierar hållbarhet. 

 

Sökord: Biojetbränsle, biobränsle, flyg, hållbarhet, globalisering, klimatavtryck, palmolja, 

höghöjdseffekt. 

1.4 Frågeställning 

Vilka förutsättningar finns det politiskt, ekonomiskt, socialt och teknologiskt för flygbolag i 

Sverige att inom tio år utvecklas i en hållbar riktning genom omställning till biobaserade 

jetbränslen? 
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2. Grundläggande förutsättningar 

2.1 Varför flyget finns i Sverige 

EU antog 2012 ett tillgänglighetsmål vilket innebar att 90% av alla invånare inom EU skulle 

år 2050 kunna resa dörr till dörr inom fyra timmar skriver Strömberg (2017). Varje dag år 

2019 flög i snitt 104 000 människor med Sveriges utrikesflyg enligt Transportstyrelsen 

(2021). Vilken efterfrågan som står kvar efter Coronapandemin preciserar dock inte 

Transportstyrelsen. Flygindustrin i Skandinavien utgör en viktig del i skandinavisk 

infrastruktur eftersom det binder samman ett glesbefolkat och geografiskt stort område med 

oländig terräng (Sunesen et al, 2019). I Sverige bidrar SAS till tillgängligheteten med 32% av 

Sveriges nationella och internationella tillgänglighet genom SAS direkta och indirekta 

förbindelser (ibid). SAS med sina underleverantörer och samarbetspartners står för cirka 70% 

av den skandinaviska flygtrafiken (ibid). Stora delar av Sverige, synnerligen i Norrland, har 

också en arbetsmarknad helt beroende av den tillgängligheten flyget skapar (Strömberg, 

2017). Till exempel är 90% av alla flygresor i Västernorrland tjänsteresor (ibid).  

 

2.2 Hållbarhet 

År 1987 gav Förenta nationerna ut en rapport som kallades ”Our common Future”, informellt 

benämnd ”Brundtlandsrapporten” (Förenta nationerna, 1987; Lunds universitet, 2020). 

Brundtlandsrapporten (1987) gav förslag till långsiktiga miljöstrategier för hållbar utveckling 

och dessa var det överordnade målet för miljöarbetet. Den hållbara utvecklingen beskrivs i 

Brundtlandsrapporten (1987) som ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Det har blivit en 

överordnad princip som Förenta nationerna arbetar efter och fungerar även som övergripande 

mål för svensk politik enligt Lunds universitet (2020). 

 

”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan 

bekämpa klimatförändringarna.” 

-Ban Ki-moon, Tidigare generalsekreterare för Förenta nationerna. (Förenta 

nationerna, 2015). 

 

2.2.1 2015 – ”Ett år med två avgörande globala beslut.” 

I september 2015 beslutade världens länder om 17 globala mål för en ekonomisk, social och 

ekologisk hållbarhet som de skulle verka för att de skulle uppfyllas år 2030 (Lunds 

universitet, 2020). Främst syftade målen till att få slut på extrem fattigdom, främja fred och 

rättvisa samt att bekämpa ojämlikhet, orättvisor, samt att lösa den globala klimatkrisen (ibid). 

En hållbar utveckling brukar enligt Lunds universitet (2020) delas in i tre underkategorier: 

 

• Ekologisk hållbarhet. 

• Social hållbarhet. 

• Ekonomisk hållbarhet. 
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Enligt Kungliga tekniska högskolan (2021) skapar ekologisk hållbarhet förutsättningarna för 

social och ekonomisk hållbarhet. Social hållbarhet anpassas främst efter ekologisk hållbarhet 

men begränsar även ekonomisk hållbarhet ytterligare (ibid). Lunds universitet (2020) skriver 

att även om ekologisk hållbarhet sätter de yttersta ramarna för social och ekonomisk 

hållbarhet måste fortfarande begreppen förstås i samband med varandra eftersom samspelet 

inte bara är stort utan också beroende av varandra. Kungliga tekniska högskolan (2021) 

bekräftar även samspelet mellan de tre hållbarhetselementen och beskriver det som att det 

finns flera synergier mellan dem men också konflikter.  

 

I december 2015 slöts det globala klimatavtalet ”Parisavtalet” där världens ledare beslutade 

att arbeta för en global uppvärmning långt under två grader per år och sträva efter att begränsa 

den till 1,5 grader (prop. 2016/17:16). Ambitionerna i Parisavtalet skall öka allt eftersom och 

en viktig del är att industrialiserade länder ska ge stöd till utvecklingsländer (prop. 

2016/17:16). Stödet till utvecklingsländerna är viktigt eftersom de industrialiserade länderna 

besitter dels ett intellektuellt övertag och dels ett ekonomiskt övertag i förhållande till 

utvecklingsländerna (Jensen och Tollefsen, 2012). 

 

2.2.2 Ekologisk hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade 

funktioner som naturresurser till mat och energi, rent vatten, klimatreglering och rekreation 

(Lunds universitet, 2020) 

 

Klimatförändringarna i världen påverkar alla levande varelser på jorden (ibid). Av denna 

anledning har flera av världens länder skrivit under Parisavtalet med syfte att begränsa den 

globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser (prop. 2016/17:16). 

Sveriges riksdag har beslutat att arbetet mot ekologisk hållbarhet skall vägledas av en 

miljömålstrategi som enligt regeringens proposition (2016/17:16) består av: 

 

• Ett generationsmål 

• 16 miljökvalitetsmål 

• 24 etappmål 

 

Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitik och miljöarbete på alla nivåer i 

samhället och syftar till att förutsättningarna för att lösa miljöproblem skall finnas på plats 

inom en generation (Lunds universitet, 2020). De 16 miljökvalitetsmålen beskriver det 

hållbara tillståndet i miljön som miljöarbetet skall leda till, menar Lunds universitet (2020). 

Etappmålen är olika taktiker med delmål som ska uppfyllas i antingen generationsmålet eller i 

något eller några av miljökvalitetsmålen (ibid). 

 

Figur 1 Hållbarheternas samspel (Kungliga tekniska högskolan, 2021) 
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2.2.3 Social hållbarhet 

Lunds universitet (2020) beskriver social hållbarhet som något som berör människors 

livsvillkor i samhället. Exempel på dessa livsvillkor med hälsa, trygghet, utbildning och 

rättvisa samt möjligheterna att förbättra dessa. Grunden för ett socialt hållbart samhälle är en 

rättvis fördelning av resurser och socialt, ekonomiskt samt politiskt inflytande i samhället. Så 

förutom det individuella perspektivet så handlar även social hållbarhet om hur resurser och 

inflytande i samhället ges till olika människogrupper(ibid). Kungliga tekniska högskolan 

(2021) beskriver att det finns olika system för att mäta hållbarhet men det är komplext och i 

synnerhet komplext att mäta mjuka värden i social hållbarhet.  

 

2.2.4 Ekonomisk hållbarhet 

En hållbar ekonomi är enligt Lunds universitet (2020) en ekonomi där människans livsvillkor 

förbättras samtidigt som miljörisker och ekologiska belastningar minskar. Cirkulär ekonomi 

är en ekonomi som återanvänder naturresurser på ett hållbart vis (Lunds universitet, 2020). 

Motsatsen till cirkulär ekonomi är linjär produktion och konsumtion där varor till slut blir 

avfall, vilket leder till ett ohållbart användande av naturresurser(ibid). Enligt Kungliga 

tekniska högskolan (2021) finns det även förespråkare för att det inte finns någon ekonomisk 

hållbarhet utan i stället enbart definierar ekonomin som ett verktyg som antingen främjar eller 

hämmar en hållbar utveckling. Hur detta definieras är en fråga om värderingar menar 

Kungliga tekniska högskolan (2021). Jensen och Tollefsen (2012) befäster dessa olika läger 

med värderingar och benämner dem som nyliberala, reformistiska och systemkritiska.  

Hållbar ekonomi är alltså en ekonomi som inte går med förlust varken ekonomiskt, med 

naturtillgångar eller försämrar människors livsvillkor. 

 

2.3 En tioårsperiod 

Inom en tioårsperiod så är det i stort sett endast införandet av biobränslet i större skala som 

kommer vara mest genombrytande och kunna reducera utsläppen av växthusgaser mest 

(Strömberg, 2017; Biojetutredningen, 2019). Samtidigt sker det utveckling och effektivisering 

av etablerad teknik som motorer och vingar (Strömberg, 2017). Effektiviseringen av befintlig 

teknik är otroligt viktig eftersom endast 40% av energiinnehållet i flygbränslet används till 

nyttig framdrivning. 60% av flygbränslets energiinnehåll går alltså till förluster vilket i sin tur 

innebär stor potential till förbättring (Grönstedt, 2018). 

3. Politiska förutsättningar 

3.1 En global flygmarknad 

Flygbranschen är en bransch märkt av hård konkurrens som förstärks av att flygbolag 

använder lagstiftning i olika länder (Strömberg, 2017; Hanlon, 2007). Länder kan stifta lagar 

och förordningar som skapar olika miljömässiga och sociala förutsättningar (Hanlon, 2007). 

För ett företag verksamt i flera länder där produktionen ständigt förflyttas över länders gränser 

ökar möjligheten att nyttja fördelarna i lagstiftningarna. Ett flygbolag kan exempelvis köpa 

bränsle i ett land med låg bränslebeskattning som sedan kan kombineras med låg lön och skatt 

för arbete i ett annat land. Samma flygbolag kan sedan ha sin produktion i ett tredje land där 

både skatterna och lönerna är högre. Detta leder till att flygbolaget kan sätta lägre pris för en 

biljett jämfört med om de skulle ha personalen anställd och bränslet inköpt i landet där 

flygbolaget har sin produktion (Hanlon, 2007; Jensen och Tollefsen, 2012). 
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Detta innebär att företag med säte i länder där skatt, löner och sociala avgifter är låga har en 

konkurrensfördel i en global marknad (Jensen och Tollefsen, 2012). Samtidigt menar Jensen 

och Tollefsen (2012) att länder med höga skatter och sociala avgifter också har ett 

intellektuellt och ekonomiskt övertag eftersom vi har kunskap att utveckla och patentera idéer. 

I praktiken får ofta det intellektuella och ekonomiska övertaget entreprenörer har i 

högskatteländer dem att starta företag i lågskatteländer (ibid). Av den anledningen har 

företaget sitt verkliga säte i ett högskatteland men nyttjar fördelarna av ett lågskatteland 

(ibid). 

 

Flygets friheter innebär bland annat att ett flygbolag får verka i ett land där det inte är 

registrerat (Hanlon, 2007). Följderna blir att ett flygbolag med ägare i ett högskatteland kan 

vara registrerat i ett lågskatteland och samtidigt verka i ett högskatteland (Jensen och 

Tollefsen, 2012). Det innebär att konkurrensen blir hög och priset blir lågt till fördel för 

konsumenterna (Hanlon, 2007). Samtidigt blir konkurrensen extra hård för flygbolag 

registrerade i Sverige eftersom kraven i Sverige ofta är fler och högre till skillnad från många 

andra länder (Strömberg, 2017). 

3.2 Biojetutredningen  

År 2019 genomfördes en utredning på uppdrag av regeringen för att undersöka Biobränsle för 

flyg (Biojetutredningen, 2019). Biojetutredningen (2019) föreslog att det skulle införas en 

reduktionsplikt för konventionellt flygbränsle. Reduktionsplikten innebär att mer biobränsle 

används och reducerar användningen av konventionellt flygbränsle (ibid). Från år 2021 skulle 

reduktionsplikten öka exponentiellt från 1% inblandning av biobränsle för att år 2030 nå en 

reduktionsplikt med krav på 30% inblandning av biobränsle (ibid). Om inte reduktionsplikten 

följs skall en reduktionspliktsavgift om 6 SEK avläggas per kilogram koldioxidekvivalenter 

enligt Biojetutredningen (2019). Orsaken till att reduktionspliktsavgiften är så hög beror på att 

regeringen vill att det skall vara dyrare att betala böterna än att blanda i biobränsle (ibid).  

 

 
Tabell 1. Biojetbränsle år 2021 - 2030 (Biojetutredningen, 2019) 

Efter år 2030 ger inte Biojetutredningen (2019) någon vidare rekommendation för ytterligare 

reduktionsnivåer. Däremot förslår Biojetutredningen (2019) ett fossilfritt flyg som mål år 

2045 för att politiken och näringslivet skall drivas i en riktning med reducerad klimatpåverkan 

som mål. Biojetutredningen (2019) menar att detta kommer påskynda utvecklingen av 

teknologiska lösningar som elflyg och elektrobränsle. Dock skriver Grönstedt (2018) att 

endast 10 - 15% av flygtrafiken kommer kunna elektrifieras eftersom energimängden i 

batterierna är avsevärt lägre. Långdistans och längre medeldistans inte kommer kunna bli 

praktiskt genomförbart med elflyg på grund av det låga energiinnehållet som batterierna 

innehåller i förhållande till jetbränsle (ibid). 
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Biojetutredningen (2019) belyser också att reduktionsplikten inte tvunget innebär att 

koldioxidutsläppen minskar totalt sett utan endast minskas per energienhet. Faktorer som 

påverkar det totala miljöavtrycket från flyget är bland annat energieffektiviseringen som 

biobränsle är en del av, men också passagerartillväxten (ibid). Samtidigt menar 

Biojetutredningen (2019) att reduktionsplikten kommer kräva att bränslepriset stiger och att 

detta i sin tur dämpar passagerartillväxten till följd av höjda biljettpriser. Den totala 

minskningen av passagerartillväxten har Biojetutredningen (2019) beräknat från 30,35 

miljoner till 29,65 miljoner både inrikes och utrikes 2030. Detta kan jämföras med 23,37 

miljoner flygresor som genomfördes 2017. 

 

En variant i förhållande till reduktionsplikt är en kvotplikt, vilken Norge har infört (ibid). 

Kvotplikten infördes 2018 med krav på 0,5 % inblandning av biobränsle i konventionellt 

flygbränsle (Biojetutredningen, 2019). År 2030 kommer kvotplikten i Norge att ha ökats och 

kommer kräva en inblandning av biobränsle på 30 % i konventionellt flygbränsle (ibid). 

Strömberg (2017) beskriver att varierade start och landningsavgifter införs för att 

avgiftsbelägga de som har för låg kvot biojetbränsle tankat. 

 
Tabell 2.. Klimatpåverkan med och utan reduktionsplikt (Biojetutredningen, 2019) 

Biojetutredningen (2019) problematiserar en eventuell begränsning i tillgång på hållbara 

biodrivmedel. Om en begränsning i tillgång i biodrivmedel finns, kan en ökad åtgärdstakt för 

framställning av alternativa och miljövänliga drivmedel i andra transportsektorer behövas 

(ibid). Exempel på andra drivmedel i andra transportsektorer kan vara elektrifiering i 

vägsektorn menar Biojetutredningen (2019). 

 

  



8 

 

Biojetutredningen (2019) beskriver också att den genomsnittliga kabinfaktorn för svenska 

inrikesflyg ligger på 65 % och för svenskt utrikesflyg är 75 % den genomsnittliga 

kabinfaktorn. Biojetutredningen (2019) föreslår att en optimering av flygplansstorlek i 

förhållande till efterfrågan. Mindre flygplan som idag används för medeldistans skulle kunna 

användas på längre sträckor med mellanlandning (Grönstedt, 2018). Skulle 

medeldistansflygplan ersätta långdistansflygplan på längre sträckor finns potential att minska 

bränsleförbrukningen med 33% per säteskilometer (ibid). 

 

3.3 Är verkligen ”hållbara biojetbränslen” hållbara? 

Världsnaturfonden (u.å.) menar att det är viktigt att det finns kontrollsystem som säkerställer 

att produktionen av biobränsle sker på ett hållbart sätt. Om efterfrågan av biobränsle blir för 

stor utan tillräckliga kontrollsystem kan produktionen av biobränsle öka i en riktning som inte 

är gynnsam för miljön. Världsnaturfonden (u.å.) ser det som positivt att vi återanvänder 

restprodukter på ett energieffektivt sätt som till exempel biobränslen, men betonar också att 

det är viktigt att vi fortsätter att utveckla förnybara energikällor som våg, sol och 

vindkraftverk för att minska vårt avtryck på klimatet. Grönstedt (2018) beskriver att den 

genomsnittliga svensken reser 5 gånger mer än den genomsnittliga världsmedborgaren, vilket 

bekräftar att det är av ytterligare vikt att svenska flygresenärers klimatavtryck reduceras. 

 

Ett exempel där tyvärr inte den hållbara produktionskedjan har fungerat vare sig miljömässigt 

eller socialt är soja och palmolja (Världsnaturfonden, u.å.). Att en bland annat ekologiskt 

hållbar produktionskedja inte kan efterlevas innebär att klimatavtrycket blir större i stället för 

att reduceras. Soja och palmolja är något som dessvärre använts för biojetbränsle och som 

visar vikten av välfungerande kontrollsystem (Öhman och Olofsson, 2011; Expressen, 2020). 

Flera källor problematiserar produktionen av soja och palmolja för biobränsle, däribland 

Världsnaturfonden (u.å.), Strömberg (2017) och även regeringens egna Biojetutredning 

(2019). Angående just palmoljan så finns det ett exempel där ett svenskt företag handlar med 

palmolja vilket fått stark kritik i svensk media, företaget heter Aarhus Karlshamn AB (2020c). 

 

3.3.1 Aarhus Karlshamn AB 

Under 2020 publicerade Expressen en artikel där de beskrev hur Aarhus Karlshamn ABs, 

AAK, olja kommer från områden där regnskog som skulle varit skyddad har blivit skövlad 

(Expressen, 2020). Expressen (2020) beskriver att Palmoljan som AAK framställer från 

skövlad skyddad regnskog kommer från ett naturreservat i Indonesien som heter Tesso-Nilo. 

Palmoljan från naturreservatet i Tesso-Nilo blandas därefter, i led med andra företag, med 

lagligt odlad palmolja. Palmoljans slutprodukt kan vara margarin för att ha på smörgåsen, 

schampo att tvätta håret med, chokladen du äter till ditt lördagsgodis eller biobränslet du 

tankar bilen och flygplanet med (Expressen, 2020; Biojetutredningen, 2019). Expressen 

(2020) beskriver hur regnskogen i naturreservatet Tesso-Nilo illegalt bränts ner för ytterligare 

framställning av palmolja. I Indonesiens regnskogar bor allra flest utrotningshotade djurarter 

och av dem är bland annat tigrar, elefanter, orangutanger, malaibjörnen och 114 andra 

däggdjur inräknade (ibid). Palmoljeplantagen i Tesso-Nilo uppgår idag till 83 000 hektar, 

vilket innebär att under 20% av området fortfarande är regnskog (ibid). 

Eftersom den illegalt odlade palmoljan blandas med legalt odlad palmolja är den otroligt svår 

att spåra (ibid). Den illegalt odlade palmfrukten fraktas till upphämtningsplatser där också 

legalt odlad palmfrukt lämnas och efter det fraktas den vidare till närliggande fabriker. Vid 

fabriken framställs palmoljan ur frukterna och här blandas palmoljan ytterligare en gång. 
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Därefter fraktas den blandade palmoljan vidare till hamnar och fartyg som sedan skeppar den 

illegalt odlade palmoljan, blandad med legalt odlad palmolja, ut i världen (ibid).  

AAK (2020b) menar att de befinner sig i vad de beskriver som mitten av leveranskedjan och 

beskriver att de köper palmoljeprodukter huvudsakligen från de ursprungliga raffinaderierna 

(ibid). AAK (2020b) kräver från sina underleverantörer som levererar palmolja att 

produktionen sker enligt AAK:s policy för hållbar palmolja. 

 

AAK (2020c) skriver i svaret att deras specifika leverantörs krav är: 

• ”Att underteckna AAK:s Group Supplier Code of Conduct och AAK:s Group Policy 

Sustainable Palm Oil eller att själv ha en motsvarande verifierad policy på plats.” 

• ”Att proaktivt övervaka så att ingen avskogning sker inom ens leverantörsbas.” 

• ”Att tillhandahålla data för kvarnar och driva spårarbeten till plantage framåt.” 

• ”Att samla in koncessionskartor över ens tredjepartsleverantörer.” 

• ”Att hantera klagomål proaktivt.” 

• ”Att vara eller bli medlem i RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil.” 

 

Palmoljeföretagen, däribland AAK inräknat, ska följa upp sina produktionskedjor vilket AAK 

också hävdar att de gör (Aarhus Karlshamn, 2020b; Expressen, 2020). Enligt personer 

Expressen intervjuat som arbetar vid palmoljeodlingarna sker inte dessa uppföljningar 

(Expressen, 2020). Arbetsvillkoren i det illegala palmoljeplantaget är avsevärt mycket sämre 

än i de legala palmoljeplantagen (ibid). Arbetarna i de illegala palmoljeplantagen saknar 

säkerhetsutrustning som krävs vid internationella företag samt riktiga arbetsredskap (ibid).  

 

Bland annat uppger AAK (2020b) att den standarden de kräver innehåller en stor uppsättning 

av miljökrav och sociala krav för produktionen i palmodlingarna. AAK (2020c) efterfrågar 

även att marknaden ska kräva RSPO-certifierade produkter. Men AAK (2020b) 

problematiserar också marknaden och leveranskedjan enligt följande: 

• ”Det finns fortfarande företag och regioner runt om i världen som inte prioriterar att 

betala den premie som en certifiering innebär och/eller som inte är medvetna om 

certifierad hållbar palmolja (eller som står inför problem att hantera).” 

• ”Det finns fortfarande många medelstora och små odlare som inte är RSPO-

medlemmar, och många RSPO-medlemmar som köper in palmoljeprodukter från icke 

medlemmar.” 

• ”Leveranskedjan kännetecknas av ett stort antal småjordbrukare.” 

• ”Endast cirka hälften av RSPO-certifierade volymer är certifierade som segregerade, 

vilket är vad som säkerställer att ingen avskogning skett.” 

 

För att ytterligare arbeta mot målet med hållbar palmoljeproduktion antog AAK 2013 

tillsammans med Proforest och andra intressenter i branschen deras egen policy för hållbar 

palmolja. Den kallas för NDPE vilket står för ”No Deforestation, No Peat, No Exploitation” 

(ibid). 

År 2014 blev AAK AB hyllat för att de införde en policy som innebar att palmoljan skulle 

spåras till palmoljeplantagen (Expressen, 2020). Den andel av palmolja som nu är spårbar för 

AAK AB i Asien uppgår endast till 35%, vilket alltså innebär att cirka två tredjedelar inte är 

spårbar (ibid).   
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Flera av varandra oberoende källor har enligt Expressen (2020) hävdat att AAK AB har 

kopplingar till skövlingen av regnskog i Asien och just specifikt även i Tesso-Nilo. Detta är 

något som AAK (2020c) tillbakavisar och menar att de ställer krav på sina underleverantörer 

som i sin tur måste ställer krav på deras underleverantörer och så vidare. 

 

Öhman och Olofsson (2011) problematiserar sojaproduktionen i Sydamerika på samma sätt 

där regnskog skövlas, soja odlas och kraftiga besprutningsmedel används som skadar djur, 

natur och människor.  

 

3.3.2 Det finns hållbara råvaror till biojetbränsle 

Det finns andra råvaror som kan användas till biojetbränsle vilket styrks av både 

Världsnaturfonden (u.å.) och Biojetutredningen (2019). Dessa råvaror är bland annat rapsolja, 

överbliven matolja och andra organiska restprodukter. Biojetutredningen (2019) förordar även 

att använda medel för att öka elektrifieringen i övriga transportsektorn. Detta skall i sin tur 

leda till en omfördelning av biobränsle för att kunna leverera mer biojetbränsle till 

flygindustrin (ibid). 

 

4. Ekonomiska förutsättningar 

4.1 Varför reduktionsplikten behövs 

I Biojetutredningen (2019) påtalar de att konsumenternas vilja att betala den extra kostnaden 

för biobränsle inte är tillräcklig för att ställa om flygbranschen till att använda mer biobränsle. 

En vanlig liter JET A1 med fossilt bränsle kostar omkring 6 SEK (ibid). Biojetutredningen 

(2019) uppskattar den lägsta beräknade produktionskostnaden för en liter biobränsle till cirka 

8 - 10 SEK. Vidare uppskattar Biojetutredningen (2019) ett snittpris på en liter biobränsle 

2021 till 18 SEK. Priset på biobränsle beräknas sjunka till 14 SEK per liter till 2025 och till 

2030 beräknas priset ha sjunkit till 12 SEK per liter (ibid).  

 

Så vad innebär detta för biljettpriset? I Biojetutredningen (2019) skriver de att en 

genomsnittlig inrikesresa får en prisökning på 3 SEK år 2021 och 41 SEK år 2030. En 

genomsnittlig Europaresa får år 2021 ett prispåslag med 6 SEK och år 2030 med 78 SEK 

(ibid). Interkontinentalt kostar det 19 SEK mer 2021 och 250 SEK mer 2030 (ibid). Dessa 

beräkningar har utredningen (ibid) huvudsakligen tagit hänsyn till att krav inte ställs på 

flygbolag att tanka biobränsle internationellt. 

 

 
Tabell 3. Prisökning per biljett (Biojetutredningen, 2019) 
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4.2 Cirka 300 SEK ytterligare för en inrikes flygresa 

Enligt Biojetutredningen (2019) skulle det kosta 320 SEK ytterligare för konsumenten att 

flyga en genomsnittlig svensk inrikesflygning med 100% biobränsle. SAS (2021a) menar att 

tillägg med biobränsle på en flygbiljett för en timmes flygning skulle kosta 300 SEK. Ett 

tillägg med biobränsle hos SAS (2021a) går att köpa i 20-minuters block för 100SEK per 

block. En kommersiell flygning mellan Malmö och Stockholm tar generellt mellan 65 och 90 

minuter beroende på flygplanstyp, detta inkluderat marktransport till och från start och 

landningsbanan (SAS, 2021b). Enligt SAS (2021b) är deras flygtid till Kiruna 90 minuter 

inkluderat marktransporter. Både Biojetutredningen (2019) och SAS (2021a) beskriver att 

användandet av biobränsle minskar koldioxidutsläppen med cirka 80% jämfört med en 

flygning där konventionellt flygbränsle används. 

 

4.3 Fly Green Fund 

Ett alternativ som passagerare att reducera sina flygresors klimatavtryck är genom Fly Green 

Fund (u.å.). På Fly Green Funds (u.å.) hemsida kan en person räkna ut vilket klimatavtryck 

passagerarens flygresa har per för sitt flygsäte. Efter att personen har räknat ut flygresans 

klimatavtryck kan personen köpa hållbart flygbränsle som motsvarar bränslet för 

passagerarens resa eller så mycket hållbart flygbränsle personen vill (ibid). Fly Green Fund 

(u.å.) exemplifierar att om en passagerare flyger Stockholm – Oslo tur och retur skulle det 

kosta 942 SEK att köpa hållbart flygbränsle för hela flygresan. Av pengarna som betalas till 

Fly Green Fund (u.å.) går 75% till hållbart flygbränsle som levereras till svenska flygplatser. 

25% av pengarna som betalas till Fly Green Fund (u.å.) går till marknadsutveckling samt till 

att stödja initiativ för att öka efterfrågan och lokal producering av hållbara flygbränslen i 

Norden. 
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Tabell 4. Pris för biobränsle (Biojetutredningen, 2019). 
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5. Sociala förutsättningar 

5.1 Vår livsstil 

Enligt Naturvårdsverket (2021) måste vi anpassa vår livsstil och göra mer för att inte påverka 

miljön. Naturvårdsverket (2021) beskriver att en person kan se sin flygresas klimatpåverkan 

på biljetten. SAS (2021b) informerar på sin hemsida att möjligheten finns för passagerare att 

köpa till biobränsle för passagerarens motsvarighet av flygningen. Absolut viktigast 

poängterar dock Världsnaturfonden (2019) är att vi minskar vår energikonsumtion. Att vi 

måste minska energikonsumtionen styrks också av Grönstedt (2018) som menar att de 

svenska koldioxidutsläppen är relativt låga men att vi flyger avsevärt mycket mer än den 

genomsnittliga världsmedborgaren. 

 

5.2 Sociala arbetsförutsättningar 

Jensen och Tollefsen (2012) beskriver också vikten av att sunda sociala förutsättningar finns i 

en globaliserad marknadskedja. Fallet som tidigare beskrevs med palmolja där det svenska 

företaget Aarhus Karlshamn AB är en del i leveranskedjan beskrivs i Expressen (2020). De 

utsatta högriskområdena som Tessa-Nilo har också en avsaknad av tillräckligt bra sociala 

arbetsförhållanden (Expressen, 2020). Biojetutredningen (2019) och Världsnaturfonden 

(2019) betonar att det är viktigt att tillräckliga kontrollsystem finns för att kontrollera att 

produktionskedjan är hållbar och där inräknat socialt hållbar.  

 

5.3 Tre läger med olika perspektiv på globalisering och hållbarhet 

Det finns många åsikter om ekonomi, hållbarhet och globalisering vilket påverkar länders 

politik men också olika företags förhållningssätt (Jensen och Tollefsen, 2012). Enligt Jensen 

och Tollefsen (2012) finns det främst tre olika förhållningsätt. Dessa tre olika förhållningsätt 

värderar om globalisering är något gott eller ont och hur det förhåller sig till ekologin (Jensen 

och Tollefsen, 2012). Dessa tre förhållningsätt kallas nyliberalt, reformistiskt och 

systemkritiskt förhållningsätt (Jensen och Tollefsen, 2012).  

 

 

5.3.1 Nyliberala 

Det nyliberala förhållningsättet beskriver att globalisering är något positivt och har hjälpt till 

att bygga upp ekonomin för många utsatta länder (ibid). Jensen och Tollefsen (2012) menar 

också att globalisering har hjälpt den nya världshandeln som har gjort att fler länder kan vara 

med och bidra till konsumtion. Genom att konsumera mer kan det bidra till en ekonomisk 

tillväxt. Det gör att fler länder stärker sina ekonomiska fördelar, tar vara på landets resurser 

och blir mer hållbara (ibid). När ett land får en stärkt ekonomi kan det landet bidra till att fler 

får möjlighet till arbete och utbildning. Att fler får arbete och utbildning menar är också 

stärkande för demokratin (ibid).  
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Ett exempel på hur ett nyliberalt tänk fungerar, är att marknadskrafterna för flygbolag visar att 

det är effektivare att ha mindre flygplan och högre frekvens på avgångarna (Hanlon, 2007). 

Grönstedt (2018) och Biojetutredningen (2019) förordar att mindre flygplan används som dels 

är mer bränsleeffektiva och dels möter passagerarnas efterfrågan bättre. Grönstedt (2018) 

hävdar vidare att om flygplan mellanlandar för att tanka i stället för att bära allt sitt bränsle 

hela resan, kommer detta bli mer bränsleeffektivt men mindre tidseffektivt. Detta exempel 

visar hur marknadskrafter kan anpassa sig och mogna för att slutligen resultera i mindre 

klimatavtryck vilket också är ett exempel där nyliberalt förhållningsätt fungerar hållbart. 

 

5.3.2 Systemkritiska 

Det systemkritiska förhållningsättet innebär att ställa sig frågande till den ökande globala 

ekonomiska tillväxten (Jensen och Tollefsen, 2012). De systemkritiska anser att i stället för att 

se till människor och naturs välmående ställs ekonomin främst med följder som inte är 

hållbara ur ett socialt eller ekologiskt perspektiv (ibid). Följderna av den växande flygtrafiken 

är ökade utsläpp och med den hårda konkurrens som förs är detta ibland exempel på en icke 

hållbar utveckling, varken ur ett ekologiskt eller socialt perspektiv vilket kritiseras av de 

systemkritiska (Hanlon, 2007; Biojetutredningen, 2019). Ur perspektivet med växande 

flygtrafik är det nyliberala perspektivet att marknaden inte har nått sin mognad än och har 

generellt sett potential att bli hållbar. 

 

5.3.3 Reformistiska 

Det reformistiska synsättet på globalisering sprider sig från gränsvärdena av de systemkritiska 

och de nyliberala (Jensen och Tollefsen, 2012). Den spridningen som finns inom det 

reformistiska synsättet innefattar från vissa som är mindre kritiska till globaliseringen till de 

som Jensen och Tollefsen (2012) beskriver som ”radikalt reformistiska”. Det reformistiska 

perspektivet innebär att de ser problem som måste reformeras i den kapitalistiska framväxten 

och fattiga länders utnyttjande eftersom de fattiga länderna inte besitter samma intellektuella 

och ekonomiska förutsättningar (ibid). Grönstedt (2018) exemplifierar att Sverige borde ta 

nytta av vår kunskap hos bland annat GKN och SAAB för att utveckla mer effektiv flygning, 

vilket i sin tur innebär att Sverige använder vår intellektuella och ekonomiska fördel för att 

utveckla mer hållbar teknik vilket kan användas av övriga världen senare.  

 

De mindre kritiska till globaliseringen lyfter problematik med patentlagstiftningar som 

innebär att fattiga länder direkt hamnar i ett underläge eftersom samma utbildningsnivåer inte 

kan erbjudas (Jensen och Tollefsen, 2012). Jensen och Tollefsen (2012) problematiserar även 

den ekonomiska skillnaden mellan företag i länder med högt välstånd som av den anledningen 

kan ge erbjudanden till parter i länder utan samma välstånd.  
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Eftersom dessa länder har starka incitament att tacka ja till dessa erbjudanden och på grund av 

dessa erbjudanden kunna lyfta landets låga välstånd riskerar detta att leda till att det verkliga 

priset på råvaror, arbetskraft och miljökonsekvenser inte tas i beaktande (ibid). Soja och 

palmoljeproduktionen som senare kan användas för biojetbränsle är tydliga exempel där 

länder inte tar det ekologiska och sociala hållbara perspektivet på allvar (Öhman och 

Olofsson, 2011). Samtidigt anser de nyliberala att beaktande måste ges till följdeffekterna där 

hela landets ekonomiska välstånd lyfts och att detta följaktligen kan innebära att länder får 

möjlighet att få välstånd, men även en social och ekologiskt ökad hållbarhet. Ett exempel på 

detta är Costa Rica där ekonomin mognat och överföring av arbetskraft från jordbrukssektorn 

i skövlade regnskogsområden till tjänstesektorn (ibid). Efter att Costa Rica har överfört 

arbetskraften till tjänstesektorn har program för att återplantera regnskogen införts med goda 

resultat. Detta borde även kunna genomföras där soja och palmoljeproduktion för 

biojetbränsle finns. 

 

Utöver detta problematiserar även Jensen och Tollefsen (2012) de privata aktörernas säten av 

företag som placeras i lågskatteländer. Detta medför att staterna för respektive land inte får de 

skatteintäkter som de behöver för att kunna ha den redundans som krävs vid exempelvis 

lågkonjunktur. Vanligt förekommande är att flygbolag har underleverantörer i lågskatteländer 

eller länder med sämre ekonomiska fördelar. Här är det vanligt att flygbolagens personal 

arbetar med sämre sociala villkor och med sämre redundans inbyggt i avtalen för att ge 

företagen mer handlingsfrihet vid ekonomiskt ansträngda situationer (Hanlon, 2007). En 

förändring i länders beredskap, som till exempel obligatorisk och stärkt A-kassa, för att skapa 

större ekonomisk försäkring vid lågkonjunkturer som drabbar den enskilde, skulle kunna vara 

verktyg enligt det reformistiska synsättet beskriver Jensen och Tollefsen (2012).  

 

Efter att en privat aktör fört in ett stort kapital oreglerat som skapar stora möjligheter för de 

som kan ta del av pengarna, menar Jensen och Tollefsen (2012) att den risken de tar i ett nytt 

land och det vakuum som uppstår om den risken infaller räddas av de drabbade staterna och 

inte av de verkliga risktagarna. Det blir alltså tredje part, staten, som får täcka konsekvenserna 

av de privata investerarnas risktagande. 

 

I Sverige är en vanlig syn på globalisering den ekologiskt reformistiska vilket kan 

sammanfattas som ”ekologisk modernisering” (Jensen och Tollefsen, 2012). Det ekologiskt 

reformistiska perspektivet innebär att en fortsatt ekonomisk tillväxt förespråkas och anses 

vara nödvändig, däremot anses tillväxten behöva anpassas till en mer ekologisk modell 

(Jensen och Tollefsen, 2012). Ett exempel på ekologisk tillväxt kan vara export av miljöteknik 

menar Jensen och Tollefsen (2012) vilket också förespråkas av Grönstedt (2018). Sveriges 

före detta statsminister Fredrik Reinfeldt var en förespråkare för begreppet frikoppling som 

innebär att ekonomin frikopplas från den materiella resursförbrukningen och här kan 

biobränsle vara bidragande för att komma närmare en frikoppling (Jensen och Tollefsen, 

2012).  
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Jensen och Tollefsen (2012) sammanfattar den ekologiskt reformistiska hållningen:  

 

• ”Ökad ekonomisk tillväxt är en del av lösningen på miljöproblemen, inte orsaken till 

dem.”  

• ”Miljöproblemens orsaker ligger inte i systemet utan snarare i fattigdom, 

befolkningstillväxt osäkerhet och brist på kunskap.”  

• ”Teknologiöverföring från centrum till periferin är en central mekanism för att hantera 

ekologiska problem.”  

• ”Transnationella företag är nyckelaktörer i denna teknologiöverföring.”  

• ”Marknadsmekanismer är basen för hållbar utveckling”  

• ”Människor måste fås att delta i miljöarbetet genom lokal förankring och 

miljöpolitiska agendor.”  

 

Jensen och Tollefsen (2012) beskriver att de radikalt reformistiska anser att det största 

problemet med globaliseringen är maktresurserna som håller på att sina. Värmeböljan i 

Ryssland tillsammans med finanskrisen resulterade i att världen var nere på 60–70 dagars 

spannmålslager (Jensen och Tollefsen, 2012). Om matförsörjningen vore ett isolerat problem 

skulle problemet inte vara lika problematiskt, men eftersom öken breder ut sig, grundvattnet 

sinar, jorden eroderar, världens isar smälter och därav vattennivån höjs, så är det inget isolerat 

problem (Jensen och Tollefsen, 2012). Vid en matkris kommer befolkningen i välbärgade 

länder att kunna äta precis som tidigare, men de som bor i fattiga länder eller är i ett socialt 

utsatt läge kan komma att bli utan mat eftersom maten i så fall minskar. Högre efterfrågan 

leder till att priset ökar och det blir allt svårare för utsatta och fattiga att få mat på bordet 

(Jensen och Tollefsen, 2012). För att förebygga utsatta och fattigas risker kan kontrollsystem 

som Världsnaturfonden (u.å.) och Biojetutredningen (2019) förespråkar vara gynnsamt. 

 

6. Teknologiska förutsättningar 

6.1 Miljöpåverkan 

Globalt så utgör flygtrafiken 2% av de totala koldioxidutsläppen, vilka Förenta nationerna 

prognostiserar kommer öka till 3% år 2050 (Strömberg, 2017). Sverige har totalt sett ett lägre 

koldioxidutsläpp eftersom Sveriges energiförsörjning till stor del består av vind och 

vattenkraft. Delvis på grund av detta står flygtrafiken i Sverige för 4 till 5% av det totala 

fossila koldioxidutsläppet, men det beror också på att svenska invånare reser betydligt mer än 

den genomsnittliga världsmedborgaren (Grönstedt, 2018; Strömberg, 2017). Den 

genomsnittlige svensken har ett koldioxidutsläpp på 1,1 ton per år för sina flygresor vilket är 

fem gånger mer än den genomsnittlige världsmedborgaren (Kamb & Larsson, 2018). 

 

Enligt Biojetutredningen (2019) finns det tre kategorier som påverkar flygets klimatpåverkan: 

 

• Utsläpp från förbränning av bränsle. 

• Höghöjdseffekt. 

• Uppströmsutsläpp. 
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6.1.1 Utsläpp från förbränningen av bränslet  

Utsläpp från förbränningen av bränslet är en kategori där endast det fossila kolinnehållet i 

bränslet inräknas (ibid). 

 
Tabell 5. Tre kategorier klimatpåverkan (Biojetutredningen, 2019). 

 

6.1.2 Höghöjdseffekten  

Höghöjdseffekten utgör ytterligare klimatpåverkan eftersom det sker på hög höjd (ibid). 

Biojetutredningen (2019) påtalar att det finns potential att minska höghöjdseffekten med både 

fossilt och biobränsle genom modifiering av bränsletyperna. Strömberg (2017) menar att 

utsläppen som ger höghöjdseffekt sker på 10 000 till 15 000 meters höjd. Kamb och Larsson 

(2018) skriver att höghöjseffekten kan uppskattas till 1,9 gånger mer skadlig för klimatet men 

poängterar att denna siffra är grovt uppskattad och det finns flera faktorer som påverkar 

höghöjdeffektens påverkan på klimatet. Både Kamb och Larsson (2018) samt Strömberg 

(2017) påtalar också att fenomenet inte är helt klarlagt och bevisat hur höghöjdseffekten 

påverkar men att vissa forskare menar att effekterna av utsläppen fördubblas. Samtidigt visar 

andra studier att utsläpp på hög höjd bidrar till molnbildning vilket gör att mer solljus 

reflekteras bort (Strömberg, 2017). Dock fastställer Kamb och Larsson (2018) att 

höghöjdseffekten existerar och att den har en mer negativ inverkan på klimatet än vad 

flygning på lägre höjd har.  
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6.1.3 Uppströmsutsläppen 

Uppströmsutsläppen innebär utsläppen som uppstår när bränslet produceras, det vill säga 

utsläppen som sker när det odlas, utvinns, processutsläpp i produktionen och transport av 

bränslet (Biojetutredningen, 2019). 

 

I dessa tre kategorierna så är det endast i utsläpp från förbränning av bränslet som utgör en 

mindre klimatpåverkan med biobränsle i förhållande till fossilt bränsle menar 

Biojetutredningen (2019).  

 

6.2 Vad är skillnaden på fossila bränslen och biobränsle? 

När växter dör förmultnar de allt eftersom. När växterna förmultnar frigörs koldioxid och 

koldioxiden tas upp och binds av levande växter i ett så kallat kretslopp (Kättström, 2019). 

Kol, olja och gas består i grunden av växtdelar som förmultnat för flera miljoner år sedan 

(ibid). När olja används som bränsle och förbränns, frigörs koldioxid som ger tillskott i 

atmosfären (Naturvårdsverket, 2019). Detta tillskott bidrar till icke önskvärda 

klimatförändringar (ibid). 

 

Varför påverkar inte biobränsle miljön lika mycket som fossilt bränsle då? Strömberg (2017) 

beskriver att vid förbränning av biomassa eller biobränsle så ökar inte koldioxidhalten i 

atmosfären. Dock måste annan biomassa växa upp där den tidigare biomassan togs från så att 

den nya biomassan kan absorbera och binda koldioxiden igen (Naturvårdsverket, 2019).  

 

Exempel:  

Skövlar du 100 år gammal skog och använder den för att framställa 

biobränsle så kommer det ta 100 år innan den har bundit lika mycket 

koldioxid som biobränslet släppt ut, förutsatt att du planterar ny skog direkt 

(Strömberg, 2017).  

  

Figur 2 Fossilt bränsle och Biobränsle (Naturvårdsverket, 2021) 
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I stället för att använda miljoner år gamla förmultnade växter i form av olja, kan färska växter 

som inte förmultnat användas till biobränsle (Kättström, 2019). Dessa växter eller biomassa 

ger också ett tillskott av koldioxid, men eftersom växterna nyligen tog upp koldioxid i 

samband med tillväxten räknas biobränslen som koldioxidneutralt (Kättström, 2019). 

 

Biodrivmedlet behöver inte komma från skogsindustrin, utan kan också framställas bland 

annat från restprodukter från pappersbruk, slam från reningsverk eller organiskt avfall 

(Strömberg, 2017). Så hur får man ovannämnda till att gå från avfall, restprodukter och slam 

till att bli bränsle för jetmotorer? 

 

Biobränsle skapas från att biomassa förädlas eller förbränns till fasta, flytande eller 

gasformiga bränslen (ibid). Formen på bränslet är beroende av biomassans egenskaper, till 

exempel fuktmängd, cellulosarik eller stärkelserik (ibid). Biogas framställs ofta från gödsel, 

matrester och rester från reningsverk genom rötning (ibid). Biogasen kan också renas och 

användas till framdrivning av fordon (ibid). Biobränsle används idag inom många områden i 

Sverige, Strömberg (2017) menar att industrier som pappersindustrier, sågverk och 

träindustrier redan använder biobränsle i stor utsträckning. Enligt Strömberg (2017) är det 

vanligast att biobränsle används för att alstra värme. Det finns ett stort antal svenska aktörer 

som idag levererar fjärrvärme med biobränsle (ibid). Även ved och pellets är varianter på 

biobränsle och just ved är den vanligaste formen av biobränsle i Sverige (ibid). Det vanligaste 

biobränslet för fordon är etanol och biogas. Det kan tillverkas av rapsolja, solrosolja, soja, 

eller återvunnen matolja (ibid). 

 

6.3 Kan vi producera biobränsle i Sverige? 

Sverige har goda förutsättningar att producera biobränsle (Biojetutredningen, 2019). 

Myndigheter har under lång tid finansierat forskning inom bioteknik och det finns gott om 

tekniska lösningar menar utredningen (ibid). Biojetutredningen (2019) menar dessutom att det 

redan finns befintlig infrastruktur och raffinaderier som kan användas för att framställa 

biobränsle.  

 

”Vi har vattenkraften, vindkraften och vi har skogen. Allt man kan göra av olja 

kan man göra av skogsprodukter. Hela skiftet från oljeberoende till fossilfri kan 

gå via skogen.”  

– Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister. (Strömberg, 2017) 

 

Att odla växter i stor skala för att använda dem som biobränsle bedöms dock som ohållbart av 

Kättström (2019) eftersom det tränger ut naturliga biotoper och utarmar stora markytor. 

Majoriteten av elproduktionen från biobränslen består idag av restprodukter från skogs-, 

pappers- och livsmedelsindustrin (ibid).  

 

Strömberg (2017) befäster Biojetutredningens (2019) slutsats att tekniken för att tillverka 

biobränsle redan finns. Strömberg (2017) menar att det som behövs göras är att skifta 

innehållet från fossila råvaror till biomassa. Tillverkningen av biobränsle sker med stark 

konkurrens från diesel och bensin och av den anledningen måste produktionsvolymerna 

komma upp för att sänka priset per volymenhet (ibid). Men även om storskalig produktion av 

biobränsle blir verklighet förutspås det att biobränsle inte kommer vara lika kostnadseffektivt 

som fossil bränsleproduktion (ibid).  
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Om inte produktionen av biobränsle blir lika kostnadseffektiv som fossil bränsleproduktion 

krävs tydliga politiska incitament för att realisera en storskalig produktion (ibid). Det finns 

omkring 20 Tera Watt Timmar, TWH, som inte nyttjas till fullo idag samt ytterligare 10 - 15 

TWH i restprodukter som spån, flis och lignin (ibid). Detta skulle kunna användas till 

biobränsle (ibid). Regeringen anser dock att 20 TWH skulle kunna utvinnas ur skogen, vilket 

är nästan en tredubbling jämfört med 2017 års utvinning på 7 TWH (ibid). Trädbränsle är ofta 

ved eller avverkningsrester från skogen (ibid).  

 

Trädbränsle kan enligt Strömberg (2017) delas in i tre kategorier beroende på vilken 

användning som trädbränslet har haft tidigare: 

 

• Skogsbränsle 

• Energiskogsbränsle 

• Återvunnit trädbränsle 

 

Utöver biobränsle som trädbränsle från skogen finns också bioolja, restprodukter från 

åkerbränslen, avlutar, hushållsavfall, slam från reningsverk och matrester som möjliga källor 

till biobränsle (ibid). 

 

Bioolja består av olja från biomassa. Biooljor i Sverige kommer ofta från restprodukter från 

oleokemisk industri, det vill säga industrier som framställer matolja och vegetabiliska oljor 

(ibid). Biooljor kan också vara primära oljor direkt från odlingar av oljeväxter som till 

exempel palmolja (ibid). Det färdiga biobränslet baserat på vegetabiliska oljor för flygplan 

förkortas vanligen HEFA, Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (Biojetutredningen, 2019). 

Det är i grunden samma bränsle som det vägavsedda HVO, Hydrerade vegetabiliska oljor, 

men det krävs fler processer för att uppfylla de tekniska kraven för standarden för flygbränsle 

(ibid). Med anledning av de tekniska kraven för flygbränsle får endast 50% inblandning av 

biobränsle ske i det fossila flygbränslet. 

 

 
Tabell 6. Olika stadier i utveckling av biobränsle (Biojetutredningen, 2019). 
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Utöver HEFA är enligt Strömberg (2017) Bio – SPK och FT – SPK de som har kommit 

tillräckligt långt i utvecklingen för att kunna produceras och kommersialiseras. Denna 

uppfattning stödjer också Biojetutredningen (2019). 

 

• Bio - SPK: Biobränsle från vegetabiliska oljor. Råvarukällorna är bland annat alger, 

talg, spilloljor, babassuolja och camelina. Biooljan för biobränslet framställs genom 

metoderna krackning och hydro. (Strömberg, 2017) 

 

• FT – SPK:  Biomassa i fast form som behandlas med en pyrolytisk metod för att 

producera pyrolysolja eller förgasning för att framställa syntetgas som slutligen 

beartbetas till FT SPK, Frischer-Tropsch Synthetic Paraffinic fotogen. (ibid) 

 

Det pågår även forskning för att ta fram alkoholbaserade biobränslen (Strömberg, 2017). 

Dessa alkoholbaserade biobränslen är bland annat etanol och butanol där de alkoholbaserade 

biobränslena bli deoxygenererade och processade till flygbränslen (ibid). Etanol är ett bränsle 

som från början bildas genom jäsning av socker (ibid).  

 

Intressenter från industrin är bland annat Sapphire Energy, Imperium Renewables, Aquaflow 

Bionomic Coorporation, Solazyme, Solena och UOP (ibid). Strömberg (2017) visar också på 

många stora investerare som Boeing, General Electric, Honey Well med UOP, Air New 

Zealand, Japan Airlines med flera. 

 

 
Figur 3. Principskiss över olika biobränslens tillverkningsprocess (Biojetutredningen, 2019) 
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Från åkrarna kan enligt Strömberg (2017) restprodukter som bland annat halm och gödsel 

återanvändas för att bli biobränsle: 

 

• Biogas kan utvinnas och produceras av gödsel. 

• Halm kan användas för elproduktion. 

• Biogas kan även utvinnas från blast. 

 

Pappers- och massaindustrin får biprodukter som bildas när träflis kokas till pappersmassa, en 

biprodukt som kan användas som biobränsle och kallas avlutar (ibid). Avlutar innehåller 

organiska föreningar samt kemikalier som kan förbrännas och användas för energiutvinning 

(ibid). 

 

Även plastfritt hushållsavfall och avfall i form av slam från avloppsreningsverk kan användas 

för att tillverka biobränsle (ibid). 

 

6.4 Tre generationer biodrivmedel 

Det finns i dagsläget tre generationer biodrivmedel enligt Strömberg (2017) som är i olika 

faser i sin utveckling: 

 

• Första generationen innebär biogas, etanol, biodiesel samt biojetbränsle. 

 

• Den andra generationens biobränsle har en mer tekniskt avancerad tillverkningsmodell 

(ibid). Till den andra generationen hör metanol, gasen dimetyleter vilket förkortas 

DME, och syntetisk diesel (ibid). Världsnaturfonden (2019) exemplifierar andra 

generationens biobränsle mer konkret som att det är en process där ved, halm och 

andra mer svårnedbrytbara växtdelar omvandlas till etanol. 

 

• Den tredje generationens biobränsle innehåller vätgas vilket också kan kombineras 

med bränsleceller skriver Strömberg (2017). Den tredje generationens biobränsle lyfts 

tyvärr ofta fram för att inte kunna konkurrera med livsmedelsproduktion i första 

generationen (ibid). Trots detta är produktionen av tredje generationens biobränsle mer 

miljövänlig samtidigt som systemverkningsgraden, alltså energin och effekten som 

kan tas ut för tredje generationen, högre än för första generationen (ibid).  

 

Produktionen av andra och tredje generationens biobränsle finns fortfarande inte i storskalig 

produktion utan är snarare i forskningsstadiet (ibid). Vidare påpekar Strömberg (2017) att för 

att andra och tredje generationens biobränsle skall kunna konkurrera med biobränslen och 

fossila bränslen kommer stora investeringar att krävas. 
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6.5 Biobränsletillverkarna 

Neste (u.å.) är ett företag som arbetar för en cirkulär ekonomi mot klimatförändringarna. 

Nesta (u.å.) är världens största producent av biojetbränsle och biodiesel raffinerat från avfall 

och restprodukter. Utöver biobränsle tillverkar och inför även Neste (u.å.) förnybara lösningar 

inom polymer- och kemikaliebranschen. Ett av Nestes (u.å.) mål är att hjälpa sina kunder att 

reducera sina utsläpp av växthusgaser med 20 miljoner ton årligen till år 2030. År 2018, 2019 

och 2020 valdes Neste (u.å.) till det tredje mest hållbara företaget i världen av Corporate 

Knights Global 100-lista över världens mest hållbara organisationer. 

 

Neste (u.å.) menar att de kan uppnå 80% lägre utsläpp av växthusgaser för flygplan med deras 

biojetbränsle. Biojetbränslet Neste (u.å.) tillverkar är producerat med 100% förnybara råvaror 

som består av avfall och restprodukter, till exempel använd matolja och restprodukter från 

slakterier. Biojetbränslet Neste tillverkar, uppger Neste (u.å.) är kemiskt identiskt med 

konventionellt jetbränsle. Neste (u.å.) hävdar också att biojetbränslet de tillverkar uppfyller 

samtliga säkerhets- och kvalitetskrav som ställs från flygbranschen på jetbränsle. 

 

I Europa och USA har Neste (u.å.) för närvarande en produktionskapacitet på 100 000 ton 

årligen av biojetbränsle. År 2022 beräknar dock Neste (u.å.) att de har etablerat deras 

expansion på sitt raffinaderi i Singapore vilket kommer möjliggöra att Neste producerar över 

1 000 000 ton biojetbränsle årligen. Neste (u.å.) anser att omväxlingen från konventionellt 

jetbränsle till biojetbränsle är nödvändig och någonting som flygbranschen måste påbörja sitt 

omställningsarbete med omgående. Detta är ett ansvar som delas av flygplanstillverkare, 

flygbolag, flygplatser, politiker anställda och passagerare (ibid). Neste (u.å.) menar att alla 

behöver anstränga sig för att minska klimatpåverkan. 

 

Hållbart flygbränsle är enligt Neste (u.å.) flygbränsle som är ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt hållbart samtidigt som det möter behoven från flygbranschen och reducerar 

utsläppen av växthusgaserna. Hållbart flygbränsle är enligt Neste (u.å.) flygbränsle som inte 

härstammar från petroleumbaserade råvaror. Fördelarna med hållbart biojetbränsle är bland 

annat att det har mindre doft och svavel, vilket främjar en renare förbränning och minskar 

utsläpp av vissa specifika ämnen och även svaveldioxid (Neste, u.å.). Biojetbränsle kan också 

ha en lägre fryspunkt och en högre energitäthet än konventionellt jetbränsle (ibid). En högre 

energitäthet i biojetbränsle kan dels leda till bättre motorprestanda, dels till lägre 

bränsleförbrukning eftersom motorerna kan få mer effekt med mindre bränsle (ibid). 

 

Som tidigare nämnt menar Neste (u.å.) att de kan uppnå 80 % reducering av utsläppen av 

växthusgaser om deras biojetbränsle används, dock kräver nuvarande regelverk som högst 

50% inblandning av biojetbränsle i det konventionella jetbränslet. Detta styrker även SAS 

(2021b) och Biojetutredningen (2019). 
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6.6 Biobränsle inom den närmsta framtiden 

Under hösten 2020 började Rolls Royce (2020) genomföra tester med deras jetflygmotorer 

när de drevs på 100% biojetbränsle. Detta som ett steg att utöka certifieringen av biojetbränsle 

som endast tillåter 50% inblandning av biojetbränsle i konventionellt jetbränsle. En positiv 

faktor enligt Rolls Royce (2020) är att biojetbränsle kan utan modifikationer på existerande 

flygjetmotorer användas utan modifikationer på existerande teknik. I sin tur innebär att inga 

investeringar för flygplanstillverkare eller flygbolag behöver genomföras. Dock är 

forskningen inte avslutad och fler förutsättningar kan komma att tydliggöras innan 100% 

biojetbränsle kan komma att användas på en enskild flygning.  

 

Rolls Royce tekniska chef Paul Stein menar att flygbranschen bidrar till mycket positiva 

effekter genom sin förmåga att sammankoppla världens långa distanser på kort tid (ibid). Paul 

Stein beskriver också att det måste göras hållbart och en förändring måste ske vilket är ett steg 

i ledet för att leverera teknik som kan reducera flygbranschens utsläpp av växthusgaser (ibid). 

Om testerna att införa biojetbränsle för flygbranschen visar sig framgångsrika kan de komma 

att implementeras i stor skala (ibid). En storskalig implementering där en övergång till 100% 

biojetbränsle från konventionellt fossilt jetbränsle innebär att flygbranschen årligen förbrukar 

500 miljoner ton biojetbränsle. Detta kan jämföras med att Neste (u.å.) 2022 prognostiserar att 

kunna leverera 1 miljon ton biojetbränsle efter färdigställandet av deras nya raffinaderi i 

Singapore. Värt att notera är även att Neste ses som pionjärer i framtagning av biojetbränsle 

(Neste, u.å.). 

 

Den 16:e mars 2021 genomfördes den första testflygningen av Airbus (2021) där de flög med 

ett Airbus A350 tankat med 100% biojetbränsle. Testflygningen var ytterligare ett steg i att 

undersöka förutsättningarna att öka den nuvarande certifieringen av biojetbränsle som endast 

tillåter 50% inblandning av biojetbränsle i konventionellt jetbränsle för flygplan (ibid). Enligt 

Airbus New Energy Program manager, Steven Le Moing, så är biojetbränsle den komponent 

som har starkast chanser att påverka koldioxidutsläppen idag (ibid). Airbus (2021) beskriver 

den första flygningen med 100% biojetbränsle som mycket lyckad. Motorerna betedde sig 

likadant och visade inga skillnader jämfört med om de hade varit försedda med konventionellt 

jetbränsle (ibid). Ytterligare tester är tänkta att innebära att ett flygplan flyger 50 meter bakom 

och mäter utsläpp från motorerna tankade med 100% biojetbränsle (ibid). 
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6.7 Hybridflygplan  

Just nu bedömer Biojetutredningen (2019) att det inte finns tillräckliga tekniska 

förutsättningar för att bedriva kommersiell verksamhet med helt elektrisk framdrivning. 

Under de närmsta årtiondena förutspår Biojetutredningen (2019) att vi kommer se 

batterihybridplan som har möjlighet att flyga sträckor upp till 500km men att det kommer 

kräva flera, stora genombrott i den tekniska utvecklingen. Biojetutredningen (2019) 

poängterar också att det finns möjlighet att bygga turboelektriska hybridplan som inte bygger 

på batterier. Den elektriska energin genereras ombord med hjälp av de konventionella 

bränsledrivna motorerna (ibid). Att flyga med turboelektriska flygplan som använder 

egengenererad ström kan göra flygplanen 1 – 5 % mer bränsleeffektiva i förhållande till 

konventionella flygplan (ibid). Ekonomiska besparingar med turboelektriska flygplan på 5 – 

15 % är tänkbara i förhållande till konventionella flygplan (ibid). Utöver hybridmotorer 

nämner också Biojetutredningen (2019) möjligheten att förflytta flygplanet elektriskt på 

marken vilket också innebär en form av hybridlösning. 

 

7. Diskussion 

7.1 Författarens reflektioner 

Författaren till detta arbete, har en ekologiskt reformistisk uppfattning angående globalisering 

och vägen mot en hållbar framtid. Denna uppfattning är i linje med en stor del av politiken 

som förs i Sverige och skapar förutsättningar för svenskt näringsliv. Att författaren har samma 

uppfattning skapar dels en rättvis beskrivning utifrån det generella svenska perspektivet som 

är ekologiskt reformistisk. Samtidigt skapar också denna uppfattning en risk för omedveten 

förförståelse. Om författaren hade haft en annorlunda uppfattning, som nyliberal eller 

systemkritisk, skulle detta kunna belysa andra fördelar och svagheter för svenska flygbolags 

förutsättningar att skapa en hållbar affärsmodell inom en tioårsperiod. Författarens 

uppfattning kan ses som både en styrka och svaghet i arbetet. 

 

Information från journalistik har källkritiskt granskats och därefter endast använts under 

förutsättning att det finns mycket goda underlag till diskussion, till exempel från företaget 

Aarhus Karlshamn AB som har blivit kritiserade.  

 

För att ge en så aktuell beskrivning som möjligt om förutsättningarna har information från 

näringslivet, branschorganisationer och industrin använts. Detta för att beskriva vilka olika 

möjligheter som finns samt vilka mål som organisationerna strävar efter. Flera av de 

teknologiska förutsättningarna för att utveckla en mer hållbar flygindustri är under forskning 

och utveckling. Av denna anledning är det också osäkert att säga vilka innovationer som helt 

säkert kommer kunna etableras. 

 

Något jag som författare har upplevt mycket tillfredställande är att det arbetas otroligt mycket 

på samtliga fronter för att göra flygbranschen mer hållbar och effektiv. Jag uppfattar det som 

att det finns stort intresse och incitament från politiker, näringsliv och ideella organisationer 

för att utveckla branschen i en hållbar riktning.   
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7.2 Politiska förutsättningar 

Enligt Biojetrapporten (2019) beskrivs det att en genomsnittlig kabinfaktor i Sverige är 65%. 

Detta föreslår Biojetrapporten (2019) kan förbättras genom att anpassa storleken på 

flygplanen som används i svensk flygtrafik. Det är nog en rimlig åtgärd men samtidigt tror jag 

flygbolagen gör allt de kan för att hålla en så hög kabinfaktor som möjligt eftersom det leder 

till ökade intäkter vilket gör frågan till en icke fråga, alla vill att flygen skall vara så fullsatta 

som möjligt. 

 

Jag tror dock att det finns mer effektiva alternativ. Ett alternativ är reglering av marknaden så 

att flygavgångarna optimeras i förhållande till hur stor passagerarnas efterfrågan är. En 

reglering skulle enligt Hanlon (2007) dock inte vara främjande för konkurrensen och i 

förlängningen sämre ekonomiskt för konsumenten. Samtidigt är likväl en rimlig frågeställning 

om det är hållbart att vi flyger med genomsnittlig kabinfaktor på 65%? Det vill säga att i 

princip skulle vart tredje flyg kunna flyga tomt, under förutsättning att alla flyger samma 

sträcka. 

 

I dagens läge flyger flera flygbolag ofta samma sträckor med kort tidsmässigt mellanrum för 

att behålla sina marknadsdelar (Hanlon, 2007). Det innebär en mycket hög konkurrens vilket 

är till konsumentens fördel ekonomiskt (Hanlon, 2007). Skulle däremot en reglering införas så 

kan det innebära att flygen måste gå med längre tidsmässigt mellanrum och i stället optimeras 

för att få så hög kabinfaktor som möjligt.  

 

Exempel: 

Vi antar att vi har en genomsnittlig passagerarsiffra på Sveriges alla 

passagerarflyg på 1 000 000 årligen. Vi antar också att det genomsnittliga 

flygplanet har en passagerarkapacitet på 150 passagerare. En kabinfaktor på 65% 

på ett flygplan med 150 passagerarsäten innebär 97,5 passagerare, för enkelhetens 

skull avrundar vi till 100 passagerare. 

 

En genomsnittlig kabinfaktor på 100 passagerare innebär att för 1 000 000 

passagerare behöver det lyfta 15 000 flygplan med 150 passagerarsäten. Detta 

innebär att en passagerarsätes motsvarighet på 5000 flygplan flyger tomma varje 

år, för att konsumenten ska få ett så lågt pris som möjligt. 

 

Den verkliga siffran är dock inte 1 000 000 passagerare utan år 2019 var det enligt 

Transportstyrelsen (u.å.) 37 920 924 passagerare. Detta innebär att med 

antagandet om 150 säten per passagerarflyg skulle det var hela 204 190 tomma 

passagerarflyg som flög årligen till svenska flygplaster. Med ett antagande där det 

genomsnittliga passagerarflygplanet i svensk flygtrafik har 300 passagerarsäten, 

skulle det innebära 102 095 tomma passagerarflyg som årligen flög till svenska 

flygplatser. 

 

Det är inte rimligt att anta att svensk flygtrafik kan ha en kabinfaktor på 100% på 

passagerarflygen, särskilt inte om flyglinjer med svagt passagerarunderlag ska trafikeras för 

att binda samman landet med statligt stöd. Däremot tror jag att en höjning från 65% är 

möjligt. 
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Skulle en reglering ske så att flygbolag fick möjlighet att ha en högre förutsägbarhet, skulle 

priselasticiteten minska (Hanlon, 2007). Om priselasticiteten minskar kan flygbolagen skapa 

en mer robust och långsiktig affärsmodell (Hanlon, 2007). En mer robust och långsiktig 

affärsmodell kan innebära större arbetstrygghet för flygbolagets anställda. 

7.3 Ekonomiska förutsättningar 

Mycket av den utvecklingen som sker när flygplan effektiviseras görs med ett ekonomiskt 

hållbart incitament. Denna effektivisering ger dock sekundära effekter som är positiva ur ett 

ekologiskt hållbarhetsperspektiv eftersom det innebär reduktioner av till exempel 

koldioxidutsläpp. 

 

SAS har betydligt högre ambitionskrav att utveckla sin affärsverksamhet mot att vara 

klimatneutrala än de krav som ställs politiskt i Sverige. En rimlig fråga är varför inte 

regeringen kan ställa högre krav så att en mer rättvis konkurrens sker? Det skulle även ge 

ytterligare effekter på att fler ökar sin strävan att bli mer ekologiskt hållbara. Men jag tror att 

med en efterfrågan att till exempel öka biobränslet i allt för hög takt kan leda till att det inte 

finns tillräckliga kontrollsystem. En kraftigt ökad efterfrågan på biobränsle skulle exempelvis 

kunna leda till ökad skövling av regnskog. Detta problematiseras även av världsnaturfonden 

(u.å.) och Biojetutredningen (2019).  

 

Jag tror också att priset på fossila bränslena alltid kommer att vara lägre, eftersom när fossilt 

bränsle byts ut mot biobaserade bränslen kommer tillgången på fossila bränslen vara lägre än 

efterfrågan och rimligen borde priserna på fossila bränslen då också sjunka. 

 

7.4 Sociala förutsättningar 

Det finns flera olika åsikter om globalisering och hållbarhet vilka har delats in i de tre 

huvudkategorierna nyliberal, systemkritiska och reformistiska. Varje utmaning inom detta 

område möter dock unika förutsättningar vilket kräver en lösningsfokuserad och strategisk 

metodik i ur flera perspektiv. De perspektiven innefattar dels hållbarhetsperspektiven men 

även politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska perspektiv. Med så många perspektiv 

och aspekter av problemet blir det även komplext och gränsdragningen kan vara svår. Därför 

är det viktigt att vi fortsätter sträva och vara lösningsorienterade, ibland är ett nyliberalt 

perspektiv det strategiskt bästa och ibland systemkritiskt och så vidare. Allt hänger ihop och 

det stora engagemang som finns för att förbättra hållbarheten uppfattar jag som mycket 

positivt. 

7.5 Teknologiska förutsättningar 

Som tidigare nämnt är min uppfattning dock att den tekniska utvecklingen och 

effektiviseringen även sker med ett stort ekonomiskt incitament. Den tekniska utvecklingen är 

också positiv ur det ekologiskt hållbara perspektivet eftersom det innebär reduktioner av till 

exempel växthusgaser.  

 

Jag tror att en överföring av satsningar på elektrifiering i andra delar av transportsektorn, 

exempelvis vägtransporter, och där möjligheten är att omfördela biobränslet för att 

flygbranschen ska få mer kan vara gynnsamt i ett större perspektiv där slutmålet är totalt sett 

lägre klimatavtryck. 
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Det är också möjligt att utveckla fler sorters biobränsle med målet att de ska bli 

kommersialiserade i stor skala. Jag tror det är positivt att satsningar sker på företag som 

arbetar för en mer hållbar utveckling. Dessa satsningar tror jag kommer ge följdeffekter och 

uppmuntra till en fortsatt hållbar utveckling politiskt, ekonomiskt, socialt och teknologiskt för 

flera branscher. 

8. Slutsats 

Inom en tioårsperiod finns det goda förutsättningar för svenska flygbolag att utveckla sin 

affärsmodell i en hållbar riktning. Störst potential att reducera utsläppen av växthusgaser är 

genom att etablera biojetbränsle. År 2021 införs en reduktionsplikt från regeringens sida som 

innebär att flygbolag måste reducera sin andel fossila bränsle och ersätta den med 

biojetbränsle. År 2030 kräver reduktionsplikten 30% reduktion av fossila bränslen vilka ska 

ersättas med biojetbränsle.  

 

Det finns teknisk forskning som pågår om att använda 100% biojetbränsle till flygplan. 

Resultaten har hittills varit mycket goda och 100% biobränsle bör kunna användas inom en 

fem års period. Att däremot skala upp produktionen av biobränsle i för hög takt utan 

tillräckliga kontrollsystem kan leda till att produktionen av biobränsle inte blir hållbar ur 

varken ett ekologiskt eller socialt perspektiv. 

 

Utöver denna forskning pågår mer forskning och utveckling för att dels utveckla fler 

biobränslen men även att effektivisera befintlig teknik.  

 

Det finns också ytterligare möjligheter att reglera flygtrafiken för att öka kabinfaktorn och 

således minska den totala mängden flyg. För en ökad reglering skulle ytterligare omfattande 

lagstiftning och utredning krävas. En ökad reglering kan ge positiva effekter ur samtliga 

hållbara perspektiv, det vill säga ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara perspektiv. 
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