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Sammanfattning 
 

Antalet flygningar ökar och kommer dessutom att öka under de närmaste åren. Jordens 
resurser, bland annat olja, kommer förr eller senare att ta slut. Därför måste 
ersättningsbränslen med motsvarande kvalité utvecklas. Diskussioner om växthuseffekten och 
miljöfrågan har aldrig varit lika stora som idag. Utsläppen av gaser, som har negativ påverkan 
på miljön, är stora. Det kommer från bland annat industri, fordon och flygplansmotorer. 
Behovet av att ersätta det fossilbaserade bränslet, som kan leda till en minskning av 
miljöpåverkan, är stort. 

Examensarbetet handlar om framtida alternativa bränslen för flygbranschen. Huvudsyftet med 
arbetet är att kartlägga, analysera och jämföra olika alternativa framtida bränslen och utifrån 
det kunna ge ett förslag på vilket flygbränsle som är bäst. 

Detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie. Med systematisk litteraturstudie menas 
en studie, som grundar sig på litteraturgenomgång och forskningsöversikt. För att bestämma 
vilket bränsle, som bör väljas, utvecklas och användas i framtiden måste man väga in 
bränslets nack- och fördelar.  
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Abstract	  
 

The number of flights has increased and will further increase in the coming years. Earth's 
resources, including oil, will sooner or later run out. Therefore, alternative fuels of better 
quality must be developed. Discussions about global warming and environmental issues have 
never been as great as today. The emission of gases having negative impact on the 
environment is great, originating from inter alia industry, vehicles, and aircraft engines. The 
need to replace fossil-based fuel, which can lead to a reduction of the environmental impact, 
is large. 

The thesis focuses on future of alternative fuels for the aviation industry. The main purpose of 
this work is to identify, analyze, and compare various alternative future fuels and from there 
to tell which jet fuel that best meet the requirements of a modern aircraft engine when it 
comes to reducing harmful emissions. 

This thesis is a systematic literature review based on literature review and research review. To 
determine which fuel that best meets the environmental requirements one must consider its 
negative effects and advantages. 
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Förord	  

	  
Forskning om bränslen, som kan ersätta dagens fossilbaserade bränsle, har inspirerat mig 
väldig mycket. Att vissa ämnen som exempelvis alger kan ha så högt oljeinnehåll i 
förhållande till sin storlek och att de kan vara råmaterial till framtida bränslen är otroligt 
intressant. Det har varit roligt att läsa de relevanta vetenskapliga artiklarna och ta del av vad 
som händer i forskningsvärlden, när det gäller utveckling av framtida bränslen. Att skriva 
detta arbete har varit väldigt intressant och lärorikt, inte bara för att jag fick läsa många olika 
artiklar och bekanta mig med nya diskussioner om olika bränslealternativ och utvecklingen av 
dem, utan för att jag blev insatt i ett område som jag vill läsa mer om och forska vidare i 
framtiden. Hoppas att läsningen av detta arbete kan väcka intresse hos läsaren. Jag vill tacka 
min handledare Kjell-Åke Brorsson för en bra handledning och företaget Ecopar som lät mig 
ta del av deras forskning.  
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Nomenklatur	  

	  

ASTM –American society for testing and materials  

ICAO – International Civil Aviation Organization 

UHC – Unburned Hydro Carbon  

CO – Carbon Oxide, kolmonoxid 

FAE – Fatty Acid Ester 

FAME – Fatty Acid Methyl Ester 

F-T – Fischer-Tropsch 

WG – weight  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund   

Drömmen om att kunna flyga har alltid varit stor hos människan. Redan under 1400-talet 
skissade Leonardo Da Vinci bland annat på en helikopter och segelflygplan för första gången. 
Trots att hans flygmaskin aldrig lyckades flyga var detta ett stort steg mot utveckling av bättre 
och modernare flygmaskiner. Det dröjde ganska länge efter Da Vincis skisser innan första 
luftballongen lyfte från marken. Under 1700-talet lyfte den första luftballongen som drevs med 
varmluft (Flygvapenmuseum, 2006). Det första praktiska flygplanet som flög med hjälp av 
bensin, byggdes av bröderna Wright och prövades år 1903 (Wright-Brothers, 2012). 

De första flygmotorerna liknade de motorer som används i bilar idag och nyttjade samma typ 
av bränsle. Effekten var inte tillfredsställande och därför konstruerades anpassade motorer 
och nya typer av bränslen togs fram. Under 1940-talet utvecklades turbinmotorer och 
flygfotogen (Chevron, 2006b). Miljöfrågan var inte aktuell under flygets barndom men idag 
när utvecklingen av flygplan och flygindustrin är intensiv och många samhällsfunktioner är 
beroende av flygtransporter, är diskussionen om utveckling av ett alternativt miljövänligt 
bränsle viktigt och ett högaktuellt område inom forskningen. 

Än idag används i flygplan fossila bränslen med råolja som bas för transportarbetet. 
Flygtrafiken ökar stadigt varje år och en ökning på 5 procent förväntas till och med år 2026 
(Nygren et al., 2009). Det gör att behovet av bränsle ökar, vilket kommer att leda till att 
bränslepriset kommer att stiga kraftigt.  Idag står flygtrafiken för 2 procent av det totala 
globala koldioxidutsläppen och enligt FN:s klimatpanel kommer denna andel att öka med 1 
procent fram till år 2050 (Svensk Flyg, 2012 ). 

Idag används Jet A-1 som flygbränsle, vilket ursprungligen framställs från råolja. Den främsta 
nackdelen är att Jet A-1 är ett fossilt bränsle, som ger ett stort koldioxidutsläpp. Det finns 
även fördelar med Jet A-1, exempelvis har det en låg fryspunkt vilket gör att det är lämpligt 
för långa internationella flygningar. (Chevron, 2006b) Jet A-1 är resistent mot oxidation, har 
kontrollerad volatilitet och är resistent mot termisk nedbrytning (Shell, 2007). 

Enligt den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, måste oljeefterfrågan för Europa 
minska med hela 50 procent för att målet för klimatförändringen ska kunna uppnås. Detta 
innebär en minskning på ungefär 2 procent av den oljeförbrukning som förbrukas idag. 
(Nygren et al., 2009) 

Forskning om miljövänliga ersättningsbränslen pågår för fullt då användningen av de fossila 
bränslena så småningom kommer att minska på grund av miljöfaktorer och den begränsade 
mängden naturresurser. Därför är forskning och framställning av ett miljövänligt 
ersättningsbränsle nödvändigt. 



	  

2	  

	  

För att kunna kompensera det stigande antalet flygresor måste det totala utsläppet minskas. 
Dessa faktorer utgör en grund för behovet av ett alternativt flygbränsle som är förnyelsebart, 
hållbart, miljövänligt och uppfyller de krav som ställs av myndigheter och 
flygmotortillverkare. Denna situation inspirerade mig att hitta förslag på alternativa 
flygbränslen som skulle kunna användas inom flygindustrin.                                                                                                                      

 

1.2 Syfte 

Huvudsyftet med arbetet är att kartlägga, analysera och jämföra olika alternativa framtida 
bränslen. Ett delsyfte är att ge förslag på vilket/vilka flygbränsle/n som bäst uppfyller de krav 
som en modern flygmotor ställer. Detta med avseende på att reducera utsläppen av 
miljöfarliga emissioner samtidigt som effektivitet och flygsäkerhet upprätthålls. 

 

1.3 Problemställning 

Enligt studier från IATA1 har antalet flygningar ökat och kommer att öka ännu mer under de 
närmaste åren. Råvaran för tillverkning av nuvarande flygbränsle är olja och det gör att 
oljepriset med avseende på efterfrågan kommer att stiga. Behovet av utveckling av nya 
alternativa bränslen med minst lika hög kvalité och mindre utsläpp är väldigt stort. 
Förnyelsebara alternativa bränslen behövs för att flygbranschen ska kunna bli hållbar. 

Dessutom kommer miljön att påverkas negativt av alla koldioxidsutsläpp orsakade av 
förbränning av fossila bränslen, då avgaser är skadliga för miljön. Med den växande 
flygtrafiken ökar även utsläppen av miljöfarliga ämnen till atmosfären och ekosystemet. 
Utvecklingen av alternativa gröna bränslen behöver intensifieras och sättas i bruk. 

Frågan är då vilket flygbränsle som kan vara det bästa alternativet som framtida bränsle? 

 

1.4 Avgränsningar 

Det finns många företag som vill utveckla ett bra ersättningsbränsle och som forskar på 
många olika alternativ. Nästan alla företag tycker att deras val för utveckling av det framtida 
bränslet är bäst. Eftersom området är stort och allt från olika alkoholer till olika biologiska 
material kan vara intressanta för utvecklingen, har jag begränsat mig till några av de 
viktigaste, vanligaste och mest intressanta bränslena/utgångsmaterialen. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  International	  Air	  Transport	  Association.	  
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2. Flygbränslen  

2.1 Krav på flygbränslen 

Det finns olika krav på ett flygbränsle som ska användas i flygplansmotorer. Bränslet måste 
till exempel ha ett högt värmeinnehåll för maximal räckvidd och ha en hög energitäthet. 
Bränslet ska ha låg explosionsrisk, hög specifik värmekapacitet och vara utan föroreningar. 
Bränslet ska även ha en låg fryspunkt för att underlätta driften på hög höjd, låg viskositet, hög 
smörjförmåga, god termisk och kemisk stabilitet och god förbränningsförmåga (låg 
kolbildning). (Blakey et al., 2011)  

Ett bränsle ska kunna klara alla krav som ställs på ett miljövänligt bränsle. Kostnaden för ett 
flygbränsle ska vara acceptabel och bränslet ska ha god grundlagring och vara lätt att hantera. 
Med andra ord ska det nya bränslet ha samma egenskaper som Jet A-1 plus att det ska vara 
miljövänligt. 

 

2.2 Emissioner från flygplansmotorer 

För att kunna förstå vad ett miljövänligt bränsle är, redovisar jag först kort vilka olika 
emissioner som släpps ut i luften från en flygplan med Jet A-1 som bränsle. De typer av 
avgaser som släpps ut till miljön från dagens flygplan är samma som de avgaser en bil 
producerar. Avgaserna består bland annat av ungefär 70 procent koldioxid (CO2), koloxid 
(CO), kväveoxider, svaveloxider, lite mindre än 30 procent vattenånga (som kan ge 
växthuseffekt på höga höjder) och kolväten (både förbrända och icke förbrända). Kolväten 
kallas också ibland för flyktiga organiska ämnen (VOC). Detta klassas under rubriken farliga 
luftföroreningar (HAPS) och även en liten mängd av detta ämne anses vara farligt. Utsläppet 
av NO, SO2, VOC och andra partiklar och komponenter anses vara mindre än 1 procent 
vardera. I tabell 1 nedan, redovisas översiktligt några avgaser som släpps ut av bland annat ett 
flygplan. (Federal Aviation Administration, 2005) 
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Tabell 1. Redovisning av några typer av avgaser. 

Förkortning Avgasnamn Förklaring 
H2O Vatten  Produkten som erhålls vid fullständig 

förbränning. Väte som bildas av 
förbränningsprocessen reagerar med 
luftens syre och H2O bildas. 

CO2 Koldioxid  En produkt som bildas vid fullständig 
förbränning av fossila bränslen 
(kolvätebränslen) såsom jetbränsle och 
diesel. Det producerade kolet reagerar 
med luftens syre och CO2 produceras. 
 

NO Kväveoxid  Förbränning av bränslet leder till höga 
temperaturer. Kväveoxid bildas när 
luften möter den höga temperaturen. Det 
bildade kvävet och syre reagerar och 
bildar kväveoxid. 
 

HC 
(VOC) 

Kolväten 
(Flyktiga organiska 
föreningar) 

En produkt som bildas vid ofullständig 
förbränning av bränslet.  
(Många VOC är farliga avgaser) 

CO kolmonoxid 
 
 
 

Bildas vid ofullständig förbränning av 
bränslet. 

SO2 Svaveldioxid  Alla fossila bränslen innehåller svavel. 
När förbränning av bränslet äger rum, 
reagerar svavel med syre och svaveloxid 
bildas. 
 

_ Partiklar  Små partiklar, som kan vara både fasta 
eller flytande, kan inhaleras. Bildas vid 
ofullständig förbränning. 
 

O3 Ozon  Denna gas bildas lätt i atmosfären och är 
en produkt av reaktionen mellan VOC 
och kväveoxid med värme och solljus 
närvarande. 
 

Källa: Federal Aviation Administration, 2005, sid. 2. 
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2.3 Jet A-1 
Det vanligaste flygbränslet som finns och används i hela världen (utom i USA) är Jet A-1. Jet 
A-1 är fotogen som är baserat på fossil råvara och har fortlöpande utvecklats och modifierats 
för att kunna uppfylla säkerhetskriterierna. Jet A-1 kan bland annat användas i 
gasturbinmotorer, APU, små flygplan och civila flygplan. Däremot är Jet A-1 inte lämpligt för 
användning för de civila flygplan som har motorer med gnisttändning. (Shell, 2007) 

Jet A-1 är ett flygfotogen som är ett multi-komponent bränsle. 70 till 85 procent av Jet A-1 
bränslet består av antingen paraffin (normal rak kedja), isoparaffin eller cykloparaffin 
(grenade kedjor). Vilken sorts paraffin bränslet innehåller, är beroende av den råolja som 
används i förädlingsprocessen. Fördelen med cykloparaffin är att den producerar mindre 
värme per viktenhet vid förbränning. Detta betyder att bränslet som består av cykloparaffin 
har en lägre fryspunkt och därför är lämpligare för flygning på höga höjder. 

Förutom paraffin innehåller flygbränslet svavel, kväve, syre och kolväteföreningar. 
Kolföreningar som även kallas för heteroatomer kommer från råoljan och har en anti-
oxidationseffekt och är till en viss del även smörjande. Svavel finns i bränslet bland annat i 
formerna disulfider, tiofener och sulfider. (Blakey et al., 2011) 

Det kan förekomma stora variationer i sammansättningen av jetbränsleföreningar. Detta 
innebär att skapandet av en förbränningsmodell, för att förstå förbränningsprocessen, 
försvåras. Modellerna utvecklas och studeras både för att modifiera det redan befintliga 
bränslet och för forskning mot utveckling av ett bättre bränsle. (Blakey et al., 2011) 

Fördelar med Jet A-1 bränslet är många: ren och effektiv förbränning, bra volatilitet, hållbar 
mot oxidation och termisk nedbrytning. Kraven på tillverkning, lagring och distribuering av 
bränslet är höga och görs med strikta kvalitetskriterier. Eftersom Jet A-1 utvinns ifrån råolja, 
produceras koldioxid vid förbränningen. Detta har en negativ inverkan på miljön. (Shell, 
2007) 

Tabell 2. Några egenskaper hos Jet A-1. 

Egenskaper Maxvärde Minvärde 
Densitet @ 15°C                                      kg/m³ 840 775 
Flampunkt                                                °C              38 
Fryspunkt                                                 °C  -47  
Destilationsslutpunkt                               °C  300  
Aromathalten                                            %v 25  
Svavelhalt                                                 %m 0,3  

Källa: Shell, 2007. 
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2.4 Bio-diesel  

Ett av de få miljövänliga bränslen som kan användas i gasturbiner utan några modifieringar är 
biodiesel. Biodiesel har många fördelar jämfört med konventionella dieselbränslen. Till 
exempel innehåller biodiesel nästan inget av det kemiska grundämnet svavel och inga 
aromater jämfört med vanliga dieselbränslen. Biodiesel förorenar naturen mindre jämfört med 
den vanliga petroleumdieseln och är dessutom förnyelsebart. För att förvara biodiesel krävs 
ingen annan infrastruktur än den som behövs för förvaring av vanlig diesel. I dagens samhälle 
är många verksamheter beroende av dieselbränslen. Många industriella företag, transporter 
och elproduktion är starkt beroende av diesel. Därför kommer utveckling av ett alternativt 
bränsle ha en stor påverkan på miljön och även ekonomin. Att utveckla biodiesel från 
vegetabiliska oljor är därför ett prioriterat område inom forskningen. (Gupta et al., 2010) 

Biodiesel är en fettsyra, antingen av etyl- eller metylesterkaraktär. För tillverkning av 
biodiesel kan både ätliga och oätliga vegetabiliska oljor användas. Oftast används växtarter 
som är rika på oljor. Strukturen på oljemolekylerna modifieras genom en så kallad 
transförestringsprocess. Denna process går ut på att triglycerid och alkohol reagerar med 
varandra i närvaro av en katalysator. Omvandlingen av triglycerider till etyl- eller metylestrar 
med hjälp av denna process leder till att molekylvikten minskas med en tredjedel. Även 
viskositeten minskar vilket gör att flyktigheten ökar. Syremolekyler utgör 10-11 procent av 
molekylvikten vilket förklarar varför biodiesel har bättre förbränningsförmåga än vanliga 
kolvätebaserade dieselbränslen. (Gupta et al., 2010) 

Biodiesel kan blandas med petroleumdiesel och användas som en blandning eller så kan den 
användas ren. Användning av biodieselblandning (biodiesel + vanlig diesel) eller ren 
biodiesel leder till mindre utsläpp av CO (kolmonoxid) och oförbrända kolväten (UHC). 
Dessutom produceras färre partiklar utan att effekten påverkas i någon högre grad. Vid 
användning av biodieselblandning reduceras CO-utsläpp och partikelproduktion med 12 
procent och utsläpp av UHC med 20 procent. (Gupta et al., 2010)  

Vid användning av 100 procent ren biodiesel erhålls en reducering av CO med 48 procent och 
av UHC med 68 procent. Studier, som genomförts under några flygningar med biodiesel som 
bränsle, visade en minskning av halten kväveoxid (NO). Annars fann man ingen skillnad i 
effekt. I ett annat test med syftet att jämföra Jet A-1 bränslen och biodiesel kunde man se att 
den dragkraft som producerades av biodiesel var 8 procent mindre än den dragkraft som 
producerades av Jet A-1 bränslen. Färg, avgastemperatur och tändning var annars samma för 
både Jet A-1 och biodieseln. (Gupta et al., 2010) 
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2.5 Etanol 

Etanol kan bland annat utvinnas från olika sockerarter. Bränslet tillverkas genom jäsning av 
de sockerarter som finns i majs, sockerrör och spannmål. Omvandling av cellulosa till etanol 
är idag ett intressant forskningsområde. Cellulosa kan till skillnad från sockerarterna inte jäsas 
till etanol, därför är det viktig att hitta en annan process för att omvandla cellulosa till etanol. 
Forskning görs för närvarande på många omvandlingsmetoder av cellulosa till etanol. 
Exempel på en metod är odling av grödor som kan producera etanol med cellulosa som 
råmaterial. Metoden ser lovande ut och utveckling av denna metod kan leda till uppfinnandet 
av en effektiv process för etanolproduktion. (Chevron, 2006a) 

En av de egenskaper som etanol har, till skillnad från kolvätebränslen, är att den är blandbar 
med vatten. 35 procent av den totala etanolvikten innehåller syre vilket förklarar det låga 
energiinnehållet jämfört med de konventionella flygbränslena. Etanol är mer flyktig och har 
en högre kokpunkt (78 °C) jämfört med dagens flygbränslen (kolväten), detta på grund av 
intramolekylära vätebindningar. (Chevron, 2006a)  

En av fördelarna med att använda etanol som alternativt bränsle är att det kan vara ett 
miljövänligt alternativ till de fossila bränslen som används idag. Dessutom förlänger 
etanolanvändningen livslängden på turbinen på grund av de rena förbränningsegenskaperna 
hos etanol (Chevron, 2006a). Nackdelen däremot är att omvandlingen av cellulosa till etanol 
kräver ett extra steg, nämligen hydrolys av stärkelse till glukos vilket är både kostsamt och 
kräver mer energi än att omvandla socker till etanol. Utöver höga kostnader, skapas många 
biprodukter genom denna process. Att bli av med biprodukterna kan också innebära kostnader 
och leda till negativ påverkan på miljön (International Energy Agency, 2011). En annan 
nackdel är lagringen av etanol. Ifall man ska använda 100 procent etanol som flygbränsle, 
behöver man ha ett separat lagrings- och distributionssystem för lagring av etanol. Blandning 
av etanol och de konventionella bränslena är på grund av de olika fysikaliska och kemiska 
egenskaperna inte heller möjlig (Chevron, 2006a). 

 

2.6 Alcohol To Jet (ATJ) 

ATJ framställs via två steg, det första är omvandling av råvaror till alkohol och det andra 
steget är omvandling av alkohol till flygbränsle. Råvaror till alkoholproduktion är detsamma 
som för etanolproduktion. Som figur 1 nedan illustrerar kan råvaror till ATJ vara stärkelse, 
socker, biomassa eller industriella rökgaser (IATA, 2011). Som nämnts ovan (se delkapitel 
2.5) omvandlas socker och stärkelse till alkohol genom jäsning, däremot förbehandlas 
biomassan först till socker, sedan bildas syntesgas genom fermentering eller förgasning. 
Syntesgasen jäses sedan till alkohol. Den producerade alkoholen konverteras antingen via 
kemiska synteser eller via en process som omfattar tre steg, torkning, oligomerisering och 
hydrogenering. Det som erhålls efter de processerna är ATJ-bränslen. 



	  

8	  

	  

 

 

	  

Figur1. Översikt på ATJ-processen. 

Källa: IATA, 2011, sid.15.          

ATJ är ett miljövänligt bränsle och har potential att bevara miljön och rädda flygindustrin från 
beroendet av fossila bränslen. Samtidigt finns det många kritiker som talar emot ATJ-
bränslen. (IATA, 2011) 

Enligt förespråkarna för ATJ-bränslen finns det stora tillgångar på råvaror för att framställa 
ATJ. Det finns gott om sockerrör som kan jäsas till alkohol för att sedan omvandlas till 
flygbränsle. Detta tycker förespråkarna är en bra anledning till att utveckla ATJ-bränslen till 
det alternativa framtida flygbränslet. Kritikerna menar emellertid att den energi som krävs för 
att omvandla råvarorna till slutprodukt är stor och denna nackdel jämnar ut de miljömässiga 
fördelar som brinnande ATJ-bränslen har. (Reals, 2012) 

Trots kritikerna är det många företag som vill forska på och använda ATJ som bränsle. The 
Defense Logistics Agency, Downstream partnerskap (United Airlines/Gevo och Virgin 
Atlantic och LanzaTech) är exempel på några av de företag som har annonserat sin vilja till 
forskning och användning av ATJ. Svenska Biobränslen har också meddelat att de har för 
avsikt att använda ATJ bränslen för framtida flygningar. (IATA, 2011) 

Det finns även flygbolag såsom Virgin Atlantic och Qatar Airways som har visat stort intresse 
för ATJ-bränslen och stöder de företag som utvecklar ATJ-bränslen. Ett av de företag som har 
varit framgångsrikt inom utvecklingen av ATJ-bränslen är Byogy Renewables. Företaget 
hävdar att de har omvandlat alkohol till jetbränsle via katalytisk syntes. Enligt företaget är en 
av ATJ-bränslenas fördelar att de inte behöver blandas med fotogen, eftersom de redan 
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innehåller aromater. Dessutom anser företaget att ATJ-tillverkning kostar mindre än dagens 
flygbränslen. (Reals, 2012) 

 

2.7 Lean Jet 

Lean Jet är ett rent syntetiskt jetbränsle som har utvecklats av det svenska företaget Ecopar. 
Bränslet produceras med hjälp av Fischer-Tropsch-processen och utgångsråvara är en 
syntesgas. Syntesgasen kan tillverkas ifrån biomassa, kol eller naturgas.  

Det som är intressant med sammansättningen av syntetiskt bränsle är att alla molekyler i det 
syntetiska bränslet även kan finnas i det konventionella flygbränslet. Den omvända principen 
gäller dock inte. Det innebär att inte alla molekyler som finns i exempelvis Jet A-1 återfinns i 
det syntetiska bränslet. Företaget Ecopar har utfört ett test för att jämföra Jet A-1 bränslet med 
Lean Jet. Resultatet av emissionsmätningarna tydde på att både Lean Jet och Jet A-1 har en 
god och effektiv förbränning med låga HC- och CO-utsläpp. Halten av producerade 
kväveoxider och sot var lägre för det syntetiska bränslet jämfört med Jet A-1. Den lägre 
halten av de giftiga ämnena leder till en bättre luftkvalitet och mindre risker för de som 
hanterar flygbränslet. Halter av aromatiska och polyaromatiska föreningar är obetydliga i 
Lean Jet och detta förklarar den låga densiteten hos Lean Jet. Lean Jet har låg densitet och 
dessutom uppfyller bränslet kraven ”Standard Specifikation for Aviation Turbine”.  

Nedan visas förbränningen med syntetiska jetbränslet Lean Jet (figur 2, bild 2) och det vanliga 
jetbränslet Jet A-1 (figur 2, bild 1) vid konstant massflöde. Man kan se sotbildningen vid 
förbränning av Lean Jet och Jet A-1. Lean Jet brinner betydligt renare jämfört med Jet A-1, 
dessutom har Lean Jet lägre sottal jämfört med Jet A-1.  
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Jet A-1 (bild1)   Lean Jet (bild2) 

Figur 2. Bilder från testet som genomfördes vid Lunds Universitet. 

Källa: Klingmann et al., 2012. 

 

2.8 Vätgas 

Det finns många olika sätt att framställa vätgas. Man kan producera vätgas bland annat via 
oljeoxidation, solinstrålning, elektrolys och biomassförgasning. Biomassförgasning är för 
närvarande den billigaste metoden för framställning av vätgas. Vätgasproduktion genom 
biomassförgasning sker i två katalytiska reaktioner. Först reagerar ångan med naturgasen (CH 
4), vilket leder till bildning av H2 och CO som även kallas för syngas. För att sedan kunna 
framställa vätgas kommer ångan med mycket hög temperatur att i en speciell reaktor blandas 
med metangas och syngas i närvaro av en katalysator som är nickelbaserad. I det sista steget 
kommer de bildade gaserna att separeras och rent vätgas erhålls. (Gupta et al., 2010) 

Formeln nedan illustrerar blandningen av naturgasen metan (CH4) med vatten (H2O), 
produkter av reaktionen är bildning av kolmonoxid (CO) och väte. När kolmonoxid reagerar 
vidare med vatten i det andra steget ökar produktionen av vätgas.  

CH4 + H2O ↔ CO + 3H2  

CO + H2O ↔ CO2 + H2  
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Ett annat sätt att framställa vätgas är genom elektrolys. Fördelen med denna metod är att 
verkningsgraden under omvandlingen är nästan 100 procent. Olika strömkällor kan användas 
under elektrolysen. Genom att öka halten syrgas minskar luftinnehållet, vilket leder till en 
lägre halt av NO. Vätgas har hög entropi, vilket betyder att mycket energi kan utvinnas per 
volymenhet. Det utvinns 120 MJ per kg vätgas, vilket är dubbelt så mycket jämfört med 
vanliga konventionella bränslen. Denna egenskap gör att vätgas anses som ett bra alternativ 
för utveckling till framtida bränslen för flygplan och inom industri. (Gupta et al., 2010) 

Fördelarna med vätgas som ett alternativt bränsle är många, exempelvis har vätgas inget CO2-
utsläpp. Nackdelar med vätgas som alternativt bränsle är att vätemolekyler är väldig små och 
det innebär att gasen mycket enkelt kan diffundera ut ur ett tätt system. Dessutom är vätgas en 
mycket brandfarlig gas. Om vätgas ska användas i flygplansmotorer, kommer det att uppstå 
problem då både vätgas och flytande väte har låg densitet och kommer att kräva en stor volym 
för lagring. Därför är det bättre att blanda små mängder vätgas tillsammans med andra 
bränslen. Då kommer vätgas att blandas med luften och en jämn fördelning uppstår i 
förbränningskammaren. På så sätt minskar CO-utsläppet. (Gupta et al., 2010) 

	  

2.9 Alger  

Alger, som länge har använts som bland annat livsmedel i olika kulturer, är organismer som 
utvinner energi genom fotosyntes och oftast brukar leva i vatten eller fuktiga miljöer. Alger är 
berömda för sina protein-, lipid- och energiinnehåll (Oilgae, 2011). Alger omfattar många 
olika arter och det leder till stora egenskapsvariationer mellan de olika arterna. Exempel på 
variationer bland arterna är deras behov av olika faktorer för tillväxten (olika arter har olika 
behov) och deras uppbyggnad. De nödvändiga faktorer som alger behöver för att kunna 
överleva är vatten, koldioxid och mineraler såsom fosfor och ljus (Chisti, 2007). 
 
Idag är intresset att använda alger som ett alternativt framtida bränsle stort och forskning 
inom området pågår för fullt. Alger kan delas in i två huvudgrupper: mikroalger och 
makroalger. Makroalger är flercelliga alger som exempelvis sjögräs och mikroalger är de 
encelliga organismerna (Demirbas, 2010). Mikroalger förbrukar stora mängder fosfat, kväve 
och koldioxid. Denna egenskap gör att mikroalger bidrar till minskning av bland annat 
koldioxid, föroreningar av vattenvägar och reduktion av giftiga kemikalier (Sivakumar et al., 
2012). 

Förutom den ovanämnda egenskapen har mikroalger många andra fördelar. En av dem är att 
de har en effektivare fotosyntes än andra landlevande växter. Det är mikroalger som används 
för att framställa biobränslen (Demirbas, 2010). Fördelarna med mikroalger för framställning 
av biobränslen är många, ett exempel är att alger kan odlas både på icke odlingsbar mark och i 
vatten. Detta leder till att övriga jordbruket ej påverkas av algodlingen.  
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Tabell 3. Tabellen illustrerar jämförelse mellan olika växter som kan användas för 
biodrivmedelproducering. 

 Odlingsväxt  Oljeutvinning (l/ha)  Landarean som 
behövs (M ha)a  

Befintliga landsareor i 
USA som är odlingsbar (i 
procent)a 

Majs  172 1540 846 
Sojaböna  446 594 326 
Canola  1190 223 122 
Jatropha  1892 140 77 
Kokosnöt  2689 99 54 
Palmer 
(palmolja)  

5950 45 24 

Mikroalger b  136900 2 1,1 
Mikroalger c  58700 4,5 2,5 

(a) För att träffa 50 % av transportbehovet i USA,(b) 70 % olja (WG) i biomassa,(c)30 % 
olja (WG) i biomassa.                                                                                                            
Källa: Chisti, 2007, sid. 296. 

Enligt tabell 3 ovan ser man att alger inte kräver så mycket mark och är alltså inte ett hot mot 
odlingsbar mark och därmed inte påverkar livsmedelsproduktionen. Alger kan även växa i 
saltvatten, vilket innebär att potentialen att ersätta de fossila bränslena med alger med 
avseende på utrymme är stora. Alger har högt oljeinnehåll, hög tillväxttakt och positiv 
påverkan på miljön genom att andas in koldioxiden från omgivningen. (Chisti, 2007) 

Alger tar upp omgivningens koldioxid. Mikroalger växer fort och kan fördubbla sin biomassa 
inom 24 timmar (Demirbas, 2010). Den växande biomassans fotosyntes leder till att mer 
koldioxid tas upp ifrån omgivningen inom en kort tidsperiod. Man kan då dra slutsatsen att 
det framtida biobränslet baserat på alger producerar mycket mindre koldioxid jämfört med de 
fossila bränslen som används idag. En annan fördel som nämndes ovan var det höga 
oljeinnehållet alger har. Den torra biomassan av en viss art mikroalger kan producera 
triacylglyceroler eller långa kolvätekedjor upp till 50 procent av sin torra vikt. Det är 
triacylglycerolerna och de långa kolvätekedjorna som kan omvandlas till flygbränslen. 
(Sivakumar et al., 2012) 
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Tabell 4. Tabellen nedan visar oljeinnehållet hos olika mikroalger.     

Mikroalg  Oljevolym (% av torrvikt)  
Botryococcus braunii  25-75 
Chlorella sp.  28-32 
Crypthecodinium cohnii  20 
Cylindrotheca sp.  16-37 
Dunaliella primolecta  23 
Isochrysis sp.  25-33 
Monallanthus salina  >20 
Nannochloris sp.  20-35 
Nannochloropsis sp.  31-68 
Neochloris oleoabundans  35-54 
Nitzschia sp.  45-47 
Phaeodactylum tricornutum  20-30 
Schizochytrium sp.  50-77 
Tetraselmis sueica  15-23 

Källa: Chisti, 2007, sid. 296. 

Med hjälp av olika processer kan man omvandla biomassan av mikroalger till bränslen. 
Biophotolysis, rötning till metanol och termokemiska processer är några exempel på de 
processerna. Med biophotolysis menas dissociation av ett substrat i ett biologiskt system med 
hjälp av ljus för att framställa väte. De gröna mikroalgerna spjälkar vatten till väte och syre 
med hjälp av solljus under vissa förhållanden. (Oilgae, 2012) 

En av de viktigaste egenskaperna ett flygbränsle måste ha, är att kunna tåla låga temperaturer 
som nås vid höga höjder. Bränslet ska alltså ha en låg fryspunkt. En stor fördel med algbaserat 
biobränsle är att det har låg fryspunkt (Climatevenue, 2011). Utveckling av alger till 
biobränslen befinner sig på ett begynnande forskningsstadium, men mikroalgers egenskaper 
har visat goda möjligheter att kunna utvecklas till ett bra miljövänligt framtidsbränsle.  

 

2.10 Jämförelse mellan olika bränslen 

För att bestämma vilket bränsle som har de bästa egenskaperna för att väljas, utvecklas och 
användas i framtiden måste man väga in bränslets nack- och fördelar. Nedan redovisas 
resultatet i tabellformat, där olika parametrar hos de utvalda bränslena enkelt kan ses och 
jämföras. 
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Tabell 5. Översikt över olika bränslens egenskaper.  

Kriterier Jet A-1 Bio-diesel Etanol  ATJ Lean Jet Vätgas  Alger 

Koldioxidutsläpp Ja  Färre  Halverade 
koldioxid 
utsläpp  

Mycket 
mindre   

Ca 30 
procent 
mindre 

Inget Mycket 
mindre 

Svaveldioxid Ja  Nej Nej Nej Låg  Nej Nej  

Partiklar  Ja  Färre  Färre Färre Låg Nej Färre  

Ursprung  Råolja  Ätliga och 
oätliga 
vegetabiliska 
oljor  

Sockerarter 
och cellulosa  

Stärkelse, 
socker, 
biomassa 
eller 
industriella 
rökgaser 

Naturgas Naturgas och 
vatten 

Alger 

Produktionskostnad Oljepris- 
beroende  

Något högt Mycket 
kostsam  

Mindre Mycket 
högt  
 

Högt för 
närvarande 

Hög  

Fryspunkt Låg (-47 °C)   ~0 °C -114.1 °C - -65 °C Ca (-259 °C) - 

Energiinnehåll Hög Något mindre Låg  Mindre Hög Mycket högt Hög 

Infrastruktur Behöver ej 
ändras  

Behöver ej 
ändras 

Behöver 
ändras 

Behöver ej 
ändras 

Behöver 
ej ändras 

Behöver 
ändras 

Behöver ej 
ändras  
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3. Metod 

3.1 Vetenskaplig metod 
 
Vetenskaplig metod innebär läran om hur författaren till ett vetenskapligt arbete ska 
litteratursöka, datainsamla, organisera, behandla och analysera fakta och information på ett 
systematiskt sätt. För att få en bättre förståelse och granskning av den vetenskapliga metoden i 
examensarbetet, förklaras först innebörden av kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.  

 

Kvantitativ forskningsmetod 

Med kvantitativ forskningsmetod försöker forskaren kvantifiera material. På så sätt kan då en 
modell och/eller samband mellan olika kategorier hittas. Tillförlitligheten av fakta diskuteras 
och analyseras med hjälp av statistiska metoder.  

Denna metod baseras på redan accepterade principer. Inom metoden försöker författaren vara 
objektiv och studiens resultat ska inte påverkas av författarens egna tolkningar. Som det står i 
boken Att göra systematiska litteraturstudier av Christina Forsberg och Yvonne Wengström 
bygger en kvantitativ forskningsmetod på ett historisk ideal: ”Kvantitativa studier strävar 
efter att ordna och klassificera, se samband, förutsäga och förklara. Den kvantitativa 
forskningsansatsen bygger på ett historisk ideal om att verkligheten kan studeras 
förutsättningslöst och objektivt” (Forsberg & Wengström, 2008, sid. 61). 

 

Kvalitativ forskningsmetod 

En kvalitativ forskningsmetod är exempelvis forskning som grundar sig på hermeneutik. Med 
hermeneutik menas förståelse och lärande genom tolkning.  

Med andra ord kan man enligt Forsberg och Wengström (2008, sid.62) säga att ”/…/ inom 
kvalitativ forskning betonas förståelse av människans upplevelser av t.ex. ett fenomen i sitt 
sammanhang”. Inom en sådan metod är forskarens uppfattningar viktiga och detta kan 
påverka undersökningsresultatet. Exempel på kvalitativa metoder är intervjuer, fältstudier 
eller deltagande observationer. Både kvalitativa och kvantitativa metoder bygger på varandra 
och den ena är beroende av den andra. En kvantitativ metod bygger alltså på ett kvalitativt 
antagande. (Forsberg & Engström, 2008) 

Examensarbetet baseras främst på en systematisk litteraturstudie. Med systematisk 
litteraturstudie menas en studie, som grundar sig på litteraturgenomgång och 
forskningsöversikt. Grunden till att göra en bra systematisk litteraturstudie är att det finns ett 
tillräckligt underlag med tillförlitliga studier med bra kvalitet. Syftet med en sådan studie är 
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bland annat att läsaren ska få en snabb och enkel men omfattande översikt av 
forskningsresultat inom området. 

Enligt SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) ska en systematisk litteraturstudie 
uppfylla ett antal krav. Nedan visas några exempel på kriterier som måste vara uppfyllda i en 
systematisk litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2008, sid. 31): 

1. Klart formulerade frågeställningar. 

2. Tydligt beskrivna kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar. 

3. Studiernas kvalitets bedömda. 

4. Svaga studier ska uteslutas. 

 

Jag har en tydlig frågeställning (se syfte), har använt pålitliga databaser för att finna 
vetenskapliga artiklar (se nedan) och artiklarna har blivit kvalitetsbedömda under 
informationsinsamlingen (se urval). 

3.2 Vetenskaplig arbetsmetodik 
 
Litteratursökningen utfördes genom artikelsökningar i olika databaser. Ett 
delforskningsresultat erhölls genom kontakt med ett företag via elektronisk post. Dessutom 
har jag använt mig av böcker och tidskrifter.  

 

 3.2.1 Datainsamling 

Jag har använt mig av två olika sätt för datasamling och vetenskapliga 
litteraturundersökningar, nämligen manuell sökning och databassökning. Manuell sökning 
efter böcker och vetenskapliga tidskrifter, som berörde problemområdet, genomfördes 
tillsammans med en av högskolans bibliotekarier. 

Böcker, som inte fanns på Mälardalens högskolebibliotek beställdes från Mittuniversitet och 
KTH. Databassökning inleddes med att en av bibliotekarierna vid Mälardalens högskolas 
bibliotek delgav mig grunderna i hur man genomför en bra sökning. Syftet är att kunna finna 
databaser, som berör studiens problemområde. Mälardalens högskolas och Uppsala 
universitets databaser användes för att finna artiklar. Enligt Lars Torsten Eriksson och Finn 
Wiedersheim-Paul (2006, sid. 89) finns det två huvudprinciper för att söka information på 
nätet: 

1. Sökning: Sökningsprinciper används när man är säker på att den information som söks 
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finns tillgänglig på nätet och att den användbara informationen träder fram om 
effektiva söktermer används vid informationsinsamlingen.  

2. Bläddring: Här används länkar från olika webbsidor för informationssökning. 
Slumpmässig bläddring rekommenderas inte, det är alltså mycket effektivare om 
planerade mönster används.  

 
 

Jag har använt mig av sökning och bläddringsprinciper. Vidare har jag använt mig av t.ex. 
artiklarnas källförteckning för att kunna finna andra källor och därmed länkar till att finna 
omfattande och informationsrikare artiklar. Kvalitetsbedömning av de olika länkar man 
använder sig av är central vid bläddring. Det är till exempel väldig viktigt att veta vem som 
har gjort länksamlingen och om länksamlingen är aktuell.  

 

Sökstrategi 

Artikelsökningar utfördes i Mälardalens högskoledatabas, Discovery och i Uppsala 
universitets databaser, Environmental Engineering Abstracts och ScienceDirect. En annan 
sökmotor som användes var Google Scholar. Vid faktasökning användes fritext och de 
booleska sökoperatorerna ”AND” och ”OR”. Det har även förekommit manuella artikel- och 
informationssökningar på Mälardalens högskolebibliotek samt Västerås stadsbibliotek. De 
söktermer som användes i databaserna för litteratursökning anges i tabell 6 i Appendix 1. 
Sökord valdes genom nyckelord från frågeställningen, enstaka ord och/eller kombinerade 
sökord som berör studieämnet. 

Jag skickade frågor till företaget Ecopar via elektronisk post under april 2012. Detta företag 
valdes ut eftersom det producerar syntetiskt bränsle som uppfyller nästan alla krav som IATA 
(International Air Transport Association) ställer på ett miljövänligt bränsle. Många andra 
företag kontaktades också men de hörde aldrig av sig till mig. Företaget Ecopar svarade på de 
ställda frågorna och skickade tillbaka svaret via elektronisk post. Fördelen med e-
mailkontakten var att företaget skickade mycket omfattande information om det syntetiska 
bränslet som jag fick läsa igenom i lugn och ro. Nackdelen var att jag inte fick ta del av all 
information då stora delar av materialet var sekretessbelagt. E-posten som skickades till 
företaget formulerades på ett sådant sätt att den ansvarige på ett snabbt sätt skulle veta vad 
min studie handlade om och vad jag var ute efter. Orsaken till detta är att personalen oftast 
inte har så mycket tid och är upptagna. Frågeställningarna var därför övergripande och korta. 

	  

3.2.2 Urval 

Enligt boken Att göra systematiska litteraturstudier sammanfattas urvalsprocessen i sex steg 
(Forsberg & Wengström, 2008, sid 90): 
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1. Det första steget är att identifiera det område som är intressant för informationssamling och 
definiera sökord.  

2. Andra steget är att dra gränser för val av studier (t.ex. vilka språk artikeln ska ha, vilken 
tidsperiod är studien gjord under, publiceringsår).  

3. Tredje steget är att använda säkra, pålitliga och lämpliga databaser för 
informationssökningar. 

4. Fjärde steget handlar om att författaren ska ta del av den forskning som pågår just nu och ta 
reda på information som befinner sig på forskningsnivå och kanske inte har hunnit att 
publiceras än.  

5. Femte steget är att författaren enkelt och snabbt ska kunna välja rätt artikel med rätt 
information. För att detta ska kunna bli möjligt är det bra om författaren läser artikelns titel 
och abstract först. Sammanfattningen av artiklar ger bland annat en snabb överblick av vad 
hela artikeln handlar om och hur studien har genomförts. Forsberg och Engström (2008, sid. 
90) föreslår att man först: ”/…/ gör ett första urval av litteratur som ska bli föremål för 
fortsatt granskning”. 

6. Det sista och sjätte steget är att de utvalda artiklarna läses i sin helhet och att en 
kvalitetsbedömning görs. 

I studien har jag, enligt ovanstående steg, gjort ett urval i tre steg och valt bort de artiklar som 
var mindre intressanta, de artiklar som ej berörde problemområdet och/eller inte hade 
tillräcklig god kvalitet för att kunna användas i studien.  
 

Urval ett 

Urval av vetenskapliga artiklar gjordes genom att de artiklar, vars abstrakt och titel inte 
innehöll någon/något information eller svar på studiens frågeställning exkluderades. I 
normalfallet talar sammanfattningen av en studie om vad den handlar om och hur studien har 
genomförts. I de artiklar som jag inte fann någon intressant information i eller om artiklarna 
inte alls berörde problemställningen valdes bort direkt.  
 
De vetenskapliga artiklarna skulle vara på svenska eller engelska och vara tillgängliga i 
fulltext. Att artiklarna skulle vara bara på svenska eller engelska var för att jag behärskar 
engelska och svenska flytande och därför enkelt kan läsa och förstå hela artikeln utan att 
behöva översätta den. Om jag till exempel valt en artikel på tyska skulle jag i första hand 
behöva översätta artikeln till svenska eller engelska för att förstå den. Översättningar är både 
tidskrävande och dessutom blir det inte alltid rätt översatt om Google Translate skulle 
användas. Med andra ord har jag medvetet uteslutit artiklar som inte är på svenska eller 
engelska, eftersom översättningen av en artikel inte kan anses tillförlitlig och exakt. 
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Urval två 
Artiklar som var äldre än från år 2005 uteslöts eftersom studier som utförts under de senaste 
fem åren om alternativa flygbränslen har ökat kraftigt. Huvudorsaken är att klimatfrågorna 
blivit allt viktigare och att diskussionen om miljö och den globala uppvärmningen blivit 
intensivare och därför har det blivit allt viktigare att komma på miljövänliga alternativa 
flygbränslen. Jag tog aktiv ställning genom att begränsa antalet artiklar och därför användes 
inga artiklar som var äldre än från 2005. 

 

Urval tre 

För att kunna bedöma artiklarnas kvalitet med syfte att använda dem som referenser har jag 
utgått från Eriksson och Wiederheim-Pauls (2006, sid. 170-171) granskningsmodell. 
Granskningsmodellen liknar en checklista och författarna till boken har då ställt fem 
huvudfrågor (med många underfrågor). Artiklar som uppfyllde granskningsmodellens kriterier 
inkluderades.  
 
 
3.3 Validitet och reliabilitet 
 

Reliabilitet 

Reliabilitet visar i vilken omfattning samma resultat dyker upp om upprepade 
sökningar/mätningar av samma fenomen äger rum (Forsberg & Wengström, 2008). Med 
andra ord kan det enligt Rolf Ejvegård (2009, sid. 77) sägas att: ”/…/ reliabilitet anger 
tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och av måttenheten”. 

Det som är viktigt och måste observeras med reliabilitet är bedömningen av mätinstrumentens 
pålitlighet. Till exempel kan vissa forskare utforma och basera sina enkätformuleringar 
och/eller informationssamling på ett sätt där de själva kan påverka resultatet. De kan alltså få 
det resultat de vill genom att utforma mätinstrumentet annorlunda. (Ejvegård, 2009) 

För att kunna säkerställa att jag hade rätt förståelse av lästa artiklar och hade tolkat innehållet 
rätt, lästes och tolkades utvalda artiklar. Tolkningen av varje artikel diskuterades sedan mellan 
mig och en annan forskarkamrat senare då skillnader och likheter av uppfattningen 
observerades. Om det fanns några skillnader i tolkningen, läste jag om artikeln för att kunna 
tydliggöra de olika tolkningarna. 
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Validitet 

Validitet innebär mätinstrumentets förmåga att kunna mäta det som den egentligen ska mäta. 
Detta innebär alltså en studie utan några systematiska mätfel och det kan man mäta genom att 
bedöma om innehållet av mätinstrumentet verkar vara trolig. Enligt Forsberg och Wengström 
(2008, sid.114) i boken Att göra systematiska litteraturstudier finns det många sätt att 
undersöka validitet. Här nämns tre viktiga begrepp som är viktiga att undersöka när det talas 
om validitet:  

1. Innehållsvaliditet (content validity): det innebär att alla detaljer av det ord eller problem 
som ska mätas/undersökas ska täckas med frågor. För att veta vilka frågor som anses som 
tillämpade kan forskaren rådfråga en expert.  

2. Begreppsvaliditet (construct validity): Det innebär att testa olika hypoteser om det problem 
som ska undersökas. 

3. Kriterievaliditet (criterion validity): Detta är ett mått på hur nära resultaten som fås från 
mätinstrumentet som forskaren använder för att undersöka problemet, är till det resultat som 
fås om man använder ett ”standard mätinstrument”.  

Jag har varit noga med att försöka finna de primära referenserna till de olika artiklarna. Detta 
för att jag önskade kontrollera och säkerställa att andra författare till artiklar som användes i 
min studie inte har misstolkat de primära referenserna. Detta kan påverka resultatet. De delar 
av artiklarna som skulle tas upp i min studie som referens, valdes efter att jag hade läst och 
granskat artiklarna. Vissa primära källor till de sekundära källorna valdes slumpmässigt och 
söktes upp i databaser. Sedan jämförde jag innehållet av de sekundära med de primära och 
analyserade och säkerställde innehållet hos de sekundära källorna som skulle användas i mitt 
examensarbete. 

 

3.4 Käll- och metodkritik 	  

Min studie är en systematisk litteraturstudie. De fakta som har tagits upp i studien är baserade 
på vetenskapliga artiklar skrivna av olika forskare. Fördelen med systematisk litteraturstudie 
är att all data har granskats av flera än bara forskaren själv (s.k. peer review), vilket görs 
innan artikeln publiceras. En annan fördel med systematisk litteraturstudie är att den utgör en 
sammanfattning av flera artiklar, vilket leder till en ökad tillförlitlighet. Ett problem med 
systematisk litteraturstudie som kan påverka studiens resultat är feltolkning av artiklar. För att 
undvika detta har jag läst artiklarna flera gånger och diskuterat tolkningen noggrant med 
kollegor.  

Vid artikelsökning dök ibland samma artiklar upp trots att olika sökord användes. Detta kan 
tyda på mättnad av artiklar men även på att få sökord användes. Om flera sökord använts, 
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hade möjligen fler artiklar hittats. Nackdelen med det är att chansen att kunna analysera, 
jämföra, tolka och dra slutsatser av andra forskares aspekter minskar och kan i viss grad 
påverka resultatet av studien.  

Artiklarnas språk spelade en stor roll vid urval ett. Artiklar skrivna på andra språk än engelska 
och svenska kunde kanske gett mig ett bredare perspektiv och mer omfattande underlag men 
de valdes bort då risken för feltolkning av artiklarna på grund av språkbrister är stor. Detta har 
dock inte påverkat tillförlitligheten av denna studie i någon högre grad då jag kan båda 
svenska och engelska och inte behövt använda översättningsverktyg i någon större 
utsträckning. Vid behov har Google Translate och språklexikon använts. Hade andra (som till 
exempel spanska eller tyska) också inkluderats hade jag behövt förlita mig helt på 
översättningsverktyg. Då skulle risken för felöversättningar och feltolkningar bedömts som 
för stora. Under urval två valdes artiklar som var äldre än från 2005 bort. Även om resultatet 
av de äldre studierna kunde leda till en mer omfattade studie valde jag bort dem. Detta för att 
nyare studier anses vara mer tillförlitliga jämfört med de äldre då studiens frågeställningar 
finns inom ett ganska nytt ämne inom flyg- och bränsleområdet.  

Den litteratur som jag refererar till under avsnitt metod är metodböcker, som bland annat 
används av studenter som läser inom vård och samhällskunskapen. Jag blev tvungen att 
använda dessa böcker, eftersom det inte finns någon teknisk metodbok. Jag har sökt tekniska 
metodböcker men kunde ej finna några. jag har även varit i kontakt med bibliotekarier på 
Mälardalens högskola. De har inte heller kunnat hjälpa till med att finna en metodbok för 
studenter som skriver examensarbete inom teknikområdet. Jag har även sökt i Chalmers och 
KTH:s  bibliotek tillsammans med en bibliotekarie utan resultat. 
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4.  Analys och resultat 

4.1 Analys 

I detta kapitel kommer jag att använda mig av den befintliga informationen (se tabell 5, 
delkapitel 2.10) för att analysera de utvalda bränsletyperna. Varje bränsle kommer att 
jämföras med Jet A-1 som är certifierad enligt ASTM D-1655 (Standard specification for 
aviation turbine fuels). De alternativa flygbränslena ska uppfylla kraven för ett miljövänligt 
jetbränsle.  

 

Bio-diesel – Jet A-1 

Om man jämför Bio-diesel med Jet A-1 så innehåller biodieseln nästan inget svavel och inga 
aromater. Bio-diesel kan bland annat utvinnas från båda ätliga och oätliga vegetabiliska oljor, 
medan Jet A-1 utvinns från råolja (Gupta et al., 2010). Nackdelen med att producera bio-
diesel från vegetabiliska oljor är att det krävs stora ytor av odlingsbar mark och detta kan 
påverka livsmedelsproduktionen negativt. Det går att använda bio-diesel i nuvarande 
flygplansmotorer och ingen modifiering eller ändring av infrastrukturen behövs. Hög 
produktionskostnad är en annan nackdel med bio-diesel jämfört med Jet A-1. Bio-diesel ger 8 
procent lägre dragkraft än Jet A-1. Vid användning av 100 procent bio-diesel eller 
blandningar med flygfotogen, minskas CO-utsläppen omkring 48 procent och UHC med 68 
procent (Gupta et al., 2010). Detta är den största fördelen med bio-diesel.  

 

Etanol – Jet A-1 

Användning av etanol har både nack- och fördelar jämfört med Jet A-1. Halverade 
koldioxidutsläpp gör att etanol är en bra kandidat för att ersätta Jet A-1. Etanol brinner renare 
och ger mindre slitage på motorn. Nackdelen med etanol är att omvandlingen av cellulosa till 
etanol kräver ett extra produktionssteg och att därmed kostnaden för framställning av bränslet 
blir högre (International Energy Agency, 2011). Det behövs enskilda lagring- och 
distributionssystem för att kunna använda etanol som 100-procentigt flygbränsle (Chevron, 
2006a). Detta betyder att ny infrastruktur behöver byggas då kostnaden ökar ännu mer. 

 

ATJ – Jet A-1 

ATJ kan användas som flygbränsle, eftersom den innehåller aromater och därför inte behöver 
blandas med flygfotogen. Koldioxidutsläppen är mycket mindre jämfört med Jet A-1, vilket 
gör att ATJ blir mer attraktivt för olika flygbolag (Reals, 2012). En nackdel med ATJ är att 
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det krävs mycket energi för tillverkning av slutprodukten. Detta gör att produktionen blir 
dyrare, vilket medför att olika företag är tveksamma till om de vill producera ATJ.  

 

Lean Jet – Jet A-1 

Lean Jet har många fördelar jämfört med Jet A-1. Några exempel på det är att 
koldioxidutsläppen från förbränning av Lean Jet är cirka 30 procent lägre jämfört med Jet A-
1. Det har mer energiinnehåll per enhet och det är möjligt att blanda Lean Jet med Jet A-1. 
Lean Jet har låg aromhalt och lågsvavelhalt jämfört med Jet A-1. Den enda nackdelen med 
Lean Jet, enligt företaget Ecopar, är att det är mycket dyrt att producera bränslet men annars 
bedöms bränslet ha stora möjligheter för att bli ett bra flygbränslealternativ. 

 

Vätgas – Jet A-1 

Vätgas har högt energiinnehåll. En fördel med att använda vätgas istället för Jet A-1 är att det 
går att reducera storleken på motorn med 25 procent, vilket leder till en minskning av 
flygplanets totalvikt (Daggett et al., 2006). En annan fördel med användning av vätgas jämfört 
med Jet A-1 är att det inte ger koldioxidutsläpp. Det finns också nackdelar med 
vätgasförbrukning. Dels krävs det stora volymer för lagring av vätgas, dels behövs det stora 
modifieringar eller nya konstruktioner av både flygplan och flygplatser för att kunna använda 
vätgas som ett flygbränsle. Vätemolekyler är väldigt små och det innebär att gasen mycket 
enkelt kan diffundera ut ur ett tätt system, vilket är mycket farligt (Gupta et al., 2010). 

	  

Alger – Jet A-1  

Det finns många fördelar med alger som alternativt bränsle. Förbränning av biobränslen från 
alger producerar mycket lite koldioxid (Sivakumar et al., 2012). Alger kan odlas både på icke 
odlingsbar mark och i vatten och kan växa i saltvatten. De har hög tillväxttakt och positiv 
påverkan på miljön genom att andas in koldioxiden från omgivningen (Chisti, 2007). Den 
enda nackdelen med biobränsle från alger är att kostnaden för att odla och utvinna oljan från 
alger är mycket hög. 

 
4.2 Metodanalys 
 
Examensarbetet är en systematisk litteraturstudie. Detta innebär att litteratursökning, 
datainsamling, organisering, behandling och analysering av fakta och information sker på ett 
systematiskt sätt. Den största delen av tiden som förbrukades under arbetet, spenderades på att 
finna relevant och tillförlitligt material och data. Eftersom de flesta bränslen jag analyserar 
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fortfarande befinner sig på forskningsstadiet, är det svårt att finna svar på alla frågor man 
ställer. För att utveckla mina kunskaper om informationssökningsmetoder har jag fått hjälp av 
bibliotekarier och läst flera böcker om ämnet.  Jag har använt mig av tidskrifter, vetenskapliga 
artiklar, hemsidor och böcker för insamling av data. Dessutom har jag varit i kontakt med ett 
företag som tillverkar Lean Jet och fått allmän information om deras tillverkning av bränslet.  
 
För att komma fram till en bra bedömning av vilket bränsle som har flest fördelar och är mest 
lämpligt att använda i framtiden, måste de redan funna alternativen jämföras med varandra. 
Det var därför jag valde att göra en systematisk litteraturstudie. Jag kan då med hjälp av denna 
metod åstadkomma en jämförelse genom att läsa, analysera och dra slutsatser och förmedla 
mina resultat till läsaren på ett enkelt sätt. Metoden jag valde förenklade både min förmedling 
av information till läsaren samt läsarens förståelse av ämnet. 
 
 
4.3 Resultat 
 
För att bestämma vilket bränsle som kommer att ta första platsen undersöker jag tre olika 
faktorer. Jag kontrollerar bränslets för- och nackdelar jämfört med Jet A-1, som redan är 
certifierad enligt ASTM D-1655 i tabell 5 (se delkapitel 2.10). Jag tar hänsyn till vilken av de 
utvalda bränsletyperna som är miljövänligast och till sist kontrollerar jag kostnaderna. Till 
exempel analyserar jag kostnaderna för ny infrastruktur om den ska byggas eller kostnaderna 
för bränsleproduktionen. 
 
Biobränslen från alger intar första platsen i min lista för framtida alternativa flygbränslen. 
Analyserar man nack- och fördelar med alger ser man att bio-bränslen ger mycket mindre 
koldioxidutsläpp. Alger kan odlas överallt och är oberoende av mark . Mikroalger är oljerika 
och har väckt många intressen. Det går att använda biobränsle i flygplan utan att göra 
ändringar av infrastrukturen. Den enda nackdelen med biobränsle från alger är kostnaden för 
odling och utvinning av biobränslen. Annars har alger hög kapacitet och förmåga för att vara 
en säker råvara för flygbränsleproduktion. 
 
På andra plats i listan hamnar Lean Jet. Lean Jet har också stora förutsättningar för att bli ett 
framtida alternativt flygbränsle. De tester som genomfördes av Lunds universitet visar att 
bränslet har högre energiinnehåll än Jet A-1 och har nästan 30 procent lägre koldioxidutsläpp. 
Dessutom har Lean Jet ett lägre aromhalt jämfört med Jet A-1. Nackdelen med Lean Jet är att 
det är dyrt att framställa.  
 
Undersökningen av ATJ:s nack- och fördelar visar att för närvarande har det goda chanser att 
kunna ersätta Jet A-1. Men produktionskostnaderna av ATJ är höga och det krävs stora 
energimängder för att framställa bränslet. ATJ behöver inte blandas med flygfotogen och 
koldioxidutsläppen är mycket mindre jämfört med Jet A-1. Därför intar bränslet den tredje 
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platsen i listan.  
 
Bio-diesel hamnar på fjärde plats. Resultaten från jämförelsen mellan bio-diesel och Jet A-1 
visar att bio-diesel har goda chanser att ersätta Jet A-1 i dagens flygningar. Bio-diesel har 
nästan samma egenskaper som Jet A-1 med betydligt mindre CO2-utsläpp. Kostnaden för att 
producera bio-diesel är höga men sammantaget har bränslet goda möjligheter att fungera som 
ersättare i framtiden.  
 
Vätgas har också stora möjligheter att användas som jetbränsle i framtiden. Användning av 
vätgas är för närvarande mycket kostsamt plus att hantering och lagring av vätgas är mycket 
svår på grund av att vätemolekyler är väldig små, vilket innebär att gasen mycket enkelt kan 
diffundera ut ur ett slutet system. Annars är vätgas förnybar, miljövänlig och har högt 
energiinnehåll. Väte intar femte plats i min rangordning. 
 
Etanol intar sista platsen på listan på grund av de höga kostnaderna, som krävs för 
framställning av etanol. Etanol har mindre energiinnehåll per massenhet jämfört med vanligt 
jetbränsle (cirka 40 procent). Etanol, likt vätgas, är mycket svårt att hantera och lagra. Ny 
infrastruktur krävs för att etanol ska kunna bli aktuell som ett flygbränsle. 
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5. Diskussion 
 
Detta arbete gjordes med avsikten att kunna kartlägga och analysera olika flygbränslen, både 
de som används idag och de bränslen som håller på att utvecklas och modifieras med 
avseende på deras verkan på miljö, kostnad och effektivitet.   

Faktorer som leder till en sämre miljö är en av de viktigaste frågorna i dagens samhälle 
överallt i världen. Ländernas uppmärksamhet på detta problem ökar och forskning pågår för 
fullt för att kunna vidta åtgärder för att lösa, alternativt minska problemet. Vårt jordklot håller 
på att bli varmare, kvaliteten på miljön sänks och en av de faktorer som leder till det bekymret 
är utsläppen från bland annat industri, bilar och flygplan. Därför är det viktigt att finna ett nytt 
bränsle med minsta möjliga påverkan på miljön.  
 
IATA har förslagit fyra olika punkter där lösningar till det aktuella miljöproblemet diskuteras. 
Den första punkten är att investera i teknikutveckling och utveckla en bra teknologi, som kan 
vara lösningen till problemet. Andra punkten handlar om flygverksamheten. Att flyga 
effektivare tros enligt IATA vara en bra lösning för miljöproblemet kring flygindustrin. Den 
tredje punkten är att bygga och använda effektivare infrastruktur och sist men inte minst är att 
använda effektiva ekonomiska åtgärder genom att till exempel bidra ekonomiskt till forskning 
kring utveckling av nya miljövänliga flygbränslen.  
 
Det finns många olika alternativa bränslen, som kan ersätta det fossila bränslet. Jag anser att 
två av dem är det lämpligaste valet för det framtida bränslet. Det första alternativet är alger. 
Anledningen till att jag har förtroende för alger är att det inte behövs så stora arealer för 
odling, de växer i stort sett överallt och de växer snabbt. Men det viktigaste skälet till mitt val 
är att de föroreningar alger bildar orsakar mycket mindre koldioxidutsläpp än det 
konventionella bränslet. Dessutom andas alger in koldioxid vilket också leder till en bättre 
miljö, vilket är målet med utvecklingen av ett nytt alternativt bränsle. 
 
Det andra alternativet är det nya bränslet som det svenska företaget Ecopar håller på att 
tillverka. Ecopar som producerar det syntetiska bränslet Lean Jet anser att bränslet är det bästa 
alternativet just nu och kommer att vara ett bra alternativ även i framtiden. Förutom att detta 
bränsle har låg densitet, uppfyller det alla IATA:s krav. Den rena förbränningen av Lean Jet 
leder till att mindre koldioxid bilas jämfört med Jet A-1. Dessutom innehåller det låg halt 
svavel. Tyvärr kunde jag inte få mycket information från företaget, eftersom det mesta av 
informationen var sekretessbelagd. Framtiden ser dock mycket lovande ut för Lean Jet. 
 
Detta arbete är en systematisk litteraturstudie och det innebär att fakta i arbetet är en 
sammanfattning av vad andra forskare publicerat och kommit fram till. Olika företag forskar 
på olika alternativa bränslen och självklart tycker de att deras forskningsalternativ är bäst.  
Jag försökte ta del av information från flera olika företag men tyvärr fick jag bara svar från 
några få företag när jag kontaktade dem. 
  
Forskning om alternativa framtida flygbränslen pågår för fullt och förhoppningen till 
uppfinnandet av ett bra, miljövänligt bränsle som uppfyller ICAO:s krav är stort.  



	  

27	  

	  

6. Slutsatser 
  
Miljöfrågan har aldrig varit hetare än idag. Många länder lägger mycket tid och stora summor 
på bland annat forskning för att åstadkomma en bättre miljö och mindre utsläpp. Problemet är 
att antal flygningar, enligt IATA, har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Det betyder 
att utsläppen av farliga emissioner har ökat kraftigt och därför är behovet av utveckling av nya 
alternativa flygbränslen med minst lika hög kvalité och mindre utsläpp väldigt stort. 

Huvudsyftet med detta examensarbete är att kartlägga, analysera och jämföra några olika 
framtida alternativa bränslen. Delsyftet med arbetet är att jag efter analys och jämförelse av de 
olika bränslena ska kunna ge förslag på vilket/vilka av de studerade bränslena som anses vara 
den/de bästa alternativa framtida bränsle/bränslen. Detta med avseende på utsläpp, effektivitet 
och flygsäkerhet. 
  
Idag finns det många företag som bedriver forskning- och utvecklingsarbeten med 
målsättningen att få fram nya bränslen baserade på olika råvaror. Jag har valt att avgränsa mitt 
arbete till att belysa några av de framtida flygbränslen som jag bedömer som mest intressanta.  
 
Efter kartläggning, analys och jämförelse mellan några olika typer av alternativa bränslen, 
valde jag ut tre stycken av dem som jag bedömer har störst möjlighet att utvecklas till bra, 
miljövänliga och effektiva bränslen. De tre förslagen är: 

1. Biobränslen från alger. 
2. Lean Jet. 
3. ATJ. 

 
Biobränslen från alger intar första platsen, eftersom fördelarna med bränslet är många. Bland 
annat ser man: 

• Mycket lägre koldioxidutsläpp jämfört med Jet-A1 och andra bränslen. 
• Alger kan odlas överallt och är oberoende av tillgång på mark. 
• Mikroalger är oljerika. 

 
En stor nackdel med odling och utvinning av biobränslen från alger är att kostnaderna blir 
höga. På andra plats kommer Lean Jet med högt energiinehåll och 30 procent lägre 
koldioxidutsläpp än Jet-A1, vilket gör att bränslet bedöms ha stor potential inför framtiden. 
ATJ hamnar på tredje plats, eftersom bränslet har goda förutsättningar att utvecklas till ett 
realistiskt ersättningsbränsle. Nackdelen är att det krävs mycket energi i produktionsprocessen 
och att därmed produktionskostnaden gör att bränslet blir dyrt. Detta är grunden för att jag 
placerar ATJ på tredje plats.  
 
Forskningsområdet för att upptäcka och utveckla ett miljövänligt bränsle är väldigt stort. Det 
räcker inte med att finna ett bränsle med litet koldioxidutsläpp, bränslet ska vara effektivt och 
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ha högt energiinehåll. Forskning på biobränslen från alger borde ske i större omfattning än 
vad som görs idag på grund av de fördelar bränslet har. I Sverige bedriver företaget Ecopar 
forskning och utveckling om Lean Jet och vid Lunds universit har tester genomförts på 
alternativa bränslen. 
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Appendix 
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