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Förord 
Efterfrågan på raps och rapsolja ökar markant. En av de viktigaste orsakerna till 
det är att RME-produktionen i Europa är på uppgång, vilket i sin tur är en följd  
av EU:s ambition att höja andelen biobaserade fordonsdrivmedel till 5,75 % till  
år 2010. FAME och RME med rapsolja som råvara är för tillfället det biobaserade 
drivmedel som marknadsmässigt bäst kan svara upp mot detta mål när det gäller 
att ersätta diesel. Redan i dag går i storleksordningen hälften av den rapsolja som 
produceras inom EU åt till produktion av FAME och RME. Föreliggande rapport 
tar upp frågan om den allt större andelen teknisk användning av raps kommer att 
efterfråga andra kvaliteter än vad som finns tillgängligt idag. 

Denna rapport har finansierats av Stiftelsen Lantbruksforskning och arbetet har 
utförts av Agronom Per Hansén och maskiningenjör Ola Pettersson (JTI). 

Vi vill tacka Svalöf Weibull AB, Svensk Raps AB, Aarhus Karlshamn Sweden AB 
samt Austrian Biofuels Institute för givande diskussioner och tillhandahållande av 
material. 

Ett speciellt tack riktas till Bodil Jonsson, Roland Lyhagen och Malin Nilsson 
(Svalöf Weibull), Bengt Johnsson (Jordbruksverket), Mikael Åstrand (Lantmännen) 
och Johan Biärsjö (Svensk Raps) som tagit sig tid att faktagranska denna rapport. 

Uppsala i november 2007 

Lennart Nelson 
VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 
Efterfrågan på raps har ökat markant under de senaste åren. Raps har blivit ett 
mycket värdefullt livsmedel både för människor och för djur när man genom 
växtförädling lyckats ta fram de så kallade dubbellåga sorterna som innehåller 
mycket små nivåer av eurukasyra och glykosinulater. Växtförädlingen har även  
gjort mycket stora framsteg när det gäller härdighet och avkastning. 

Bränsleindustrierna har under lång tid (ca 15 år) tillverkat bränsle av rapsolja, så 
kallad RME (rapsmetylester). Marknaden har varit relativt begränsad och försälj-
ningen har varit mer i form av riktat miljöbränsle till särskilda kundsegment. I takt 
med allt mer målinriktat miljöarbete på europanivå har efterfrågan av RME ökat 
under senare år. Exempel på detta är EU-direktiven som anger att 5,75 % av allt 
fordonsbränsle skall vara av förnyelsebart ursprung år 2010. För dieselmotorer 
framstår då RME som ett mycket bra alternativ. Många länder ger skattesubven-
tioner på rent RME-bränsle, dessutom väljer många EU-länder att sälja diesel-
bränsle med 5 % låginblandning av RME redan idag, däribland Sverige.  

Inom EU-25 fanns säsongen 2005-06 14,4 miljoner ton vegetabilisk olja på till-
gångssidan. Av detta utgjorde rapsolja 5,6 miljoner ton. Av dessa nyttjades drygt 
hälften till teknisk industri inklusive RME. Den raps som förbrukas inom EU odlas 
även där. Noterbart är den stora import som skedde av palmolja på 4 miljoner ton 
som till 31 % nyttjades till teknisk användning. Av solrosolja och sojaolja användes 
för detta ändamål endast mindre mängder. Totalt sett användes 30 % av tillgängliga 
vegetabiliska oljor till tekniska ändamål, för rapsolja var motsvarande siffra 50 %. 
Enligt senare uppgifter har den sistnämnda siffran ökat till närmare 60 %. (SJV, 
2006) 

I Sverige odlas i dag ca 90 000 ha mark för oljeväxter (2007) men för att täcka 
vårt interna behov i Sverige skulle vi kunna odla mer oljeväxter. Enbart för att 
tillfredsställa behovet av RME för en låginblandning med 5 % i den diesel som 
säljs i Sverige under ett år krävs det 200 000 ha åkermark med oljeväxter.  

En huvudfråga i föreliggande rapport har varit att undersöka om det finns behov  
av rapssorter med särskilda egenskaper när huvuddelen av skörden går till bränsle-
tillverkning. 

När det gäller RME är svaret i dagsläget nej från biodieselindustrin.  

Tillgänglig vegetabilisk råvara och i synnerhet rapsolja är tillräckligt bra för att 
producera biodiesel enligt nu gällande standard. (EN 14214) Det finns problem  
som är kända vid användning av ren RME, men de är hanterliga när det gäller låg-
inblandning i vanlig diesel. 

Även om det skulle gå att med växtförädling ta fram bättre lämpade produkter så 
kommer det att ta betydande tid i anspråk och dagens material är tillräckligt bra  
och framförallt betydligt bättre än alternativen, t.ex. palmolja. Det är således vikt-
igare att arbeta mot större skördar och att mer mark odlas med oljeväxter med målet 
att minska importen av alternativa grödor som är ett sämre alternativ för FAME-
tillverkning. Försök har gjorts med att ta fram sorter med direkt sikte på RME-
marknaden. Under 2003 rapporterades det intensivt om en ny sort som heter LZ 
7632 vilken gav hög avkastning och en för RME-tillverkning gynnsam fettsyra-
sammansättning. Av okända orsaker har dock tillverkaren upphört med utveck-
lingen.  
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När det gäller andra speciella användningsområden där rapsolja nyttjas, förbrukas 
det i förhållande till RME-tillverkning relativt små volymer. Det är även av den 
orsaken svårt att motivera framtagandet av särskilda grödor. Undantag finns dock. 
Livsmedelsindustrin i framförallt England, Tyskland, Frankrike och Danmark har 
ställt krav på att minimera intaget av transfetter. Danmark har även infört lagar 
vilka reglerar mängden transfetter. På grund av detta har Dow industrier för 
McDonald’s räkning tagit fram rapssorter ämnade till frityrolja vilka har en låg 
halt av linolensyra. Denna typ av olja marknadsförs under namnet Natreonolja. 
Denna olja har egenskapen att den tål upphettning till 170° C under lång tid utan 
att bilda transfetter.  

När det gäller tekniska specialoljor för tillverkning av till exempel plaster, smörj-
oljor och färger går det att finna särskilda sorter, och kanske att föredra, andra 
växter som ger önskad olja. Ett sådant exempel är den så kallade vitsenapen som  
är framtagen för att ge hög halt av eurukasyra för speciella industriella önskemål. 
Odlingsarealen för sådana produkter har varit mycket små i Sverige.  

Bakgrund 
Inledning 

De ursprungliga frågor som ställdes inför denna studie var av följande slag.  

• Är det möjligt att höja värdet på den råvara ur vilken vi pressar rapsolja?  

• Har olika rapssorter olika egenskaper med avseende på oljans samman-
sättning? Har detta i så fall betydelse för kvaliteten på slutprodukterna? 

• Skiljer sig användarkraven för rapsfrö beroende på om det skall används för 
tekniska ändamål, foder eller livsmedel?  

• Är vissa rapssorter bättre lämpade att använda för tekniska ändamål än andra 
sorter? Vilka specifika krav på råvara ställer till exempel tillverkare av vege-
tabilisk hydraulolja eller ”biodiesel”?  

• Hur stor betydelse har råvaruegenskaperna för förädlingsledet?  

Efterfrågan av råvara 

Livsmedelsindustri 

Traditionellt i Sverige har odling av raps skett riktat mot livsmedelsindustrin och 
dess krav på ett minimum av ämnen som kan vara ohälsosamma för människor 
och djur. Man har även inriktat sig på sammansättningen av olika fettsyror vilket 
är mycket betydelsefullt för slutproduktens konsistens och näringsmässiga kvali-
teter. Balansen av omättade, enkelomättade samt mättade fettsyror och dessutom 
kvoten av omega-3/omega-6 fettsyror anses vara mycket intressant vid framställ-
ning av livsmedel. Raps har av olika anledningar en särställning som fettråvara 
eftersom den har många goda egenskaper som gör den särskilt lämplig att använda 
i livsmedelsproduktion. Alternativ som soja- och palmolja kan ofta eller ibland 
vara billigare i inköp men ha en mindre gynnsam fettsyrasammansättning etc.  
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Teknisk industri 

Livsmedelsindustrin erfar i dagsläget en ökande konkurrens om rapsolja från den 
växande kommersiella efterfrågan från teknisk industri. I Europa går en allt större 
andel av skörden från oljeväxter till produktion av RME (rapsmetylester är ett 
fordonsbränsle som produceras med rapsolja som bas). Sverige är idag långt ifrån 
självförsörjande vare sig på raps och än mindre på rapsolja för framställning av 
biodiesel. Under 2005 höjde Svenska Lantmännen den inhemska kapaciteten för 
tillverkning av RME genom utbyggnadsarbeten i Karlshamn1. Det pekar på att 
odlingen av oljeväxter i Sverige alltmer kan komma att ske med avsikt att slut-
produkten skall få teknisk användning. I ett sådant läge kan det vara möjligt att  
den växande biobränsleindustrin formulerar nya krav på rapsolja som råvara. De 
rapssorter som odlas idag är främst förädlade med tanke på att de skall passa att 
användas i livsmedels- och foderindustrin. Skulle en annan sammansättning av 
fettsyror än vad som allmänt förekommer idag vara gynnsammare för tillverkning 
av till exempel bränsle och hydraulolja? Vilka önskemål har den tekniska indu-
strin t.ex. vad gäller rapsoljans viskositet och oxidationsstabilitet? Vilka särskilda 
egenskaper hos rapsolja skulle överhuvudtaget kunna innebära ekonomiska och 
kvalitativa fördelar vid tillverkningen av tekniska oljor?  

I Österrike talades det för några år sedan om en lovande rapssort kallad LZ 7632. 
Olika källor refererade och kommenterade denna sorts höga innehåll av enkel-
omättade fettsyror (upp till 87 %). Sorten angavs vara särskilt lämplig och för 
bränsletillverkning. Dessutom sades den ha god avkastning i praktisk odling. 
(Körbitz, 2000; Puppan, 2001; Willumsen, 2003).  

Ett rimligt antagande skulle därför kunna vara att vi framöver kanske kommer att  
få se fler sådana ”nischade” rapssorter.  

Foderindustri 

Inom foderproduktionen i Sverige har vi idag inte produktion av rapsmjöl i till-
räcklig mängd för att täcka det proteinfoderbehov som finns. Vi importerar 
270 000 ton sojamjöl som till stor del skulle kunna ersättas av rapsmjöl. (Biärsjö, 
2005). Försök vid SLU har visat att det mycket väl går att ersätta sojamjöl med 
närproducerat rapsmjöl och bibehållen mjölkproduktion hos korna. (Bertilsson, 
2005). En ökad produktion av RME i Sverige kan leda till att en ökad mängd raps-
expeller och/eller rapsmjöl behöver finna avsättning. En följdfråga kan då vara om 
nya rapssorter – primärt framtagna med tanke på just RME-produktion – även i 
fortsättningen kan vara lämpliga att använda som foderråvara för t.ex. mjölkkor. 

Kunskapsområdet 

Situationen för svenskt jordbruk för 20 år sedan kännetecknades av en betydande 
osäkerhet vad gällde framtida produktions- och marknadsvillkor2. Vid JTI inven-

                                                 
1  Lantmännen har hösten 2007 tagit beslut om att fabriken skall läggas i malpåse. Priset på raps-
olja har stigit kraftigt men priset på RME har inte ökat i motsvarande grad, vilket har försämrat 
lönsamheten för RME-producenter. 
2  Minnesgoda läsare minns ”Träda 87”, ”Omställning 90” och ”LAG” följt av 1990 års radikala 
jordbrukspolitiska reform. Åren 1990-1995 kännetecknades av ”Omställningsprogram” och an-
passningar till ett kommande men vid denna tid ännu osäkert EU-medlemskap (1995). 
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terades vid denna tid olika aspekter med anknytning till användande av rapsolja 
till annat än livsmedel. Framförallt var det Olle Norén som arbetade upp kun-
skapsområdet. Skriften Rapsolja för tekniska ändamål – framställning och 
användning (Norén, 1990) står sig ännu idag som en bra introduktion till ämnes-
området. Fortsatta arbeten vid JTI kom att behandla möjligheter och problem med 
att använda raps som bränsle i diesel(elsbett)motorer (Norén, 1993) samt olika 
aspekter på småskalig framställning av rapsmetylester (Norén m.fl., 1993). Åren 
därefter publiceras skrifter om eldning med rapsolja (Norén, 1994), pressanlägg-
ningar för rapsfrö (Norén m.fl., 1994) samt rapsolja för småskalig kraftvärme 
(Avellán m.fl., 1995).  

Utveckling under senare år 

Mycket av den turbulens som nämndes inledningsvis försvann när Sverige blev 
medlem av EU (1995). JTI:s resurser omdisponerades till förmån för andra kun-
skapsområden. Redan vid denna tid diskuterades klimatfrågorna med allt större 
allvar. Kyotoprotokollet (1997) indikerade att jordbruket skulle kunna komma att 
lämna större bidrag till den framtida globala energiförsörjningen. Det har under 
senare år vuxit fram ett ökat internationellt och nationellt intresse för biobränslen 
överhuvudtaget och kanske i synnerhet för etanol och biodiesel. Det finns en 
växande kommersiell efterfrågan för biobränslen och energiproduktion på åker-
mark. Till detta kan läggas att den politiska uppbackningen är bättre nu än tidigare. 
I Europa efterfrågas numera stora volymer rapsolja för framställning av RME och 
biodiesel. Bättre kunskaper om rapsolja hur rapsolja kan användas i olika aktuella 
tekniska användningar är mot denna bakgrund åter intressant.  

Syfte, metod och avgränsningar 

Denna studie har initierats för att göra en genomgång av dessa frågor. Den har 
utformats som en faktainsamling och är en bred inventering och lägesbeskrivning 
av kunskapsområdet.  

Arbetet har karaktären av en förstudie där såväl nationella som internationellt 
källor använts.  

Huvudsyftet är att samla in och sammanställa befintlig internationell erfarenhet och 
kunskap rörande odling av oljeväxter, speciellt med inriktning mot dess användning 
som teknisk olja och då i synnerhet RME. Intressanta sidoaspekter med anknytning 
till det förda huvudresonemanget kommer också att beröras. Kontakter har tagits på 
nationell nivå med olika intressenter (producenter av livsmedel, djurfoder, bränsle 
samt hydrauloljor) för att höra och bättre förstå respektive producents speciella krav 
och önskemål vad gäller rapsolja som processråvara.  

Rapporten ger inledningsvis en orientering om rapsodlingens tidigare och nuvar-
ande omfattning i Sverige och i världen. Därefter beskrivs i vilka användningar som 
rapsfrö, rapsolja och rapsmjöl används främst i Sverige och inom EU. Ambitionen 
är också att placera de inledningsvis ställda frågorna i ett större sammanhang. Raps-
frö och andra oljeväxtråvaror kan numera i stort sett importeras helt fritt och EU:s 
beroende av världsmarknaden är stort. EU:s jordbrukspolitik innehåller inte längre 
något starkt gränsskydd för vegetabiliska oljor (med undantag av olivolja). Av de 
fettråvaror som produceras i större omfattning på olika håll i världen kan man säga 
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att det framförallt är palm- och sojaolja som i nämnvärd grad konkurrerar med raps-
olja i olika användningar.  

Olika råvaror har olika fettegenskaper beroende på vilka fettsyror som dominerar  
i den råvara som används. Dessa egenskaper kan uppskattas mera eller mindre av 
användaren beroende på i vilken slutanvändning fettråvaran skall användas. Olika 
vegetabiliska fettråvaror ofta är utbytbara med varandra. I vilken omfattning en 
råvara kommer att används bestäms av dess inköpspris samt på hur väl dess inne-
boende egenskaper passar att använda vid för tillverkning av specifika livsmedel, 
foder och/eller tekniska produkter. Mot denna bakgrund har det känts naturligt att 
göra en genomgång av produktion, tillgång och priser för de viktigaste vegeta-
biliska oljor med vilka det handlas på världsmarknaden.  

Biodiesel kan man i princip framställas utifrån i stort sett vilken fettråvara som 
helst. Även i denna tillverkning bestäms bränslets slutgiltiga egenskaper som 
motorbränsle av vilken råvara som använts som bas i tillverkningen. Nya miljökrav 
för bränsle påverkar också framtiden för tillverkare av motorer och producenter av 
biodiesel. I rapportens senare del beskrivs vilka krafter som driver utvecklingen  
och på vilket sätt det påverkar branschen. Vilken betydelse kan rapsolja komma  
att få i de lösningar som motorbranschen nu diskuterar och varför? Avslutningsvis 
summeras redovisade fakta varefter vi diskuterar hur vi tror att detta kan komma  
att påverka produktionen av rapsfrö. 

Denna rapport berör raps för tillverkning av livsmedel och/eller foder. Av skäl 
som redan kan ha framgått behandlas dessa tillämpningar ibland mera översiktligt.  

När vi här skriver om olja från raps och rybs benämner vi den för enkelhets skull 
”rapsolja” 

Oljeväxtodling i Sverige 
Total produktion 

Om vi börjar med att studera den svenska produktionen av oljeväxtfrö kan man 
konstatera att den minskade dramatiskt under hela 1990-talet. En viss återhämt-
ning har dock skett under senare år, se diagrammen nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Produktion av oljeväxtfrö i Sverige åren 1989-2005, 1000 ton.  
Källa: Jordbruksverket 2006/21 (sid 31) 
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Figur 2. Svensk produktion av oljeväxtfrö åren 2001-2006, ton. 
Källa: Egen sammanställning av uppgifter hämtade från Frö och oljeväxtodlarnas 
årsredovisningar 2000-2006 samt Statistiska Meddelanden JV JO 19 SM 0602 

Nuvarande svensk produktion av oljeväxtfrö ökar från en historiskt låg nivå. Som 
jämförelse kan nämnas att den totala skörden åren 1984-1989 var 370 000 ton som 
högst och som lägst 250 000 ton. Vid denna tid bearbetades 250 000-300 000 ton  
av skörden för rapsolja (Norén, 1990). För år 2006 var årsproduktionen cirka 
230 000 ton. Vid millennieskiftet var produktionen blygsamma 100 000 ton, dvs. 
ganska precis hälften av 2006 års produktion. Det är en tredjedel av de siffror som 
nämndes av Norén för 20 år sedan. Trots att nuvarande fröproduktion är större än 
den var för bara sex år sedan kan vi konstatera att den fortfarande är långt mindre 
än den var på 1970- och 1980-talet. Notera även att odlingen av ”energiraps” varit 
starkt ökande under senare år har. Vi återkommer snart till orsakerna till detta. 

Tabell 1. Svensk produktion av oljeväxtfrö åren 2001-2006, ton.  

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Energiraps 7 200 7 600 7 600 4 900 29 000 57 100

Livsmedel 106 000 151 600 127 400 227 000 181 500 170 100

Summa ton 113 200 159 200 135 000 231 900 210 500 227 200

Källa: Egen sammanställning av uppgifter hämtade från Frö och oljeväxtodlarnas 
årsredovisningar 2000-2006 samt Statistiska Meddelanden JV JO 19 SM 0602 

Odling 

Historik 

Raps- och rybsfrön har påträffats i gravar från bronsåldern. Odling av raps (rybs) 
har förekommit i Europa (främst Nederländerna, Tyskland och Schweiz) sedan 
medeltiden. I Sverige förekom viss odling på 1800-talet. Historiskt har rapsolja 
använts för belysningsändamål och som smörjmedel. När billiga mineraloljor vid 
sekelskiftet kom i marknaden upphörde odlingen i stort sett helt. Under 1940-talet 
togs odlingen åter upp för att därefter bli en återkommande gröda i svensk växt-
odling. (NE, 2007; Bingefors m.fl., 1970) 
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Arealutveckling 

Varför minskade odlingen? 
Den svenska odlingen av oljeväxter pendlade under 1970- och 1980-talet ganska 
konstant mellan 150 000 och 170 000 hektar. Målet för den nationella jordbruks-
politiken var då att täcka det svenska behovet av oljeväxtfrö för främst vegeta-
bilisk olja och proteinfodermedel. Den priskvot som tillämpades mot spannmålen 
var ca 3:1. När jordbrukspolitiken avreglerades 1990 försvann beredskapsmålet 
och när Sverige blev medlem av EU 1995 försvann de nationella målen definitivt. 
Alla dessa förändringar ledde snabbt till en minskning av den odlade arealen som 
var som lägst runt år 2000. Jordbruksverket förklarar den krympande odlingen 
med minskat stöd, låga priser på världsmarknaden samt bättre relativ lönsamhet  
i spannmålsodlingen (JV 2006:21 sid 29) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Arealutveckling för oljeväxter i Sverige åren 1980-2006, tusen hektar. 
Källa: Jordbruksverket 2006:21 (sid 29) 

Vad har vi odlat de senaste åren? 
Följande tabell och diagram beskriver omfattning och arealer av olika oljeväxter i 
odling under senare år. 

Tabell 2. Oljeväxtodlingen åren 2001-2006 uppdelat på olika typer av raps och ryps. 

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Medeltal

Höstraps 19 951 31 642 23 380 38 200 35 500 48 600 32 879

Höstrybs 868 1 979 811 1 300 1 500 1 300 1 293

Vårraps 13 697 21 892 26 669 36 400 38 500 35 300 28 743

Vårrybs 10 582 12 359 7 746 8 400 7 000 6 000 8 681

Summa 45 098 67 872 58 606 84 300 82 500 91 200 71 596

Källa: Egen sammanställning av uppgifter hämtade från Frö och oljeväxtodlarnas 
årsredovisningar 2000-2006 samt Statistiska Meddelanden JV JO 19 SM 0602 

Oljeväxter odlas i de södra och mellersta delarna av Sverige. Odlingen består av 
raps eller rybs varav det finns både höst- och vårsorter. Rapsens höstform odlas 
främst i Götaland medan vårraps är vanligare i Mellansverige. Den andel av 
arealen som används för raps har över tiden ökat på bekostnad av rybsarealen.  
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Nedanstående diagram visar utvecklingen i grafisk form. 
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Figur 4. Oljeväxtodlingen uppdelat på odlingsformer åren 2001-2006. 
Källa: Egen sammanställning av uppgifter hämtade från Frö och oljeväxtodlarnas 
årsredovisningar 2000-2006 samt Statistiska Meddelanden JV JO 19 SM 0602 
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Figur 5. Rapsens andel av oljeväxtarealen ökar. Rybs minskar. 
Källa: Egen sammanställning av uppgifter hämtade från Frö och oljeväxtodlarnas 
årsredovisningar 2000-2006 samt Statistiska Meddelanden JV JO 19 SM 0602 

Skördar och odling 

Raps och rybs 
Vilka är skillnaderna mellan raps och rybs? Raps tillhör liksom rybs familjen kors-
blommiga växter. Det är en ettårig, 0,6–1,5 m hög ört med blågröna, kala blad och 
gula, 15–25 mm vida blommor (juni) i toppställda klasar. Raps är en odlad oljeväxt 
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som uppkommit i naturen genom korsning mellan arterna kål och rova3. Den 
förenar därmed i sig dessa två arters egenskaper.  

Rybs är en ca 1 m hög, ettårig, sommar- eller vinterannuell ört, som är ganska lik 
raps men något klenare byggd, har gräsgröna blad och de översta knopparna i  
den toppställda klasen sittande under de utslagna, gula blommorna. Rybs odlades 
tidigare i större omfattning. Rybsen är en uppskattad förfrukt till höstvete, men 
rybsens tidigare mognad anses inte längre kompensera för den lägre avkastningen. 
Höstrybs har högre specifik avkastningsförmåga än vårrybs men dess odlingsvärde 
begränsas av risken att den inte överlever vintern. Höstrybs odlas företrädesvis  
i Mellansverige (området kring Hjälmaren och Mälaren) och mognar tidigare än 
vårrybs. Den har en lägre liggande tillväxtpunkt vilket gör att den kan övervintra 
säkrare än höstraps. Höstrybs är känslig för ytvattenskador och odlas därför i första 
hand på väl dränerad jord.  

I Sverige domineras rapsodlingen av sorter för utvinning av rapsolja. Skörden sker 
vanligen genom direkttröskning vid en vattenhalt hos fröet på 18–20 %. Fröna har 
en tusenkornvikt på 2-6 gram4. Höstraps odlas i samma områden som vårraps men 
utvintringen kan utgöra ett betydande problem. Skadorna består huvudsakligen av 
frostskador på stjälkens tillväxtpunkt eller av rotröta. Sådden sker i augusti och 
skörden vanligen i juli följande år. Höstraps ger i de flesta områden i Sverige 
högre skörd än vårraps (sammanställt ur NE 2007). 

Skördar 
De skördenivåer som redovisas nedan baseras på frivillig rapportering till Frö- 
och Oljeväxtodlarnas årliga skördeenkät5 varför de i viss mån bör betraktas som 
indikativa. 

Tabell 3. Skördar av oljeväxter i Sverige 2001-2006, kilo frö per hektar.  

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Medeltal

Höstraps 3 200 3 160 2 870 3 500 3 300 3 200 3 200

Höstrybs 2 000 2 500 i.u. 2 400 2 300 1 800 2 200

Vårraps 2 200 2 120 1 960 2 200 2 000 1 700 2 030

Vårrybs 1 650 1 690 1 510 1 800 1 600 1 400 1 600

Medelskörd 
samtliga 

2 500 2 350 2 300 2 750 2 550 2 500 2 500

Källa: Egen sammanställning av uppgifter hämtade från Frö- och Oljeväxtodlarnas 
årsredovisningar 2000-2006 samt Statistiska Meddelanden JV JO 19 SM 0602 

                                                 
3  Åkerkål (ogräsformen utan förstorad rot), rova (med förstorad rot) och rybs (förädlad frörik form)  
är alla samma grundart med 2n=20 men olika former. 
4  tusenkornvikt 2-6 g (rybs 2-4, raps 3-6 g) 
5  ”Frö- och Oljeväxtodlarna gör varje år en skördeenkät bland medlemmarna. 1500 höstoljeväxt-
odlare och lika många våroljeväxtodlare ombeds att rapportera in sina skördar”…”Vi har fått in 
1500 svar vilket är klart godkänt” (SFOs Årsredovisning 2003/2004 sid 5) ” Närmare 1400 skörde-
rapporter kommer in vilket innebär en svarsfrekvens på närmare 30%, vilket får anses bra” (SFOs 
Årsredovisning 2004/2005 sid 6) 
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Oljehalten i oljeväxtfrö som handelsvara (vid 9 % vattenhalt) är 40-45 %. Efter-
som avkastningen sammantaget för höst- och vårformer av raps och rybs i medel-
tal är cirka 2500 kg per hektar kan man överslagsmässigt säga att ett hektar olje-
växter producerar drygt 1000 kg rapsolja.  

Odling av energiraps 

Det finns när detta skrivs (2007) två olika regelverk inom ramen för EU:s gemen-
samma jordbrukspolitik som påverkar produktionen av råvaror för energifram-
ställning.  

• Stöd till odling av energigrödor 
• Rätt till odling av industri- och energigrödor på uttagen areal 

Principen är att grödor som odlas för energiändamål inte får användas för livs-
medel eller foder. I diagrammet nedan redovisas båda dessa som ”energiraps” 
varmed menas fröareal som antingen erhållit ”energigrödestöd” (1) eller som 
odlats på ”uttagen areal” (2).  
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Figur 6. Oljeväxtareal uppdelat på odling för livsmedel eller energi, hektar åren 2001-2006. 
Källa: Egen sammanställning av uppgifter hämtade från Frö- och oljeväxtodlarnas 
årsredovisningar 2000-2006 samt Statistiska Meddelanden JV JO 19 SM 0602 

Energigrödestödet 
Inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik utbetalas f.n. ett energigröde-
stöd i form av ett arealstöd på 45 € per hektar för grödor som odlas för energiända-
mål på jordbruksmark. Godkända energiprodukter är bland annat bioetanol, bio-
diesel och biogas. Systemet administreras i ett system med kontrakt mellan odlare 
och industri. Totalt för hela EU medges ett utrymme för odling av energigrödor  
upp till en areal om totalt 1,5 miljoner hektar. År 2005 utnyttjades inom EU 0,567 
miljoner hektar av den gemensamma kvoten för detta. Arealen har inte delats upp  
i landsvisa kvoter. Om ansökningarna överskrider den totala kvoten görs en linjär 
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neddragning av stödet för alla medlemsländer. Stödet kom till som en del av EU:s 
senaste reform av den gemensamma jordbrukspolitiken 2003. Reglerna blev klara 
hösten 2004 varför anslutningen från början blev liten, men odlarintresset har ökat 
efter 2005.  

Odling på uttagen areal 
När EU reformerade jordbrukspolitiken 1993 infördes ett obligatoriskt krav på att 
gårdar måste lägga mark i träda (uttag). Allt sedan dess har det varit möjligt att 
använda denna mark för odling av industri- och energigrödor (I/E-grödor). Trädes-
kravet har mestadels varit ca 10 % av åkerarealen. Odlingen av I/E-grödor är i 
princip obegränsad men de foderbiprodukter som uppkommer får enligt en överens-
kommelse mellan EU och USA inte överstiga 1 miljon ton sojaekvivalenter. Vid 
odling av I/E-grödor på uttagen areal erhåller brukaren samma stöd som om ingen 
odling förekommit (uttag). De flesta jordbruksgrödor får odlas på uttagen areal 
förutsatt att de används för godkända I/E-ändamål. Tillämpningsreglerna vad gäller 
krav på kontrakt mellan odlare och industri m.m. är snarlika de regler som gäller  
för ”energigrödestöd” som nyss beskrevs ovan. (JV 2006:1 sid 35ff) 

Kvalitet, likvid och avräkning 

De viktigaste kanalerna för avsättning av oljeväxtfrö i Sverige är Lantmännen, 
privat spannmålshandel samt i viss mån leverans från odlare direkt till Aarhus-
Karlshamn AB:s fabrik i Karlhamn.  

Vilka är då de kvalitetsparametrar som bestämmer odlarens pris för råvaran? 

Enligt de inköps- och avtalsvillkor som f.n. tillämpas av Lantmännen gäller 
följande (Lantmännen 2007).  

Halterna av vissa ämnen får inte överstiga vissa nivåer. Vidare skall fröet vara 
GMO-fritt. Det vill säga fritt från inblandning av genmodifierat sortmaterial 

Ämne Maximalt värde 
Eurukasyra max 1 % i fröfett 
Fria fettsyror  max 1,5 % i fröfett 
Glykosinulater max 40 mikrogram/g fettfri TS 
Klorofyll max 50 ppm, > 20 ppm ger prisavdrag 

Om vi bortser från vissa pris- och kvantitetsomräkningar6 kan man säga att det för 
odlaren väsentligen är det levererade fröets fetthalt som är betalningsgrundande7.  

                                                 
6  Beroende på den levererade varans vattenhalt, eventuellt reningsbehov (rensningskostnader för 
avfall) m.m.  
7  Oljehaltens prisreglering görs som ett pristillägg eller -avdrag med +/- 1,5 % för varje tiondels 
procent som oljehalten över- eller understiger 40 %  
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Rapsens väg till konsument 
Nedan tecknas en bild av rapsens väg från frö till konsument så som den sett ut tills 
helt nyligen. Det kan vara intressant att känna till att den enda bearbetningsfabrik 
av större betydelse som under längre tid funnits i Sverige är Aarhus-Karlshamn 
AB:s extraktionsanläggning i Karlshamn. Av kapaciteten som var 300 tusen ton 
utnyttjades år 2005 drygt 80 % (250 tusen ton) för pressning av rapsfrö (Biärsjö, 
2005/1).  

Försörjningsbalans för 2004/2005 

Den svenska produktionen av rapsfrö har de tre senaste åren varit mellan 210 000 
och 230 000 ton (se avsnitt ”Totalproduktion” ovan). Följande redogörelse bygger 
på Jordbruksverkets beskrivning av försörjningsbalansen för år 2004/2005 (JV 
2006:21 sid 34).  

Tablån visar att de huvudvolymer som hanteras hamnar under rubrikerna frö-
produktion, import och bearbetningsindustri. Uppställningen visar även storleks-
ordningen på en del andra kvantiteter - försörjningsbalansen redovisar även mindre 
volymer som antingen förbrukas direkt som opressat frö (helfrö till foder) eller som 
pressas hos ett antal mindre aktörer. 

Tabell 4. Försörjningsbalans 2004/2005 för raps- och rybsfrö, 1000 ton. 

Tillgång  Förbrukning  

Inhemsk produktion 228 Export   1 

  Utsäde   1 

  Helfrö till foder 30 

  Tillverkning av olja på gårdsnivå och 
mindre anläggningar, pressning 

30 

Import 105 Bearbetningsindustri 271 

Summa 333 Summa 333 

Källa: Jordbruksverket 2006:21 (sid 34)  

Tillgång. På tillförselsidan ser vi att den inhemska produktionen år 2004/2005 
uppgick till cirka 230 000 ton. Därutöver importerades drygt 100 000 ton olje-
växtfrö. Således var den inhemska produktionen mindre än behovet, nästan en 
tredjedel av den inhemska förbrukningen täcktes via import8.  

Förbrukning. Av den totala tillgängliga mängden oljeväxtfrö (333 000 ton) 
förbrukade bearbetningsindustrin cirka 80 % (271 000 ton). Knappt 10 % av 
förbrukningen användes för ”tillverkning av olja på gårdsnivå och mindre 
anläggningar, pressning" Ungefär lika mycket användes som helfrö till foder.  

                                                 
8  Denna import motsvarar ett inhemsk odlingsutrymma om cirka (100 000/2,5=) 40 000 hektar  
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Rapsens vägar i Sverige 

Biärsjö publicerade 2005 en illustrativ bild över processvägar och slutprodukter 
som svenskt rapsfrö hade vid denna tidpunkt. Även om Biärsjö medvetet har gjort 
vissa förenklingar beskrivs väl och på ett mycket pedagogiskt sätt rapsens väg 
genom industri, över olika mellanled och fram till färdig slutprodukt. Delar av 
Biärsjös redogörelse återges här (se även Svensk Frötidning 2005 nr 2)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figur 7. Rapsens vägar i Sverige. 
Källa: Johan Biärsjö, Svensk Raps AB, Svensk Frötidning 2005 nr 2, kvantitet i tusen ton 

Pressning och extraktion 

Bearbetningsfabriken9 pressade olja ur 300 000 ton svenskt och importerat frö. 
Därur erhölls rapsolja respektive rapsmjöl i ett procentuellt förhållande som är 
ungefär 40/60. Ur processen kommer cirka 120 000 ton rapsolja och 180 000 ton 
rapsmjöl. 

Foderindustri 

Även om pressindustrin ställer 180 000 ton rapsmjöl till foderindustrins för-
fogande förbrukas här åtskilligt mer, 215 000 ton. Skillnaden, 35 000 ton raps-
mjöl, täcks med import. Rapsmjöl används i foder till nötkreatur (156 000 ton), 
grisar (36 000 ton) och fjäderfä (23 000 ton). Således hamnar 70 % av rapsmjölet 
i nötkreatursmagar.  

Notera även att foderindustrin använder betydande mängder annat vegetabiliskt 
protein än rapsmjöl. Den importerade mängden sojamjöl uppgick till så mycket 
som 270 000 ton. ”En stor del av detta kan mycket väl ersättas med rapsmjöl,  

                                                 
9  Karlshamn AB – möjligen ingår även ett antal mindre aktörer 
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men då kommer vi upp i kvantiteter som vi har svårt att producera i Sverige” 
(Biärsjö 2005/1). 

Livsmedelindustri 

Det mesta av den rapsolja som produceras i Sverige har traditionellt använts för 
livsmedelsändamål. Av den totalt pressade mängden rapsolja förbrukades cirka 
2/3 eller 80 000 ton i livsmedelsindustrin. 

Raps har av olika anledningar haft en särställning som fettråvara i just livsmedels-
sammanhang. Balansen mellan omättade, enkelomättade och mättade fettsyror 
anses vara mycket gynnsam. Därtill har oljan många andra goda egenskaper som 
gör den lämplig att använda vid tillverkning av livsmedel som margarin, choklad 
matolja m.m. ”Ändå börjar rapsoljan på grund av sin efterfrågan bli så dyr att en 
del av livsmedelsindustrin går över till sojaolja och i viss mån palmolja” (Biärsjö 
2005/1).  

Alternativen sojaolja och palmolja kan vara billigare än rapsolja men de först 
nämnda oljorna har delvis andra egenskaper - bland annat annan fettsyrasamman-
sättning. Det gör att de inte alltid anses vara lika lämpliga för humankonsumtion 
som just rapsolja.  

Teknisk industri och RME 

Den mängd rapsolja som i verkligheten användes för tillverkning av biodiesel var 
när artikeln skrevs (år 2005) blygsamma 5 000 ton (i Knisslinge, Kristianstad),  
men det var redan beslutat att Lantmännen år 2006 skulle ha en RME-fabrik i drift  
i anslutning till Karlshamn AB:s pressanläggning. Biärsjö avsätter därför 1/3 av den 
totala mängden producerad rapsolja, dvs. 40 000 ton för tillverkning av just RME. 
Dessa 40 000 ton är en liten mängd i relation till vad transportsektorn behöver få 
tillgång till om oljebolagen skall klara den uttalade politiska målsättningen att 
blanda in 5 % biobränslen i dieselolja och bensin. Vid denna tidpunkt planerades 
även en större RME-anläggning i Stenungsund av Preem och Perstorp tillsammans. 
Denna skulle komma att invigas våren 2007. 

Produktion och handel 
Produktion och handel inom EU 

Hur stor är Sveriges produktion av oljeväxter (cirka 0,1 miljoner hektar) i relation 
till EU:s produktion?  

Odling 

Inom EU-25 har de stora oljeväxtgrödorna raps, solros och soja de senaste åren 
legat stabilt med en odling runt 6-7 miljoner hektar. Raps är största oljeväxt-
grödan inom EU men även solrosor och soja odlas i betydande omfattning. De 
mest omfattande oljeväxtodlingarna (raps, solrosor och soja) finns i Frankrike 
(nästan 2 miljoner hektar) och Tyskland (nästan 1,5 miljoner hektar). Dessa två 
stora jordbrukarländer dominerar även rapsodlingen, men även Spanien, Polen, 
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Ungern och Storbritannien producerar betydande mängder oljeväxter (över 0,5 
miljoner hektar vardera).  

De största rapsarealerna finns i Tyskland och Frankrike (båda med över en miljon 
hektar vardera). Stora odlingar finns även i Storbritannien och Polen (båda med 
rapsodlingar på cirka en halv miljoner hektar vardera) och Tjeckien (nästan 
300 000 tusen hektar).  

Sett över tid har odlingen av sojabönor och solros minskat medan rapsodlingen 
ökat. De senaste 5 åren (2001-2005) har rapsodlingen inom EU ökat med ca 15 % 
(JV 2006:21 sid 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8. Länder i EU-25 med betydande odling av oljeväxter (raps, solros och soja), 
> 6000 hektar.  
Källa: Eurostat och Jordbruksverket 2006:21(sid 35) 

Gränsskydd och handel  

I EU karaktäriseras marknaden för oljor och fetter av stor efterfrågan och liten 
total produktion. Rapsfrö och andra oljeväxtråvaror kan i stort sett importeras helt 
fritt. EU:s beroende av världsmarknaden är således stort. Det finns inget starkt 
gränsskydd för vegetabiliska oljor om vi undantar olivoljan.  

EU tillämpar inte interventionsköp och exportbidrag på oljeväxter. Det finns heller 
inga kvoter, import- eller exportlicenskrav för vegetabiliska fetter och oljor eller 
biodiesel (med undantag för olivoljan). Om vi bortser från olivoljan är tullsatserna 
för växtoljor och biodiesel låga (0-16 %). Man kan säga att vegetabiliska oljor kan 
köpas in till EU tämligen fritt från världsmarknaden. Enligt Jordbruksverket sker 
merparten av handeln med rapsfrö inom EU mellan medlemsländerna (JV 2006:1 
sid 43, JV 2006:21 sid 10, 36) 
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Det är inom EU inte tillåtet att använde GMO-råvaror10 för vare sig livsmedels- 
eller foderändamål. Dock går det bra att importera olja pressade ur genmodifierat 
frö om användningen är avsedd för renodlat tekniskt bruk, till exempel biodiesel 
(enligt muntlig uppgift från Aarhus-Karlshamn AB) 

Global produktion och handel  

Inledning  

Raps är en av flera viktiga råvaror för livsmedels- och foderindustri samt teknisk 
industri. Industrin kan tämligen fritt välja bland tillgängliga fettråvaror på världs-
marknaden. Pris och kvalitet är styrande för vilka råvaror man väljer att använda  
i olika tillverkningsprocesser. Mot den bakgrunden kan det vara bra att känna  
till vilka och hur stora mängder vegetabiliska oljor som produceras på olika håll  
i världen. Det är också av intresse att veta i vilken omfattning dessa oljor bjuds ut 
i vidare internationell handel. Låt oss också ta reda på hur rapsoljan de senaste 
åren varit prissatt jämfört med andra oljor som också finns på världsmarknaden.  

Världens produktion av vegetabiliska oljor  

Tre stora  
De vegetabiliska oljor varav det produceras mest av i världen är i nämnd ordning 
sojaolja (1), palmolja (2) och rapsolja(3). Tillsammans svarar dessa för ungefär 
tre fjärdedelar (3/4) av världens samlade vegetabiliska oljeproduktion.  

Soja- respektive palmolja står vardera för cirka 30 % var av den globala produk-
tionen. Tillsammans svarar de för 60 % av världens totala oljeproduktion. Mot-
svarande siffra för rapsolja är 15 % 

Världens produktion av vegetabiliska oljor är sammanfattade i följande tabell. 

                                                 
10  Vilka produkter som är godkända framgår av Jordbruksverkets (www.sjv.se) hemsida under 
fliken Växt, miljö & vatten - Genmodifierade växter - Godkända produkter. 
För användning till foder finns för närvarande 12 genförändringar i majs godkända och 3 i raps 
och en i sojaböna. Även 5 genförändringar i bomull är godkända för import och användning till 
foder i EU liksom en genförändring i sockerbeta. 
För odling inom EU är 2 genförändringar godkända i majs, insektsreistent MON 810 och herbicid-
tolerant T25. För vissa genförändringar är import av helt levande frö godkänt för processning i EU 
medan för andra genförändringar är inte, helt levande frö godkänt för import utan endast processad 
vara som olja, expeller eller mjöl.  
Av Livsmedelsverkets hemsida tycks inte några produkter för närvarande vara godkända i EU för 
livsmedelsanvändning. 
Av tabellen på SJV:s hemsida framgår dessa detaljer för respektive art och genförändring. 
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Tabell 5. Världens produktion av vegetabiliska oljor samt andel som exporteras. 

 Produktion milj. ton Andel som 
exporteras 

milj. ton av världens 
produktion som exporteras 
blir således 

1. Sojaolja 32,26 29 %  28 %     9    22 %   

2. Palmolja 33,94 31 %  72 %     24    58 %   

3. Rapsolja 15,68 14 %  74 % 7 %     1    3 %   83 %  

4. Solrosfröolja 9,11 8 %  28 %     3    6 %   

5. Jordnötsolja 5,01 5 %  4 %     0    0 %   

6. Bomullsfröolja 4,76 4 %  2 %     0    0 %   

7. Palmkärnolja 4,14 4 %  46 %     2    5 %   

8. Kokosolja 3,44 3 %  56 %     2    5 %   

9. Olivolja 2,74 2 %  26 % 23 %     1    2 %   17 %  

Totalt 111,08 100 %  100 % 38 %     42    100 %   100 %  

10. Övriga veg. 
      oljor 

i. u.  

Källa: Egen bearbetning av tabell 19 (sid 51) i Jordbruksverkets Rapport 2006:21. Siffrorna 
avser (prel) 2004/2005 (JV:s källa är USDA FAS Circularseries FOP 5 maj 2006) 

Många mindre  
Återstående fjärdedel av den globala oljeproduktionen utgörs i huvudsak av sex 
”mindre” oljor, solrosfröolja (4), jordnötsolja(5), bomullsfröolja (6), palmkärn-
olja (7), kokosolja (8) samt olivolja (9). Bland övriga oljor (10) kan nämnas majs- 
och sheaolja.  

Export och världshandel 
Den vegetabiliska olja som inte konsumeras lokalt handlas på världsmarknaden. 
Palm, soja och rapsolja står tillsammans för drygt 80 % av den olja som bjuds ut 
till handel. Särskilt palmoljan är en betydande exportvara. Sojaoljan har i detta 
avseende en mellanställning. Rapsolja konsumeras i allt väsentligt nära de platser 
där raps odlas. 

Sojabönor och sojaolja 

Sojaböna 
Sojaböna är en ettårig, ca 1 m hög, upprätt rikt grenig ärtväxt med trefingrade blad 
och brokiga frön. Den innehåller 30-50 % högvärdigt protein, 15-20 % fett och ca 
20 % stärkelse. Arten härstammar från östra Asien och har sedan årtusenden odlats 
i Kina. Det är en kortdagsväxt men genom förädling har dagslängdsneutrala sorter 
framkommit varför odling numera även förekommer på nordligare breddgrader. 
Sojabönor odlas både till föda och till foder. Sojabönor äts efter tillagning eller 
pressas för framställning av olja. Sojabönan ger rik skörd av protein per ytenhet. 
Sojaproteinet är en billig och högkvalitativ proteinkälla och ett uppskattat foder för 
alla djurslag. Odlingen av sojabönor i världen har under de senaste 25 åren ökat 
mycket snabbt. (sammanställt ur NE 2007). 
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Odlarländer 
De tre största odlarländer av sojabönor är USA, Brasilien och Argentina. Bönan 
odlas även i Kina, Indien, Paraguay och andra ställen i världen. 

Tabell 6. Världens producenter av sojabönor 2004/05 (prel.) fördelat på länder med  
störst produktion.  

 Miljoner ton Dito andel i %  

USA 85           39 %          

Brasilien 53           25 %          

Argentina 39           18 %          82 %    

Kina 17           8 %          

Indien 6           3 %          

Paraguay 4           2 %          

Övriga 12           6 %          18 %    

 216           100 %          100 %    

Källa: Egen bearbetning av tabell 18 (sid 39) i Jordbruksverkets Rapport 2006:21  
(JV anger som källa USDA, Oilseeds) 

Sojaolja 
Sojaolja en av världens mest producerade och använda vegetabiliska oljor. Den 
innehåller ca 55 % linolsyra, ca 20 % oljesyra, knappt 10 % linolensyra och cirka 
10 % palmitinsyra. Olja tillvaratas nästan uteslutande genom extraktion. En stor  
del av världens produktion av sojaolja används till matolja, fritering och som sallads-
olja, men oljan är även en viktig beståndsdel i margarin och majonnäs samt i alkyder 
och andra tekniska produkter. (NE, 2007; AAK, 2005) 

Det är inte förvånande att nyss nämnda länder är också världens största producenter 
av sojabönsolja. Notera även att EU-25 också producerar betydande mängder soja-
olja. 

Tabell 7. Världens största producenter av sojaolja 2004/05 (prel.). 

 Milj liter 

USA 8781 

Brasilien 5456 

Kina 5421 

Argentina 5088 

EU-25 2523 

Källa: Jordbruksverkets Rapport 2006:21 (sid 52), (JV anger som källa USDA FAS 
Circular series FOP 5-06 Maj 2006) 

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 



 25

Palmträd och palmolja 

Oljepalm 
Oljepalmer kan bli uppemot 30 m höga. Olja utvinns ur frukter som är plommon-
stora. Såväl det yttre köttiga skiktet som fröna11 är oljerika. Växten hör hemma i 
tropiska områden. Palmolja pressas ur fruktköttet. Vid rumstemperatur är fettet 
fast. Det är en viktig råvara för framställning av margarin och friteringsfetter men 
används även inom tvål- och metallindustrin. Oljan från oljepalmen har blivit en 
allt viktigare råvara genom den ökande efterfrågan av produkter med låg transhalt. 
(NE, 2007; AAK, 2005). 

Odlarländer 
Indonesien och Malaysia står för 80 % av världsproduktionen. 

Tabell 8. De största producentländernas produktion av palmolja 2004/05 (prel.). 

 Milj liter 

Indonesien 14000 

Malaysia 15197 

Källa: Jordbruksverkets Rapport 2006:21 (sid 52), JV anger USDA FAS Circular series 
FOP 5-06 Maj 2006 

Rapsfrö 

Raps 
Raps är i storleksordning världens tredje mest odlade oljeväxt (efter sojabönor och 
oljepalm). Den odlas i tempererade områden i samtliga världsdelar. I Europa domi-
nerar höstrapsen medan stränga vintrar gör att endast vårraps odlas i Kanada. Oljan 
är rik på nyttiga omega-3-fettsyror och den har lägst halt av mättade fettsyror av de 
tre oljorna. (NE, 2007; AAK, 2005) 

Odlarländer 
Kina är världens största producent av rapsfrö följt av Kanada, Indien, Tyskland 
och Frankrike. Nämnda länder svarar för 80 % av världsproduktionen av rapsfrö. 
EU svarar för cirka en tredjedel av världens rapsfröproduktion. 

                                                 
11  Palmträdet  levererar även en annan olja, palmkärnolja. Denna olja pressas ur fröna (palm-
kärnan). 
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Tabell 9. Världens största producentländer av rapsfrö 2005. 

 Milj ton   

Kina 13,0  28 %

Kanada 8,4  18 %

Indien 6,4  14 %

Tyskland 4,7  10 % 

Frankrike 4,4  9 % 80 %

Storbritannien 1,9  4 %

Polen 1,4  3 %

Australien 1,1  2 %

Tjeckoslovakien 0,8  2 %

USA 0,7  2 %

Övriga länder 3,6  8 % 20 %

Totalt 46,4  100 % 100 %

Källa: Egen bearbetning av tabell FAO/Major Food and Agricultural Commodities  
and Producers (2007) 

Fetthalter 
Tabell 10. Några viktiga råvarors ungefärliga innehåll av fett före pressning av olja  
visas nedan. 

Råvara Fett 

Raps 40-45 

Soja 17-20 

Palm 60-70 

Palmkärna 40-50 

Källa: AarhusKarlshamn Sweden AB (muntlig uppgift) 

Internationell handel och priser 

Priset i internationell handel visas i diagrammet nedan för perioden jan 2000 fram 
till hösten 2007. Priser visas för rapsolja, sojaolja och palmolja. De är angivna i 
SEK per ton vid Holländsk hamn (CIF Rotterdam).  

Priser 
För inköpare av oljor har givetvis det absoluta priset för råvara betydelse. Vi ser 
att prisnivån under senare år varit stigande. Men oljornas relativa priser gentemot 
varandra är väl så intressant att studera.  

Normalt brukar rapsolja vara högre prissatt än sojaolja som i sin tur brukar vara 
högre prissatt än palmolja. Periodvis förekommer dock avvikelser från detta 
allmänna mönster. Tillgång och efterfrågan gör att de olika råvarupriserna ibland 
utvecklar sig olika. I den marknadssituation som rådde våren 2007 var prisskillna-
den mellan de tre oljorna ovanligt liten (liknande situationer har ibland inträffat 
tidigare). Under andra halvåret har priset på vegetabiliska oljor stigit. Raps- och 
sojaolja har ökat mera i pris än palmolja. 
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I vilken grad de olika oljorna är utbytbara med varandra beror på vilka industri-
processer de är avsedda för och i vilka slutprodukter de ska användas. Priset har 
givetvis betydelse för hur stora mängder av respektive olja som vid olika tidpunkter 
efterfrågas av marknadens aktörer. På motsvarande sätt påverkar det odlarnas 
benägenhet att bjuda ut råvara på marknaden.  

 

 
Figur 9. Prisutveckling för tre viktiga vegetabiliska oljor (raps-, soja- och palmolja) jan 
2000 - okt 2007, SEK per ton (CIF Rotterdam). 
Källa: AarhusKarlshamn Sweden AB  

Ökad efterfrågan 
En av orsakerna till de senaste årens prisuppgång på vegetabilisk olja är att mark i 
ökad utsträckning runt om i världen allt mera börjat användas för odling av råvara 
för tillverkning av fordonsbränslen. Mera mark används inte bara för raps och 
produktion av biodiesel - en ökande andel av råvarorna vete, majs och sockerrör 
används även för framställning av etanol för bensindrivna motorer.  

Jordbruksverket (JV 2006:21) nämner att världsproduktionen av oljeväxter ökat 
kraftigt under den senaste tioårsperioden och att uppgången är mer än 50 %. Om 
man ser till enskilda oljeväxter har rapsodlingen ökat med knappt 40 %. Produk-
tionen av sojabönor har ökat med över 80 %. Produktionen av palmkärna har ökat 
100 %. Som jämförelse nämns att veteproduktionen ökat med drygt 10 % och 
majsproduktionen med nästan 20 % (s 39). ”Pådrivande för prisuppgången för 
vegetabilisk olja har energimarknaden varit. För rapsolja är det i synnerhet ökad 
efterfrågan i Tyskland som haft stor betydelse.” (s 46) 

”EU-länderna producerar tillsammans störst mängd biodiesel i världen”… ” 
Råvarorna för USA:s biodieselproduktion är främst sojaolja. I EU tillverkas bio-
dieseln främst utifrån rapsolja och i Asien främst palmolja. Valet av råvara beror 
på vilka grödor som är mest lämpade att odla i den aktuella klimatzonen (s 52).  
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Enligt gjorda uppskattningar kommer EU snart att ha ett handelsunderskott på 
rapsolja. (s 35). Tabell 11 visar försörjningsbalansen för vegetabilisk olja i EU 
2005/06. 

Tabell 11. Försörjningsbalans för vegetabilisk olja i EU 2005/06, 1000 ton. 

 Rapsolja Solrosolja Sojaolja Palmolja Summa

Råvaruförbrukning 13250 4302 13499 –    

Tillgång:  

Oljeproduktion 5369 1765 2398 –    9532

Import från tredje land 30 764 65 4060 4919

Summa 5399 2529 2463 4060 14451

Användning:  

Export till tredje land 140 96 529 95 860

Teknisk användning 
(inkl. biodiesel) 

2459 108 309 1253 4129

Livsmedelsanvändning 2747 2361 1490 2481 9079

Övrigt (foder, utsäde) 49 14 145 266 474

Källa: Eurostat (hämtad från JV 2006:21 sid 38)  

Försörjningsbalansens tillgångssida summerar till 14,4 miljoner ton. Drygt 1/3 av 
tillförseln (4,9 miljoner ton) sker i form av import - huvudsakligen i form av palm-
olja. Importen av i synnerhet rapsolja och sojaolja är blygsam. 

En betydande del av de vegetabiliska oljor som används inom EU finner teknisk 
användning. Av 14,4 miljoner ton används nästan 30 % (4,1 milj ton) i olika 
tekniska användningar (inklusive biodiesel). Bryts denna siffra ned på olika oljor 
ser vi att nästan hälften (45 %) av rapsoljan fick teknisk användning, främst för 
framställning av drivmedel. Produktionen av rapsolja har ökat under senare år. Den 
producerade solros- och sojaoljan användes i allt väsentligt för livsmedel. EU har 
ingen egen produktion av palmolja. Av den importerade palmoljan används nästan 
en tredjedel (31 %) i teknisk produktion. 

Fakta om fetter 
Inledning 

När man talar om ”vegetabilisk olja” kommer man i kontakt med en hel del be-
grepp. Vissa uttryck känner vi igen från tidningar och dagligt tal medan andra dyker 
upp mera sällan. Man kan vara mer eller mindre förtrogen med dessa saker. Detta 
avsnitt syftar till att ge läsaren en viss faktabakgrund och orientering om en del av 
begrepp och termer som anknyter till vegetabiliskt fett och olja. 

Närmast följer en genomgång av en del saker som det kan vara bra att känna till. 
Det är vår förhoppning att genomgången skall tjäna som en orientering inom 
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ämnesområdet och öka förståelsen för en del resonemang som kan följa senare. 
Läsare som är förtrogna med allt detta kan direkt gå vidare till nästa kapitel12.  

Fetter 

Fetter – grundläggande kemi 

Fetter som utvinns från växt- eller djurceller kan vara fasta, halvflytande eller 
flytande. Fett som är flytande i rumstemperatur kallas de i allmänhet för olja. Alla 
naturligt förekommande fetter består till cirka 97 % av blandningar av olika tri-
glycerider. ”De fetter som utvinns ur cellerna innehåller också små mängder av 
bl.a. fria fettsyror, fosfolipider, steroler, terpenoider och färgämnen” (NE 2007) 
Icke önskvärda ämnen reduceras till önskade nivåer vid fettraffineringen.  

Fetter är triglycerider. Triglycerider är kemiska föreningar i form av estrar13 
mellan en glycerolmolekyl och tre fettsyramolekyler.  

Den trevärda alkoholen glycerol har molekylformeln: CH2OH – CHOH – 
CH2OH. 

Figuren nedan tecknar den allmänna formeln för triglycerider. 

 

Figur 10. En allmän triglycerid. R1, R2 och R3 representerar tre fettsyramolekyler kopplade 
till var sin hydroxylgrupp i glycerolen.  
Källa: Wikipedia 2007 

En fettmolekyl bildas således när tre fettsyror kopplas till var sin hydroxylgrupp i 
glycerol. Fettets egenskaper beror i hög grad på de ingående fettsyrornas samman-
sättning. 

                                                 
12  Detta avsnitt baseras på vad vi finner i Nationalencyklopedins  (www.ne.se) och Wikipedias  
(www.sv.wikipedia.org) nätupplagor 2007 när vi slår upp olika nyckelord med anknytning till 
fetter. För vissa uppslagsord finns i båda dessa uppslagsverk i flera fall utförliga artiklar att läsa. 
Innehållet i dessa artiklar presenteras här i nedkortad form och som ett urval av fakta. Om 
obearbetad text hämtats direkt från källan NE/Wikipedia anges detta i regel med citationstecken 
13  Estrar är ämnesklass inom organisk kemi. Allmän formel för estrar är R1 COOR2  där R1=H 
eller kolvätegrupp,  R2= kolvätegrupp.  Andersson & Leden 1967 (sid 152) 
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Figur 11. En fettmolekyl (triglycerid)  
Källa: Wikipedia 2007. (public domain för fritt nyttjande av bild) 

Fett i naturen 

Fett i naturen förekommer i de flesta celler. De är viktiga för energilagring. Energi-
innehållet i fett (37 kJ/g) är ungefär dubbelt så högt som hos kolhydrater och pro-
teiner. Hos djur som förflyttar sig är därför fett en gynnsam form av energilagring. 
Hos växter och djur lagras det ofta som depåfett men även i andra organ . Fettväv 
fungerar som upplagsnäring men kan också vara stötdämpande och därmed skydda 
organ eller fungera som värmeisolering (späck). 

Fett i kosten 

Fett är livsviktigt för människan. Förutom att det är en källa för energi bidrar fett 
med speciella essentiella fettsyror. Eftersom dessa inte kan bildas i kroppen men 
är nödvändiga för organismens normala funktion måste de tillföras med föda som 
vegetabilisk olja, nötter, bönor, frön, fisk och andra havsprodukter. Fett är även 
bärare av fettlösliga vitaminer14 och antioxidanter15. Fett är också en viktig bärare 
av smak.  

De i fettet ingående fettsyrorna är antingen mättade eller omättade. De omättade 
fettsyrorna innehåller en eller flera dubbelbindningar (se vidare nedan). 

Fetters egenskaper 

”Fettets konsistens och övriga egenskaper är beroende av fettsyrasammansätt-
ningen. Vid rumstemperatur har fett med hög halt mättade fettsyror en fast kon-
sistens, medan fett med hög halt fleromättade fettsyror är mjuk eller flytande. 
Vegetabiliskt fett innehåller som regel större andel fleromättade fettsyror än fett 
från animalier.” (NE 2007). Fetter med hög molekylvikt, dvs. långa fettsyra-
molekyler, har fastare konsistens än fetter med lägre molekylvikt. 

                                                 
14  De fettlösliga vitaminerna är A-, D-, E- och K-vitamin. För att kunna tas upp av kroppen måste 
dessa lösas upp i fett under matsmältningen.  
15  Antioxidanter är kemiska ämnen som motverkar oxidation av andra ämnen. Industriellt tillsätts 
de i oljor för att motverka härskning. Eftersom många befarar att oxidation i kroppen kan skapa 
fria radikaler som skadar levande celler anser många att det är nyttigt att äta mat rik på antioxi-
danter.  (Wikipedia 2007)  
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Figur 12. Fetter. Procentuell fördelning av mättade, enkelmättade och fleromättade 
fettsyror i naturligt förekommande fetter. 
Källa: NE 2007/Margarininfo Helsingborg 

”Ett fetts fettsyrasammansättning avser de ingående fettsyrornas relativa andelar 
och är bl.a. av näringsfysiologiskt intresse. Fördelningen av fettsyror med olika 
mättnadsgrad i några naturligt förekommande fetter framgår av bilden.” (NE 
2007) 

Ur folkhälsosynpunkt har det länge ansetts att fett som innehåller mycket mättade 
fettsyror bör undvikas. I stället bör man äta fett som innehåller mycket omättade 
fettsyror (dvs. enkel- och fleromättade fettsyror).  

Fetters grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper bestäms således till 
stor del vilka fettsyror som ingår i fettet. Fettets smältpunkt stiger med ingående 
fettsyrors kedjelängd men minskar vid ökat antal dubbelbindningar.  

Eftersom de ingående fettsyrornas kedjelängd och mättnadsgrad har en avgörande 
betydelse för ett flertal viktiga egenskaper som t.ex. fettets konsistens och dess 
egenskaper vid olika temperaturer finns det anledning att särskilt studera just 
fettsyror närmare. 

Fetter och fettsyror  

Fettsyra – kemi  

”Fettsyror” är karboxylsyror. Karboxolsyror är enbart uppbyggda av kol, väte  
och syre. Det består av en karboxylgrupp som är bunden till en alkylgrupp16. 

                                                 
16  En alkylgrupp är en funktionell grupp som är uppbyggd av kolatomer och väteatomer. De 
välkända kolvätena metan, etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan osv är alla alkaner.  
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Den funktionella gruppen hos karboxylsyrorna är –COOH. Den allmänna formeln 
för karboxolsyror är R-COOH (där R=H eller en kolvätegrupp). De mättade fett-
syrorna har den allmänna formeln CH3(CH2)nCOOH där n vanligtvis är ett tal 
mellan 2 och 18.  

”De kan variera vad avser kolkedjans längd, graden av substitution samt antalet 
dubbelbindningar (graden av omättnad) i molekylen. Fettsyror förekommer i 
naturen huvudsakligen bundna via esterbindningar med glycerol i triglycerider 
och fosfolipider som fetter. Dessa estrars egenskaper är beroende av de ingående 
fettsyrornas sammansättning” (NE 2007). 

Man brukar inte räkna de enklaste karboxylsyrorna17 till ”fettsyror” eftersom man 
underförstått menar att alkydgruppen i en sådan är lång och ogrenad. Däremot kan 
alkydgruppen (kol-vätekedjan) vara omättad, vilket innebär att det finns dubbel-
bindningar mellan två eller flera kolatomer. Fettsyran är då inte mättad med väte-
joner. Dubbelbindningar leder till veck i den molekylära strukturen. 

Några vanliga (mättade) fettsyrors beteckningar, struktur och fysikaliska egen-
skaper redovisas nedan.  

Tabell 12. Fysikaliska data m.m. för karboxolsyror (fettsyror) med ogrenad kolkedja.  

Formel Namn Smältpunkt °C Kokpunkt °C 

C3H7 –COOH smörsyra • 6 164 

C4H9 –COOH valeriansyra • 34 187 

C5H11 –COOH kapronsyra • 4 205 

C7H15 –COOH kaprylsyra +16 238 

C9H19 –COOH kaprinsyra +31 270 

C11H23 –COOH laurinsyra +44 225 

C15H31 –COOH palmatinsyra +63 268 

C17H35 –COOH stearinsyra +70 287 

Källa: Andersson & Leden 1967 (sid 149) 

Vid rumstemperatur är korta fettsyror vätskor och lättlösliga i vatten. Med ökande 
längd på kolkedjan blir fettsyror allt mer svårlösliga i vatten och får allt mer olje-
liknande egenskaper. När kolkedjan har 12 kolatomer är fettsyrans löslighet i 
vatten obetydlig. Långa fettsyror är fasta (kristallina) och olösliga i vatten18. 

Namn och förkortningar  

De flesta fettsyror har ett trivialnamn som vanligtvis är hämtat från den del av 
djur eller växtriket där fettsyran först hittades samt en systematisk benämning som 

                                                 
17  Karboxolsyror med 1-3 kolatomer dvs , myrsyra (H-COOH), ättiksyra (CH3-COOH), och 
propionsyra (C2H5-COOH) räknas vanligen inte till fettsyrorna eftersom de är vattenlösliga och 
inte ingår som estrar i fetter.  
18  Fettsyrors längd delas ibland in i SCFA (short chain fatty acid),  MCT (medium chain 
triglycerid) och LCFA (long chain fatty acid) varvid MTC har 6-10 kol och LCFA har > 12 kol. 
(Wikipedia 2007)  
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beskriver dess struktur. Det systematiska namnet bygger på antalet kolatomer och 
då det är relevant på hur många dubbelbindningar fettsyran innehåller. Stearinsyra 
(trivialnamn) kallas även för oktadekansyra (systematiskt namn).  

På grund av fettsyrornas ibland otympliga namn har det även utvecklats ett för-
enklat sätt att beteckna fettsyrorna. En vanlig metod är att före kolon ange antalet 
kolatomer och att efter kolon ange antalet dubbelbindningar i fettsyran. Enligt en 
förenklad metod tecknas t.ex. stearinsyra 18:0 (18 kolatomer: ingen dubbelbind-
ning). På motsvarande sätt representerar 18:1 en fettsyra med 18 kolatomer och 
1 dubbelbindning, t.ex. oljesyra eller elaidinsyra (se även bilaga 1). Detta är ett sätt 
att skriva, men vanligare och tydligare är att även ange att det är kolatomer och då 
ange antalet med index C18:0, C18:1, C22:1 etc. 

Mättade och omättade fettsyror  

En indelning av fettsyror görs ofta utifrån om de innehåller dubbelbindningar eller 
ej. Man talat i första hand om mättade eller omättade fettsyror. De senare kan dess-
utom vara enkelomättade eller fleromättade:  

• Mättade fettsyror; 
• Omättade fettsyror,  

- Enkelmättade fettsyror 
- Fleromättade fettsyror 

Mättade fettsyror har inga dubbelbindningar i kolkedjan. Det skiljer dem från de 
omättade fettsyror som innehåller en eller flera dubbelbindningar. 

De omättade fettsyrorna kan i sin tur delas upp i grupperna enkelomättade fett-
syror eller fleromättade fettsyror.  

- Enkelomättade fettsyror innehåller endast en dubbelbindning i kolkedjan19  

- Fleromättade fettsyror innehåller två eller flera dubbelbindningar20  

Mättat fett har en högre smältpunkt än omättat fett och de i Nordeuropa vanliga 
fetterna är mer eller mindre fasta i rumstemperatur, medan omättade fetter oftast 
är vätskor och då kallas feta oljor.  

Ett mättat fett anses vara mindre hälsosamt än ett omättat fett. Man säger att 
omättat fett bidrar till ökad risk för åderförkalkning, kärlkramp och andra blodkärls-
förändringar. Denna uppfattning har blivit ifrågasatts av senare forskning som inte 
så lika mycket fokuserar på det mättade fettet i sig men på samband mellan omättat 
fett, antioxidanter, radikalbindning och transfett. (Wikipedia 2007)  

Vad är transfett?  

Transfettfett är fett som innehåller transfettsyror. Därmed menas att den ingående 
fettsyran innehåller en eller flera dubbelbindningar i transställning. Väteatomerna 

                                                 
19  Den i naturen vanligaste enkelomättade fettsyran är oljesyra (18:1) som har dubbelbindningen 
mellan kolatomerna 9 och 10. Andra vanligt förekommande enkelomättade fettsyror är palmitolein-
syra (16:1) och erukasyra (22:1) (NE 2007) 
20  Av de fleromättade oljesyrorna är linolsyra (18:2) vanligast följt av linolensyra (18:3) (NE 2007)  
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sitter då på motsatt sida om dubbelbindningen, vilket medför att transfettsyror blir 
raka kedjor och får liknande egenskaper som mättade fettsyror – trots att de egent-
ligen är omättade. Transfetter förekommer naturligt i mjölk och produkter av 
idisslare. De bildas också vid industriell härdning av fetter.  

”En vetenskaplig genomgång publicerad 2006 ger stöd för uppfattningen att trans-
fettsyror har en större tendens än mättade fettsyror att gynna uppkomsten av åder-
förfettning. Transfettsyror finns framförallt i snabbmatsprodukter. I USA gäller 
från 2006 att mängden transfettsyror måste anges på alla livsmedelsprodukter. En 
liknande åtgärd övervägs inom EU” (NE 2007).  

Transfetter kommenteras även i avsnittet ”Framsteg inom odlingen”.  

Omega-3/omega-6  

Med essentiella fettsyror menas fettsyror som kroppen inte själv kan bilda utan 
som vi måste få med oss via kosten. Vegetabiliska oljor (bl.a. linfrö-, raps-, 
valnöt-, hampa-, och solrosolja) innehåller sådana fettsyror. Ett tillräckligt och 
balanserat intag av omega-3 och omega-6 fettsyror 21 anses förebygga hjärt- och 
kärlsjukdomar. Omega-3-fettsyrornas effekt på hälsan anses idag vara väl under-
byggd i en lång rad vetenskapliga studier. (Wikipedia 2007)  

Linolensyra 18:3 (omega-3) och linolsyra 18:2 (omega-6) är essentiella fettsyror. 
De är båda av fleromättat slag.  

Rapsoljans innehåll av linolensyra och linolsyra är ca 9 % (omega-3) respektive 
ca 20 % (omega-6). För sojaolja är motsvarande siffror ca 7 % (omega-3) respek-
tive ca 51 % (omega-6). Palmolja innehåller ingen linolensyra (omega-3) och låga 
ca 10 % linolsyra (omega-6).  

Var är fria fettsyror?  

Fria fettsyror, FFA, är ”fettsyror som inte är bundna i triglycerider eller fosfo-
lipider. De förekommer i halter mellan 0,5 och 10 % i råa vegetabiliska och 
animaliska fetter. Raps och sojaolja innehåller ofta endast 0,5-1 % fria fettsyror 
medan palmolja, sheanötsolja och vissa fiskoljor kan innehålla mycket höga 
halter. Fria fettsyror ger bismak och förluster vid fettframställning och måste 
därför avlägsnas. Detta sker genom avsyrning (neutralisation), oftast med lut.” 
(NE 2007) 

                                                 
21  Omega-3-fettsyror har en dubbelbindning mellan kolatomerna 3 och 4, räknat från den kolatom 
som avslutar molekylkedjan på motsatt sida mot karboxylgruppen. Naturligt förekommande 
omega-3-fettsyror har ytterligare dubbelbindningar närmare karboxylgruppen och är alltså fler-
omättade. Ett exempel är den för människan essentiella fettsyran alfa-linolensyra (18:3) som finns 
i växtfetter.  
Omega-6-fettsyror har på motsvarande sätt den från karboxylgruppen mest avlägsna dubbel-
bindningen mellan kolatomerna nummer 6 och 7. Till dessa hör den andra för människan 
essentiella fettsyran linolsyra (18:2) som även den finns i växtfetter (NE 2007) 
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Oxidation  

Fettoxidation är en kemisk reaktion som bland annat gör att olika oljor och fetter 
härsknar. Det drabbar omättade, främst fleromättade fettsyror eftersom fettsyrans 
dubbelbindningar utgör centra för reaktion med luftens syre. Vid autoxidation av 
en omättad fettsyra bildas isomera monohydroperoxider. Dessa kan orsaka spjälk-
ning av kolkedjorna (härskning av fett) eller initiera polymerisationsprocesser 22 
vilket då resulterar i kraftigt förgrenade fetter (torkning av linolja).  
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Figur 13. När omättade oljor oxideras under inverkan av luften syre bildas en peroxid-
grupp nära en dubbelbindning. Peroxiden är instabil och reaktionen fortsätter ofta genom 
att kolkedjan sedan brister vid dubbelbindningen. Peroxider är en grupp kemiska ämnen 
som innehåller en peroxidgrupp, O2

2-. Peroxider är mycket reaktiva och starkt oxiderande. 
Källa: Laborationsövning från Malmö högskola 2007 

Fettsyrans sönderdelning (härskning) ger bl.a. upphov till starkt smakande alde-
hyder estrar eller alkoholer. En lämplig hantering och förvaring eller tillsättning 
av antioxidationsmedel kan motverka fettoxidation. Fettoxidationen påskyndas av 
värme och ljus samt katalyseras av vissa metaller, enzymer och hemföreningar23. 
(NE 2007, Malmö högskola 2007)  

Fem fettsyror  

Det finns ett 25-tal naturligt förekommande fettsyror. I bilaga 1 redovisas på 
struktur och benämning för dessa. Förenklat kan man säga att det endast är en 
handfull av dessa som är uppträder i vegetabiliska oljor i större mängd.  

De mättade fettsyrorna palmatinsyra (16:0) och stearinsyra (18:0) förkommer ofta 
i vegetabiliskt fett. Detsamma gäller de tre omättade fettsyrorna oljesyra (omättad, 
18:1), linolsyra (fleromättad, 18:2) och linolensyra (fleromättad, 18:3)  

                                                 
22  Polymerisation är kemisk reaktion där kortare molekyler (monomerer) sammanfogas till långa 
kedjor (polymer).  
23  Graden av fettoxidation kan bestämmas med olika kemiska metoder.  Man kan få en uppfattning 
om hur mycket fettet har oxiderats genom att mäta dess peroxidtal, som är ett mått på halten peroxid 
i fettet. Man tillsätter då överskott av jodid till ett prov av fettet. Peroxiden oxiderar då en ekviva-
lent mängd jodidjoner till jod.Ett lågt peroxidtal innebär att oljan oxiderar långsamt. (NE 2007, 
Laborationsövning från Malmö högskola 2007 samt Norén 1990) 
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kol bindn

1. Palmatinsyra 16 0

2. Stearinsyra 18 0

3. Oljesyra 18 1

4. Linolsyra 18 2

5. Linolensyra 18 3

Figur 14. De vanligaste fettsyrorna i vegetabiliskt fett.  
Källa: Egen sammanställning baserat på föredrag av Sten Stymne (Alnarp den  
14 november 2006) 

Fettsyror i soja- palm- och rapsolja  

Nedan redovisas andel av olika fettsyror i soja-, palm och rapsolja. Inte oväntat 
finner vi även nyss nämnde fettsyror även i denna sammansättning.  

mättad/ Fettsyra: kol bindn Respektive fettsyras andel 
omättad Sojaolja Palmolja Rapsolja
mättad Palmatinsyra 16 0 10 44,3 4
mättad Stearinsyra 18 0 4 14 4,6 48,9 1,5 5,5
omättad Oljesyra 18 1 23 23 39 39 63 63
fleromättad Linolsyra 18 2 51 11 20
fleromättad Linolensyra 18 3 7 58 11 9 29

Övriga fettsyror xx x 5 1,1 2,5
Summa 100 % 100 % 100 %

 
Figur 15. Dominerande fettsyror i soja-, palm- och rapsolja.  
Källa: Egen sammanställning  

Palmolja innehåller ungefär lika mycket mättat fett, främst i form av palmatinsyra 
(16:0) som omättat fett. Det omättade fettet består i första hand av enkelmättad 
oljesyra (18:1).  

Både raps- och sojaolja är fattiga på mättade fettsyror men är rika på omättade 
fettsyror: 

Rapsolja består till övervägande del av omättade fettsyror. Först och främst av 
enkelomättad oljesyra (18:1), men även av fleromättad linol- (18:2) och 
linolensyra (18:3). 

Omvänt i förhållande till rapsolja innehåller sojaolja först och främst fleromättat 
fett i form av linol- och linolensyra (18:2 och 18:3). Sojaolja även en inte obetydlig 
mängd enkelmättad oljesyra (18:1) .  

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 



 37

Fettsyror och biodiesel 

Sammanfattningsvis kan sägas att ett fetts egenskaper i mycket hög grad bestäms 
av vilka fettsyror som ingår. Fettsyrornas egenskaper och sammansättning på-
verkar därför även slutproduktens egenskaper. Det gäller såväl vid framställning 
av livsmedel som vid tillverkning av mera tekniska produkter.  

Även vid framställning av biodiesel påverkar därför inte oväntat råvarornas fett-
syror även bränslets egenskaper. Baserat på ovanstående genomgång av fakta 
samt ett nyligen publicerat material (Wörgetter, Hutter & Körbitz, 2007) görs ett 
försök att kortfattat summera en del av detta.  

1. Köldegenskaper Det är lättare att tillverka biodiesel med acceptabla köldegen-
skaper om råvaran innehåller hög andel omättade fettsyror. Fettets smältpunkt 
stiger med ingående fettsyrors kedjelängd men minskar vid ökat antal dubbel-
bindningar.  

2. Energiinnehåll. Nettokalorivärdet påverkas negativt av hög andel syre i fett-
syran. Långa fettsyror är därför att föredra framför korta.  

3. Lagringsstabilitet Bränslets lagringsstabilitet ökar om andelen mättade fettsyror 
är hög. Dubbelbindningar i omättade fettsyror utgör centra för reaktion med 
luftens syre. Omättade (främst fleromättade) fettsyror är därför mera oxidations-
benägna än mättade.  

Det finns nu mot denna bakgrund även anledning att ställa en mera allmän fråga: 
Vilka fettsyror och råvaror som lämpar sig överhuvudtaget bäst för tillvekning av 
biodiesel? Denna fråga diskuteras mera ingående i rapportens avslutande delar. 

Branschutveckling 
Inledning 

Oljeväxter odlas av det enkla skälet att de innehåller fetter i så stor mängd att de 
kan användas för framställning av olja. Ursprungligen odlades oljeväxter i Sverige 
för teknisk användning. Redan på 1700-talet odlades raps i Sverige för utvinning  
av olja genom pressning av fröna vid s.k. oljeslagerier. Oljorna användes till smörj-
medel, såpa med mera och rapsoljan till belysning. Fröresterna blev bränsle tills 
man vid mitten av 1800-talet började ge dem till djuren som foder (främst som 
ersättning för dranken från den då minskande brännvinstillverkningen). När foto-
gen under 1880-talet slog ut rapsoljan upphörde rapsodlingen och en omfattande 
import av oljekraftfoder tog sin början (NE 2007).  

Den kraftigt ökande efterfrågan av rapsolja för tekniska ändamål (främst RME)  
är dock en relativt ny företeelse - historiskt har inga större mängder raps används 
för tekniska ändamål. Rapsens har i modern tid i första hand varit en råvara för 
framställning av livsmedel och foder. Därför är det också naturligt att växtföräd-
lingen framförallt sysslat med att öka rapsens värde som råvara för just dessa 
ändamål.  
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Växtförädling och odling 

Växtförädling 

Växtförädling innebär påverkan eller förändring av en nyttoväxts ärftliga konstitu-
tion i något avseende. Syftet är att ge växten speciella önskade egenskaper eller 
generellt högre odlingsvärde. Vanligen strävar man efter att höja avkastningen, 
öka växtens motståndskraft mot sjukdomar och insekter, öka härdigheten mot 
torka och köld, samt förbättra kvaliteten. Exempel på kvalitetsegenskaper som kan 
påverkas med växtförädling kan vara fettsyrasammansättningen i oljeväxter och 
proteinhalten i stråsäd. (NE 2007)  

Förbättrade kvalitetsegenskaper… 
Vi får en intressant illustration till vad som kan göras genom ett idogt växtförädlings-
arbete om vi börjar med att studera följande text:  

”Oljan är uppbyggd av glycerin och fettsyror. Av fettsyrorna dominerar euruka-
syran, som hos höstraps, vårraps, höstrybs och vitsenap utgör cirka 50 % men hos 
vårrybs endast cirka 30 % av den totala oljemängden. Övriga fettsyror är olein-, 
linol-, linolen-, eicosen-, palmatin- och stearinsyra. Högre eller lägre halt av dessa 
syror ger oljan olika egenskaper. Hög halt av eurukasyra medför en benägenhet 
hos oljan att stelna vid kylskåpstemperatur. Hög halt linolensyra försämrar håll-
barheten. Med nuvarande sammansättning på oljan kan margarinindustrin an-
vända ca 40 % svensk vegetabilisk olja vid framställning av margarin. Vid fram-
ställning av s.k. kylskåpsmargarin är emellertid svensk olja knappast användbar. 
Industrins möjligheter att i framtiden behålla eller öka andelen svensk olja vid 
margarinframställningen är därför i hög grad beroende av om växtförädlarna 
lyckas framställa nya sorter med ändrad sammansättning på oljan. Förutsätt-
ningarna härför synes enligt preliminära resultat vara goda.” Källa: Bingefors 
m.fl., 1970 Växtodlingslära del 2, sid 223 

Ovanstående citat är hämtat från en lärobok i växtodling skriven 1970. Den kom-
menterar bland annat den begränsade användbarhet som rapsoljan hade vid denna 
tidpunkt som råvara för kylskåpsmargarin24. Vad har hänt sedan dess?  

Genom ett framgångsrikt växtförädlingsarbete i Europa och Kanada under 1970- 
och 80-talen minskades först halten av erukasyra från att tidigare ha utgjort cirka 
50 % av oljans fettsyror till mindre än 1 %. Därefter sänktes halten av glykosinu-
later eftersom höga halter starkt begränsade rapsens användbarhet som djurfoder.25  

Därmed var en viktig grund lagd för ökad användning av raps som råvara för livs-
medel och foder. Det ökade intresset för enkelomättade fettsyror, diskussionen om 
omega-3/omega-6 och andra hälsoaspekter har bidragit till att stärka rapsoljans 
ställning som livsmedelsråvara ytterligare.  

                                                 
24  Jordbruksprisregleringen hanterade denna problematik med en särskild ordning.  
25  Först introducerades så kallade enkellåga sorter (0) med låg halt av den oönskade eurukasyran. 
Därefter introducerades de dubbellåga sorter (00) med låg halt av glykosinolater.  
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…och högre avkastande sorter 
Nedanstående figur illustrerar vad som hänt med höstrapsens avkastning sedan 
början på 1970-talet.  

Figur 16. Höstraps avkastning, kg råfett per hektar 1968-2004 enligt officiella försök. 
Källa: Svalöf Weibull AB 

Under senare år har hybridsorter börjat odlas i allt större omfattning såväl i Sverige 
som i Europa. En viktig orsak är att dessa sorter har en större skördepotential än de 
traditionella linjesorterna. Detta i kombination med bättre odlingsteknik kommer  
av allt att döma att i varje fall höja höstrapsen avkastning ytterligare.  

De senaste decenniernas arbete inom växtförädlingen av oljeväxter måste betecknas 
som mycket framgångsrikt. Betydande framsteg har gjorts såväl vad gäller olje-
växternas kvalitativa egenskaper som dess avkastningsförmåga. Fram till nu har mer-
parten av de svenska oljeväxterna förbrukats inom livsmedels- och foderindustrin. 
Det är därför naturligt och förståeligt att man i växtförädlingsarbetet under lång tid 
hämtat synpunkter från detta håll. Men vi har också konstaterat att det under senare 
år skett en stor förskjutning mot ökad efterfrågan av raps för tekniska ändamål.  

I takt med att produktionskapacitet byggs ut kan vi räkna med att svenska olje-
växter kommer att odlas och användas för produktion av biodiesel i större utsträck-
ning än tidigare. Det är en process som pågår såväl globalt, inom EU som i Sverige. 
Inom EU används idag i storleksordningen hälften av tillgänglig rapsolja för pro-
duktion av RME. Dessutom pekar det mesta på att oljeväxter i framtiden kommer 
att bli en allt viktigare råvara för den kemiska industrin. 

Vi kan förvänta oss att vegetabiliska oljor kommer att ersätta mineraloljan som rå-
vara för nya produktområden som t.ex. smörjoljor och plaster. En intressant fråga 
som inställer sig är om den tekniska industrin med anledning av detta kan komma 
att formulera andra krav vad avser rapsens fettsyrasammansättning än de som gällt 
tidigare. Vilka egenskaper hos rapsolja som råvara i den tekniska industrin kan 
komma att få betydelse? Vi berör denna fråga i kommande kapitel. 
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Figur 17. Odling av hybridraps i Europa 1996-2006, hektar. 
Källa: Svalöf Weibull AB 

Framsteg inom odlingen  

Teknik- och kunskapsutveckling 
Ett viktigt framsteg som redan är berört den omställning till odling av enbart 
dubbellåga sorter som fullbordades i början av 1990-talet. Det finns en lång 
tradition i branschen att utveckla och förbättra utbytet från odlingen. Tidigare 
såddes oljeväxter allmänt med dubbla radavstånd med efterföljande luckring och 
ogräshackning. Strängläggning av oljeväxterna före tröskning blir allt mindre 
vanlig osv. Odlingstekniken förbättras med andra ord efterhand och oljeväxt-
odlarna blir skickligare. 

I syfte att ytterligare stärka konkurrenskraften i svensk oljeväxtodling bildades år 
2000 branschbolaget Svensk Raps AB. Frö- och Oljeväxtodlarna (SFO) äger 51 % 
av bolaget. Även utsädesbransch, handel och industri är representerade i Svensk 
Raps som genom ett branschövergripande samarbete vill förbättra odlingsvillkoren 
för svensk odling av oljeväxter. En första målsättning är att öka den svenska raps-
odlingen till 100 000 ha. Svensk Raps AB finansierar tillsammans med Stiftelsen 
Lantbruksforskning (SLF) och Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning (SSO) ett projekt 
kallat ”Projekt 20/20”.  

Projektets mål är att fram till år 2010 minska kostnaderna med 20 % och öka olje-
växtproduktionen med 20 %. Detta för att möta den ökande efterfrågan på rapsfrö. 
Det snabbaste sättet att öka den svenska fröproduktionen är sannolikt att flytta 
odlingsgränsen för både höst- och våroljeväxter norrut. ”Projektets syfte är att 
förbättra etableringstekniken, belysa valet av förfrukt till oljeväxter, bekämpa 
Verticillium (kransmögel), förbättra trösktekniken och förbättra markstrukturen. 
De enskilda projekten behöver inte innebära enorma genombrott, men tillsam-
mans med små framsteg växer vi mot 20 %.” (Gunnarsson 2005) 
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Pågående forskning vid JTI 
Vid JTI pågår ett arbete som undersöker hur vi vid skörden kan reducera spillet. 
Flera undersökningar i Sverige och utomlands pekar på att vi spiller omkring 
300 kg oljeväxtfrö per hektar i samband med skörd, vilket för Sveriges oljeväxt-
odlare motsvarar drygt 18 miljoner kronor per år. Vidare studeras vid JTI hur 
alternativa metoder för etablering av höstoljeväxter skulle kunna ge en snabbare 
och säkrare etablering jämfört med konventionella metoder. Ett koncept som 
prövas och som även kanske har positiva effekter för grödans övervintring innebär 
att man vid sådden avlägsnar halm och stubb och därefter återför skörderesterna 
som marktäckning. I praktiken undersöker man om detta kan ske antingen med ett 
såaggregat monterat baktill på skördetröskans skärbord eller i form av ett separat 
ekipage (Lundin, 2007). 

Nex 
Med ”vanlig raps” menar vi alla de sorter som för närvarande odlas i någon större 
omfattning i Sverige. Alla dessa sorter har ungefär samma fettsyrasammansättning 
nämligen cirka 9 % linolensyra (18:3), 20 % linolsyra (18:2), båda är fleromättade 
fettsyror, samt cirka 63 % oljesyra (18:1), vilket är en omättad fettsyra.  

Ett undantag från denna regel är dock i viss mån vårrapssorten ”Nex”. Vårraps-
sorten Nex odlas därför att den har en lägre halt av linolensyra (18:3) än ”vanlig” 
raps. Sorten innehas av Dow Agro Sciences och odlas för framställning av frityr-
olja med McDonald’s som kund. Det faktum att den tål upphettning bättre än 
övriga oljor på marknaden vilket gör den unik. Den säljs som en olja med hälso-
profil under varumärket ”Natreonolja”.  

McDonald’s har tagit till sig av kritiken mot det höga innehållet av transfetter i sin 
pommes frites. En olja som har låg halt av linolensyra klarar bättre upphettning  
till hög (upp till 170 grader) temperatur och under lång tid – utan att omvandla de  
goda fettsyrorna och omega-3-fettsyrorna till transfetter. I transfettsyran har väte-
atomerna bytt plats på kolkedjan och den fortfarande omättade fettsyran får egen-
skaper som mer liknar ett mättat fett. Myndigheterna i västvärlden rekommenderar 
ett begränsat intag av såväl mättat fett som transfett eftersom dessa anses ha ett 
samband med hjärt-kärlproblematiken. (Svensk Frötidning 2006/7 och 2007/3) 

Svenska vårrapsodlare kontrakterade 2007 cirka 5500 hektar för odling av Nex 170. 

Jordbrukspolitik och handel 

Svensk rapsodling motsvarade under andra hälften av 1980-talet det inhemska 
behovet. Jordbrukspolitikens inriktning vid denna tid var att svensk oljeväxtodling 
skulle försörja den svenska marknaden med inhemsk råvara. Men egentligen 
kunde svenskt rapsfrö inte användas fullt ut av den marknad för vilken den egent-
ligen var producerad. Fröets höga innehåll av eurukasyra och glykosinulater med-
förde att råvaran inte var fullt användbart som råvara vid tillverkning av livsmedel 
och foder. 

Hur påverkade detta egentligen livsmedels- och foderindustrin? Hur påverkade 
det handeln och hur hanterades det i det jordbrukspolitiska systemet? 
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”Den totala skörden av oljeväxter varierar. Under åren 1984-1989 var den som 
lägst 250 000 ton och som högst 370 000 ton. Inom landet bearbetades 250 000– 
300 000 ton av skörden för tillverkning av rapsolja. Resterande frövara exporte-
rades. Av den framställda rapsoljan, som under de nyss nämnda åren låg mellan 
91 000 och 116 000 ton, användes ca 40 000 ton inom landet.” ”Detta utgör 
beroende på skördens storlek, 35-45 % av oljan. Av de cirka 40 000 ton rapsolja 
som används inom landet går cirka 90 % till matolja och margarinråvara medan 
resten används för tekniska ändamål.” (Norén 1990 sid 8) . 

För tjugo år sedan pressades det således ungefär lika mycket frö till rapsolja som 
idag (se avsnitt 3.2.) Låt oss för tillfället här bortse från att svenska oljeväxtodlare 
vid denna tid exporterade det frö som inte Karlshamns fabriker hade kapacitet att 
pressa. (det skedde genom den nu avvecklade regleringsföreningen Sveriges Olje-
växtintressenter, SOI).26 Det intressanta här att notera den anmärkningsvärt låga 
siffra som Norén anger för rapsolja för inhemsk konsumtion; ”40 000 ton raps-
olja” används inom landet… ”detta utgör beroende på skördens storlek, 35-45 % 
av oljan.” 

Om Karlshamns fabriker vid denna tid årligen pressade i storleksordningen 
100 000 ton rapsolja och om vi inom landet endast avsatte ca 40 000 ton olja kan 
man undra vart skillnaden, hela 60 000 ton rapsolja vägen? Svaret är att denna 
olja exporterades inom ramen för jordbruksprisregleringen. Den ”byttes” ut mot 
annan vegetabilisk olja, (sannolikt främst soja- och palmolja) som vid denna 
tidpunkt var mera efterfrågad och användbar i livsmedelsindustrin än rapsolja. 
Foderindustrin exporterade på motsvarande sätt betydande mängder rapskaka i 
utbyte mot andra proteinfodermedel. Det gjordes inom ramen för proteinfoder-
reglering som också var en del av det jordbrukspolitiska regleringssystemet .  

Till skillnad från tidigare kan man nu på marknaden tämligen fritt och utan större 
inblandning från de jordbrukspolitiska systemen handla med dessa varor. 

Teknisk användning 

Vegetabilisk olja i mångsidig användning  

Rapsolja är en av de vegetabiliska oljor som sedan länge används inom den 
tekniska industrin. Flertalet organiska massprodukter som lacker, tvål, tvätt- och 
rengöringsmedel kan framställas med vegetabilisk olja som råvara. Vegetabiliska 
oljor används också inom områden som plast, gummi och textil. Mindre mängder 
efterfrågas även av läkemedelsindustrin, kosmetikaindustrin och hälsokostindustrin. 
Vegetabiliska oljor har en betydande fördel ur miljösynpunkt eftersom de snabbt 
bryts ned. Därför uppskattas rapsolja som råvara vid tillverkning av rengörings-
medel för tryckerier. Den används också vid tillverkning av penetreringsolja, dvs. 
som tillsats i sprutmedel vid kemisk bekämpning i syfte att minska ytspänningen. 
                                                 
26  Utan att gå in på närmare detaljer kan även i förbigående nämnas att rapsen vid denna tid även 
åtnjöt ett indirekt prisskydd genom den proteinfoderreglering som också var en del av den då 
rådande jordbrukspolitiken (det fanns ett system med införselavgifter vid import av proteinfoder-
medel). Idag omfattas den svenska odlingen som bekant av EU:s jordbrukspolitik, vilket bland 
annat innebär att det är fritt att köpa och sälja rapsråvara (inklusive rapsmjöl eller annat protein-
foder) till rådande VM-pris. Oljeväxterna omfattas således inte av det mot prisfluktuationer 
skyddande interventionsprissystem i vilket t.ex. fortfarande spannmål ingår . 
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Andra användningsområden är som formsläppolja (vid betonggjutning), damm-
bindningsmedel på grusvägar (istället för kalciumklorid) eller som dammbind-
ningsmedel vid hantering av foder och spannmål.  

Vegetabiliska oljor och däribland raps har fått ökad användning och betydelse 
som smörjolja i skilda sammanhang. Rapsolja snabbt brys ned i naturen vilket ofta 
är en stor fördel i vissa användningsområden. I såväl motorsågar som skogs-
maskiner används vegetabiliska oljor som sågkedjeolja27.  

Vegetabiliska oljor kan även användas som hydrauloljor. Eftersom sådan olja har 
bättre smörjförmåga än mineralolja får man mindre slitage och ökad livslängd på 
maskinerna. Vid hudkontakt är risken för allergi och hudproblem mindre. Tillsats-
medel i mineralolja kan ofta innehålla cancerogena ämnen. Relativt små mängder 
mineralolja kan under olyckiga omständigheter förstöra grundvattnet men vegeta-
bilisk olja bryts ned naturligt på 20-30 dagar (för t.ex. diesel är motsvarande tid 
enligt uppgift 1000 dygn). Vid ett slangbrott blir miljöpåverkan på naturen be-
gränsad. En för hydrauloljor särskilt viktig egenskap är att oljan snabbt bryts ned  
i naturen.  

Vegetabiliska oljor används också i ökad utsträckning som bas vid tillverkning  
av skär- och kylvätskor vid skärande metallbearbetning som skäremulsioner, skär-
vätskor, skäroljor, gängfett, gängolja etc. Vid daglig användning i verkstäder inne-
bär mineraloljebaserade produkters tillsatser av ämnen som innehåller svavel, 
klor, nitrit och fosfor onödiga hälsorisker. En rapsbaserad produkt kan vara 
tekniskt överlägsen de traditionella produkterna samtidigt som den minimerar 
hälsoriskerna och förbättrar arbetsmiljön. Rapsolja används också i kompressorer, 
mjölkmaskinpumpar och som korrosionsskydd. (källa: Norén, 1990). 

  
Faktaruta: Genom växtförädling har erukasyra (22:1) praktiskt taget eliminerats ur de 
rapsoljor som i dag används idag. För kemitekniskt intresserade läsare kan det vara 
intressant att känna till att eurukasyra är en användbar fettsyra i vissa tillämpningar:  

Den långa kolkedjan och den speciellt placerade dubbelbindningen hos erukasyra (22:1) 
och dess derivat har gett dem ett stort och ökande användningsområde som specialkemi-
kalier. Amiden används bl.a. som skumstabilisator och i olika plaster. Alkoholen används 
som ytaktivt ämne i smörjmedel och i plaster. Ozonolys av erukasyra ger pelargonsyra 
(9:0) och brassylsyra, båda med viktiga tekniska användningar. Brassylsyra är t.ex. 
utgångsmaterial för nylon-13. (NE 2007). 

                                                 
27  Sågkedjeolja tillverkad på rapsolja flyter lätt vid låg temperatur och har dessutom god vidhäft-
ningsförmåga viket sänker förbrukningen jämfört med motsvarande produkt tillverkad av mineralolja. 
Statens Maskinprovningar visade 1985 att den av svensk raps tillverkade produkten ”Binol” sänkte 
förbrukningen med 50-60 % jämfört med den då vanligen mineralbaserade använda oljetypen.  
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Raps som eldningsolja  

Eldning av rapsolja  
Olika källor som behandlar ämnet ”vegetabilisk olja för bränsle” syftar nästan  
utan något undantag specifikt på ”motorbränsle”. Norén är en av de få som nämner 
möjligheten att använda rapsolja som eldningsolja (Norén, 1990, sid 8). Han går 
vidare och undersöker att antal frågeställningar med anknytning till förbrännings-
teknik. Kortfattat kan man säga att Norén finner det vara möjligt att elda ren raps-
olja eller blandningar av rapsolja och eldningsolja om man modifierar traditionella 
oljebrännare med förvärmning samt löser en del andra praktiska problem (Norén, 
1994). 

Ecoil AB  
Vi känner bara till ett företag som idag sysslar med att utveckla och producera 
eldningsolja baserad på rapsråvara. Det är Ecoil AB i Kungsör.  

Enligt företagets hemsida är man ”först i världen att erbjuda en bioolja, som är 
helt jämförbar med EO1”. Den olja man säljer presenteras som ”en kemiskt 
oförändrad olja som raffineras ur kallpressad rapsolja. Oljan ersätter helt fossila 
brännoljor, som exempelvis villaolja EO1”, och uppges har samma energiinnehåll. 
Oljan anges vara ”lagringsstabil, klarar stark kyla och har hög flampunkt, vilket 
gör den säker att hantera”. Ecoil framhåller att ”den enda anpassning som måste 
göras är utbyte och injustering av brännare”. ”Ecoils andra huvudprodukt är raps-
frökaka, som foder eller bränsle. Fodret optimeras till en värmebehandlad och 
salmonellasäkrad rapsexpeller, med högt proteininnehåll, för mjölkproducenter 
och andra djurhållare.” ”Fröresterna erbjuds som pulverbränsle och tester pågår 
för närvarande. Pulvret har hög asksmältpunkt och passar därför utmärkt i större 
fastbränsleanläggningar”. (Ecoil 2007) 

”Vi får fram en ren och energirik olja. Och vår process är billig, hävdar upp-
finnaren Mikkel Selder - som betraktar metoden som en "affärshemlighet" och 
 inte avslöjar hur den fungerar. Det har gjorts försök att använda rapsolja som 
villabränsle i nästan hela världen. Den olja man hittills fått fram har dock varit  
dyr och innehållit alltför många ämnen som inte är brännbara, speciellt så kallade 
glyceroler. Oljorna har brunnit, men haft dåligt energiinnehåll. Dessutom har 
pannorna slaggat igen”. (Ny teknik 2005-02-21) 

”Med vår metod klarar vi nu att ta bort de icke brännbara fettsyrorna i rapsen”, 
…”Vi har fått fram en perfekt fungerande olja. Den ska gå att elda i vilken olje-
panna som helst”…”Kapaciteten på fabriken i Kungsör beräknas till 5 000 kubik-
meter olja per år. Det motsvarar 1 400 villor” (DI 2005 -04-27) 

Rapsolja för biodiesel  

Inledning 
Det har länge varit känt att man genom omförestring kan ändra rapsoljans egen-
skaper så att den i stort sett får samma egenskaper som vanlig dieselolja, men det  
är inte förrän nu som biodieseln verkar få sitt verkliga kommersiella genombrott. 
Den viktigaste drivkraften för de senaste årens utvecklingsarbete har varit en 
önskan att utveckla biodiesel till ett modernt drivmedel som kan bidra till att 
minska vårt beroende av fossila bränslen. Den osäkra försörjningssituation och de 
höga oljepriser som rådde under energikrisen på 70-talet fungerade som en väckar-
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klocka. Senare har även ett ökat medvetande om olika miljöproblem samt olika 
hälsoargument (svavelregn, SO2, kväveoxider växthuseffekt m.m.) ökat intresset  
för att ta fram mera förnyelsebar bioenergi till rimliga kostnader. En välskriven 
sammanfattning av utvecklingen de senaste årtiondena inom biodieselindustrin 
gjordes av Körlitz & Kossmann (2003).  

När tillverkning av RME började bli vanlig åren kring 1990 framställdes ibland  
en produkt som ibland hade en del att önska vad gäller kvaliteten, men betydande 
framsteg vad gäller framställning av biodiesel har gjorts sedan dess. Körlitz & 
Kossmann nämner särskilt28

• Breddad råvarubas  
• Förbättrad processteknik, flexibilitet i val av råvara och bättre råvaruutbyte 
• Intelligent positionering av produkten på marknaden  
• Tillkomst av stödjande lagstiftning och frivilliga regleringar 
• Etablering av enhetlig standard för produktkvalitet 
• Garantier från tillverkare av dieselmotorer 

Råvarubas. När man i slutet på 80-talet på allvar började intressera sig för biodiesel 
fanns det redan dubbellåg raps att tillgå. Det gick bra att producera biodiesel med 
goda vinteregenskaper på denna råvara. Att rapsolja passar bra beror på att den 
innehåller hög andel enkelomättade fettsyror (främst oljesyra 18:1) och låg andel 
mättade fettsyror (t.ex. palmatinsyra 16:0) . När RME etablerades på marknaden 
började man på allvar intressera sig för möjligheten att göra biodiesel även på 
annan fettråvara. Det visade sig att solros-, soja-, palmolja, använd frityrolja och 
animaliskt fett också kan användas för detta ändamål. Men vissa av dessa råvaror 
kunde vara problematiska att använda då de inte alltid bidrog till att ge slutprodukt-
en önskvärda egenskaper i tillräcklig grad. Vissa råvaror i ren form gav för dåligt 
utbyte i förestringsprocessen, otillräckliga vinteregenskaper, dålig stabilitet, icke 
önskvärd kokpunkt osv.  

Processteknik. Råvaror som var för sig har delvis olika egenskaper kan blandas 
till så kallade multi-feedstock (MFS) blends. Möjligheten att blanda olika råvaror 
i vissa proportioner har visat sig vara en nyckelfaktor för kostnadseffektiv till-
verkning av biodiesel. Tillgång och priser på tillgängliga råvaror kan variera 
mycket över tid. Då är det en stor fördel om produktrecepten snabbt kan ändras. 
En på förhand bestämd kvalitetsnorm kan då vid varje tidpunkt innehålla råvaror 
till lägsta möjliga kostnad. Det är viktigt eftersom förändrade råvarukostnader är 
den faktor som påverkar produktkalkylen mest.  

Näst råvarukostnaderna har det tekniska utbytet i själva förestringen störst eko-
nomisk betydelse. Om utbytet minskar med 10 % minskar lönsamheten med 25 %. 
De första fabrikerna hade en förestringsgrad om 85-95 % i vilken de återstående  
5-15 % omvandlades till mindre lönsamt glycerin. Moderna fabriker kan omvandla 
alla fria fettsyror och triglycerider så att man erhåller ett 100 procentigt utbyte.  

                                                 
28  De fyra först uppräknade punkterna (kursivt markering) kommenteras redan här. Övriga 
punkter utvecklas mera i nästa kapitel.  
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Marknad Trots alla fördelar som biodiesel har kan den som mest bara ta i anspråk 
8 % av den totala dieselmarknaden. Därför behöver professionell marknadsföring 
rikta sig till de grupper som potentiellt kan uppskatta biodiesel mest; miljömed-
vetna konsumenter som är beredda att betala lite mera för en ”grön” produkt eller 
arbetsmiljöer som ställer restriktioner med avseende på avgasemissioner, utsläpp 
av skadliga ämnen, och biologisk nedbrytbarhet Alternativt blandas FAME helt 
enkelt in i vanlig diesel ”utan att konsumenten egentligen vet vad han/hon köper”. 
Med de befintliga och kommande alltmer skärpta reglerna för avgasmissioner  
från maskiner och fordon är framtiden för ren FAME i motorer osäker då det finns 
vissa problem med FAME och senaste motortekniken, vilket beskrivs närmare i 
nästa kapitel.  

Legala ramverk och regleringar Har tillkommit steg för steg med varierande 
motiv som säker energiförsörjning, minskat beroende av fossila bränslen, mindre 
växthusgaser, mindre lokala luftföroreningar, skydd av mark och grundvatten 
(krav på biologiskt nedbrytbara bränslen), mindre hälsorisker, mindre giftiga 
produkter 

FAME, RME och biodiesel 
Inledning 

Biodiesel är ett samlingsnamn för fettsyrametylester, så kallad FAME. FAME kan 
vara tillverkad av en mängd olika grödor som t.ex. palmolja, sojaolja, solrosolja 
eller till och med animaliska fetter. Dessa produkter kallas biodiesel av första 
generationen. Andra generationens biodiesel syftar på produkter framförallt 
baserade på skogsråvara. Första generationens biodiesel har funnits en tid på 
marknaden. Andra generationens biodiesel är fortfarande under utveckling men 
förväntas få stor betydelse på marknaden inom en 10-årsperiod. FAME tillverkad 
enbart på raps som råvara benämns RME (Rapsmetylester). Den FAME som 
produceras storskaligt i Europa idag är ofta en produkt baserad på många olika 
råvaror. Raps är dock hittills den största råvaran inom Europa för FAME-tillverk-
ning. Små gårdsbaserade omförestringsanläggningar i Sverige har oftast enbart 
raps som råvara och då är det korrekt att benämna produkten som RME.  

När man i dagligt tal pratar om RME menar man ofta en produkt som uppfyller 
den europeiska standarden för FAME, EN 14214. Är denna produkt helt baserad 
på rapsolja är det tillika en RME . Rapsolja är idag den bäst lämpade råvaran för 
att producera FAME enligt EN 14214.  

Produktion av RME 

RME framställs genom en omförestringsprocess där glyceroldelen i rapsoljan byts 
ut mot metanol under inverkan av en katalysator. Resultatet blir en produkt som 
har stora likheter med vanlig diesel, figur 18. 

Större biodieselfabriker finns i Österrike, Italien, Frankrike, Tyskland, Sverige 
och Tjeckoslovakien. Tyskland producerar mest. Europa är ledande i tillverkning 
av biodiesel med god marginal före USA som ännu bara kommit igång. Stora 
investeringar i fabriker planeras ytterligare på flera håll i Europa. (Körbitz & 
Kossman, 2003; Land lantbruk 2007 Nr 28/29 ) 
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Figur 18. Schematisk bild över framställning av rapsmetylester.  
Källa: Norèn, 1990 

Figur 19. Bilden visar kemisk reaktionsformel vid framställning av RME.  
Källa: JTI-rapport 155 Småskalig RME-framställning, Hadders, Norèn, Johansson 
Lindström 

Bränslestandarder och kvalitetsgaranti 

Österrike har varit pådrivande i utvecklingen av biodiesel och de förstod tidigt 
vikten av att vinna motortillverkarnas förtroende för biodiesel. Detta kunde ske 
genom att sätta upp gemensamma standarder och kravspecifikationer för bio-
dieseln. Nedan följer en lista på olika standarder som successivt arbetats fram  
för att få ett bränsle som marknaden skall kunna acceptera. 

• Bränslestandard för RME antogs av motortillverkarna 1991: ON C 1190. 

• Bränslestandard för FAME 1997: ON C 1191 (som för övrigt definierade 
standarden efter kvaliteten på vad som hälls i tanken, inte vad bränslet i sig är 
tillverkat av). 
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• Tysk standard 1997 DIN E 51606 som (täcker såväl RME som FAME) och  
en rad nationella standarder i CSSR, Frankrike, Italien, Sverige & USA. 

• 2003 CEN standard för hela Europa; EN 14214. 

Det ledande kvalitetsdirektiv för biodiesel som finns på europamarknaden idag 
gäller FAME och är EN 14214. Är denna produkt helt baserad på rapsolja är det 
tillika en RME . Rapsolja är idag den bäst lämpade råvaran för att producera 
FAME enligt EN 14214 men inblandning av palmolja och sojaolja förekommer 
och då bör produkten benämnas biodiesel eller FAME. 

Petroleumbaserad diesel som motorbränsle skall inom Europa uppfylla Europa-
standarden EN 590. Denna Europastandard har betytt mycket för miljön då man 
successivt fått in allt fler länder inom EU att följa denna standard. EN 590 har 
successivt skärpts framförallt vad gäller nivåerna av svavel. I Sverige har vi haft 
ytterligare en reglerande faktor, nämligen skattelagstiftningen som kraftigt har 
styrt förbrukningen av diesel via prissättning till skatteklass mk1. Miljöklass 1 
som funnits sedan början av 90-talet har varit en mycket strikt och snäv formule-
ring av kraven på bränslet. Till exempel är kravet på svavelinnehållet satt så lågt 
att man i princip kan tala om svavelfritt bränsle. Det svenska mk1 bränslet har 
under många år varit ett internationellt föredöme för rent dieselbränsle. Bränsle 
liknande den svenska mk1 standarden har visat sig vara ett funktionellt krav för 
att moderna fordon med partikelfilter som avgasrening skall fungera väl. Detta har 
medfört att många andra standarder, däribland EN 590 har skärpts i omgångar 
under senare år, för att allt mer efterlikna svensk diesel. En effekt av den relativt 
strikt formulerade svenska mk1 standarden har varit att flera biodieselalternativ 
som lanserats som goda miljöalternativ inte har uppfyllt kraven på miljöklass 1 
och har därför beskattats som miljöklass 3. RME är ett sådant exempel, detta 
bränsle uppfyller vare sig EN 590 eller miljöklass 1 men har i Sverige och många 
andra länder erhållit dispens i skattelagstiftningen. 

Är FAME diesel? 

Rent objektivt är RME ganska lika en dieselprodukt. Man kan notera vissa 
skillnader, till exempel har RME något högre cetantal, densitet och slutkokpunkt. 
Man skall dock märka att det ena är en standard för petroleumbränslen och det 
andra avser bränslen baserade på vegetabiliska fetter. Det är i grunden två helt 
olika produkter med vissa likheter men även olikheter. Detta medför problem för 
motorindustrin. 

FAME producerad enligt EN 14214 är godkänd att användas i väldigt många 
dieselfordon men begränsningar finns. Det är framförallt vid de senaste motor-
teknikerna med avancerade insprutningssystem och avgasefterbehandling som 
problem uppstår om de inte kör på ett bränsle som uppfyller standarden för diesel 
(EN 590). Låginblandning av FAME upp till 5 % i vanlig diesel fungerar väl och 
ger normalt fortfarande en slutprodukt som uppfyller europastandarden för diesel. 
Motortillverkarna står inför att anpassa sina motorer för kommande avgaskrav.  
Till exempel steg3b och steg 4 som innebär mycket långtgående sänkningar av 
framför allt partikelinnehållet och halterna av kväveoxider i avgaserna. Det blir  
en svår och i många fall dyrbar väg dit. Att dessutom lyckas tillverka motorer  
som klarar detta med två skilda bränslen kan bli mycket svårt men är en realitet 
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om motortillverkaren skall godkänna motorn för ren FAME utöver diesel som 
bränsle. 

RME har funnits kommersiellt tillgängligt på den europeiska marknaden sedan 
1988 (Körbitz, Kossman 2003) I Sverige har RME sålts med skattebefrielse sedan 
1995. Försäljningen av RME var år 2005 10 608 m3, merparten av denna RME 
såldes i form av 2 % låginblandning, 8 978 m3. Från och med augusti 2006 är det 
möjligt att blanda in 5 % RME i vanlig diesel. Denna möjlighet var tidigare blocke-
rad av svensk skattelagstiftning som placerade denna högre inblandning av RME i 
diesel utanför ramarna för miljöklass 1 diesel på grund av att några gränser i krav-
specifikationen överskreds, men regelverket har som ovan nämnts i augusti 2006 
justerats för att öppna för 5 % inblandning. 

EU:s mål att 5,75 % av allt fordonsbränsle skall vara förnyelsebart 2010 sätter 
press på medlemsländerna att vidta åtgärder. När det gäller dieselmotorer är låg-
inblandning av FAME den metod som verkar få störst genomslag. Efterfrågan på 
råvara till FAME kommer att vara hög de närmaste åren och alternativ till rapsolja 
kommer att efterfrågas och användas i allt högre utsträckning. 

Har ingående råvaror betydelse för slutprodukten FAME? 

Biodiesel (FAME) kan produceras av en stor mängd olika vegetabiliska oljor och 
även av animaliska restprodukter. Det är de ingående fettsyrorna och dess inbördes 
volymfördelning som ger slutprodukten dess egenskaper. Austrian Biofuels 
Institute har under ledning av bl.a. Werner Körbitz under våren 2007 rapporterat 
från ett nyligen avslutat arbete där man i ett EU-uppdrag noggrant analyserat och 
kartlagt ett mycket stort antal biooljors egenskaper såsom vinteregenskaper, oxida-
tionsbenägenhet, energiinnehåll och benägenhet att skapa avgasemissioner. Ett mål 
med detta projekt var att ge växtförädlingsindustrin konkreta kravprofiler på vad 
som är en bra råvara för biodiesel (Wörgetter, Hutter & Körbitz, 2007), se vidare 
bilaga 2. I projektet redovisas 25 olika oljetypers egenskaper. När det gäller vinter-
egenskaper står rapsoljemetylester i särställning medan t.ex. kokosolja är väldigt 
oxidationsstabil och har en begynnelse- och slutkokpunkt som är väldigt nära 
dieselns. I rapporten redovisas i tabellform fettsyrornas form och vilka egenskaper  
de ger slutprodukten. Detta kan sammanfattas enligt nedanstående. 

En hög halt av korta kolkedjor ger: 
Högre syrehalt, lägre halter av avgasemissioner, lägre energiinnehåll, bättre 
vinteregenskaper samt lägre kokpunktskurva. 

En hög halt av omättade fettsyror ger: 
Bättre vinteregenskaper, lägre cetantal, sämre oxidationsstabilitet samt större 
benägenhet till polymerisation. 

Vad betyder dessa parametrar i praktiken för en FAME-produkt? En kort beskriv-
ning följer här. 

Syrehalten i ett bränsle avgörs av antalet syremolekyler som kan koppla till bränsle-
molekylerna. Ett fossilt bränsle är så gott som fritt från syre medan vissa vegeta-
biliska fetter har en hög andel syremolekyler. Syrehalten i kombination med flera 
dubbelbindningar ger ett bränsle med god förmåga att oxidera och på så sätt även 
brytas ner vid ett eventuellt spill i naturen. Rent förbränningstekniskt betyder en 
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hög syrehalt bättre förbränning av sot men även en förmåga att bilda mer Nox-
emissioner. Ett bränsles oxidationstal mäts med så kallat peroxidtal eller Iodidtal. 

Lagringsstabilitet påverkas framförallt av bränslets oxidationsstabilitet och 
vatteninnehåll. Vatteninnehållet skall givetvis vara lågt i alla typer av bränslen 
men det är framförallt viktigt i vegetabiliska oljor som har lätt att oxidera. 

Cetantalet i ett bränsle anger hur lätt ett bränsle självtänder under kompression. 
Vegetabiliska oljor brukar ha högt cetantal och är sällan lägre än det för standard-
diesel föreskrivna värdet 51. 

Energiinnehållet i en FAME kan tendera att bli lägre än i en diesel. Skillnaden  
får inte bli för stor då en avsikt är att samma motorer ska kunna fungera tillfreds-
ställande med både diesel och FAME. Skillnaden kan bli besvärande i en motor 
som ofta nyttjar långa perioder av maxeffekt. Vid läsning i tabeller gäller det  
dock att notera hur energiinnehållet anges. Ofta anges värdet viktrelaterat medan 
de flesta motorer har volymstyrda insprutningssystem. FAME produkter har ofta 
högre densitet än diesel vilket gör att skillnaderna inte blir så stora i praktiken  
som man vid första anblicken kan tro. 

Vinteregenskaper är något som inte anges i standarden för FAME. Den nordiska 
marknaden måste ställa särkrav på produkten. Vinteregenskaper betyder i prak-
tiken vid vilken temperatur produkten stelnar. Många vegetabiliska oljor stelnar 
redan i plusgrader. 

Kokpunktskurvan bör vara så lik diesel som möjligt. Ofta blir det för hög slutkok-
punkt för vegetabiliska bränslen. Detta kan medföra att bränslespädning i motor-
oljan inte avdunstar tillräckligt snabbt utan kan bli kvar där med driftstörningar 
som följd. 

Slutsatserna som Wörgetter, Hutter, Körbitz ger är något förkortat att det finns  
ett stort antal grödor både livsmedelsgrödor och ickeätliga sådana som fungerar 
väl till biodiesel. 

• Att det inte finns någon enskild idealisk fettsyra som lämpar sig bäst till 
biodiesel (ännu).  

• Att väl avvägda blandningar och/eller växtförädling kan ge förbättringar i 
användbarhet och tekniska specifikationer vid skräddarsydd biodiesel. 

• Att vissa egenskaper kan justeras genom noggrann växtförädling för att möta 
specifika krav från fordonsindustrin.  

Vid kontakt med Werner Körbitz (Körbitz.2007) rapporterar han att den i denna 
rapport tidigare nämnda rapssorten LZ 7632, vilken rapporterats ge mycket hög 
oljeskörd och för biodiesel ha en lämplig fettsyrasammansättning, inte längre är 
aktuell för marknaden. Förädlaren har av okänd anledning upphört med den raps-
sorten. Körbitz meddelar vidare att man nu ganska väl känner till olika fettsyrors 
egenskaper i biodieseltillverkning men att man ser fram mot ett närmare sam-
arbete med fordonsindustrin med att sätta upp specifika kravlistor. Körbitz anser 
vidare att potentialen för att nå den för biodiesel bästa rapssorten finns med gen-
modifierade rapssorter. 
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För att uppnå de krav som ställs för biodiesel enligt europanormen EN 14214 kan 
ett stort antal vegetabiliska oljetyper användas. I vissa fall kan eventuella additiv 
tillsättas för att uppnå gällande kravnivåer på slutprodukten. Biodieselproducenter-
na använder givetvis den råvara som ger tillräckligt bra slutprodukt med de lägsta 
ekonomiska insatserna.  

Vad styr utvecklingen av FAME 

Begränsande faktorer för RME 
De faktorer som begränsar marknaden för RME och även FAME är acceptans från 
motorindustrin samt tillgång på billig råvara. 

Fordonsindustrin är splittrad i dag. En del leverantörer accepterar användande av 
FAME till sina dieselmotorer och lämnar därmed samma garantier som om man 
kört på vanlig diesel. Andra tillverkare godkänner endast dieselbränsle till sina 
motorer. Motorindustrin är således inte odelat förtjust i RME och FAME då det 
finns en rad välkända problem med dessa bränslen. Köldegenskaperna är en sådan 
egenskap. Ren RME har en praktisk nedre vintergräns vid ungefär minus 10 till 
minus 15°C. Om FAME är tillverkat av andra sorters oljor än rapsolja kan gränsen 
flyttas upp närmare 0-gränsen. Det är mycket osäkert om nya generationens 
motorer med avgasefterbehandling och mer avancerade insprutningssystem kan 
klara RME och FAME. Partikelfilter som börjat monteras på allt fler fordon verkar 
ha svårt att hålla sig rena från beläggningar. Bränslespädningar i motoroljan får 
svårare konsekvenser då den inte avdunstar på samma sätt som vanlig diesel. RME 
eller annan FAME som späds ner i motoroljan kan i värsta fall polymeriseras och 
bilda tjocka föroreningar i oljan. Oftast kan man bortse från dessa problem vid 
låginblandningar av RME i vanlig diesel. Det måste dock påpekas att den 5 % 
inblandning som började användas under 2006 gav driftstörningar i kombination 
med att stark kyla drabbade norra delarna av Sverige under november 2006. 
Resultatet av det var att bränsleleverantörerna upphörde med inblandning av FAME 
under resten av vintern. Omfattande insatser har sats in för att lösa dessa problem 
inför vintersäsongen 07-08. Enligt Ebba Tham vid Svenska petroleuminstitutet 
(Tham, 2007) kommer man troligen inte att blanda in FAME till kommande vinter 
då bränsleföretagen inte är helt säkra på att problemen är lösta. Under de varma 
årstiderna sker dock inblandning av 5 % FAME. 

Framtiden för biodiesel i ren form är inte självklar och måste tydliggöras av motor-
producenterna. Det förefaller dock som ren 100 % RME blir allt mindre aktuell 
varefter fordonsparken blir nyare och nyare. Ren RME kommer förmodligen att 
framstå mer som ett nischbränsle. Låginblandningar av FAME i diesel förväntas 
däremot att öka. En högre inblandningsandel på 7-10% FAME har nämnts ibland 
som en metod att nå de klimatmål som EU satt upp. En sådan högre andel in-
blandad RME kommer dock att ställa betydligt högre krav på råvaran än vad som 
behövs idag vid 5 % inblandning, enligt Andreas Eklund, medlem av Svensk 
Industristandard (SIS) kommitté för drivmedel, TK 415. (Eklund, 2007) 

Det blir alltmer tydligt att försörjningen på råvara kommer att vara en betydande 
faktor för expansionen av FAME på den europeiska marknaden. Vi kommer 
visserligen att få se mer FAME producerad på andra produkter än rapsolja men 
rapsolja kommer över lång tid framåt att vara den viktigaste råvaran för FAME. 
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Drivande faktorer för RME 
De starkaste krafterna som verkar för att RME och biodiesel generellt skall öka  
på marknaden är  

Miljöaspekter. En högre andel biobaserade drivmedel kan sänka utsläppen av 
växthusgaser. Detta har EU tagit fasta på och satt upp målet att 5,75 % av allt 
drivmedel inom EU skall vara biobaserat år 2010. Frågan är hur detta kan efter-
levas av medlemsländerna? 

Minskat oljeberoende. En drivande kraft för FAME är ländernas vilja att minska 
sitt beroende av importerad petroleumbaserad olja. Här kan olika typer av FAME 
vara ett väl fungerande alternativ. 

Nationella lagar. En direkt avgörande roll för hur efterfrågan på RME och FAME 
blir i framtiden är hur enskilda länder inom EU väljer att agera. Ett exempel på 
detta är Tyskland som lagfäst att all diesel skall blandas med 4,4 % FAME. (SJV 
2007) 

Behövs andra typer av raps? 

Rapsolja fungerar idag väldigt bra till att tillverka FAME enligt gällande normer 
dock med de begränsningar som påpekas ovan. Framförallt när det gäller låg-
inblandningar under 5 % kan man nog säga att problemen är begränsade. Enligt 
Werner Körbitz (Körbitz, 2007) finns det dock en potential att ytterligare förbättra 
råvaran, men i dagsläget finns inte tillräckligt starka marknadskrafter för att driva 
en sådan separat inriktning mot särskilda sorter riktat mot bränsletillverkning.  
Det måste däremot ses som prioriterat att hålla uppe skördenivåerna och arbeta  
för större odlingsareal och sänkta produktionskostnader i odlarledet. Där kan till 
exempel den pågående 20-20 aktiviteten nämnas som ett viktigt arbete. Se vidare 
artikel (Gunnarsson, 2005) 

FoU och framtid 
Vid ett seminarium ”Nya användningsområden för oljeväxter” kommenterade 
Bodil Jonsson, Svalöf Weibull (SW), dagens sortportfölj, kvalitetsegenskaper  
och hur oljan bör svara upp mot kraven från industrin (Alnarp den 14 november 
2006). Ett budskap var att dagens sorter är överlägsna de gamla eurukasyrarika 
sorterna i nästan alla avseenden. Lågförädlad raps innehåller cirka 40 % euruka-
syra och cirka 20 % oljesyra. Modernt sortmaterial innehåller mindre än 1 % 
eurukasyra och 60 % oljesyra. Det nuvarande sortmaterialet är avsevärt bättre  
med avseende på avkastning och odlingssäkerhet. Betydelsen av dessa framsteg 
bör inte underskattas. Rapsfrö har befäst sin ställning som en uppskattad råvara 
för framställning av såväl högkvalitativa livsmedel som foder.  

Mindre känt är kanske att modernt sortmaterial har en fettsyrasammansättning 
som är bättre anpassad för RME-framställning än i de gamla eurukasyrarika 
sorterna.  
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Rapsoljans fettsyrasammansättning eller egenskaper i övrigt har betydelse bero-
ende inom vilka tillämpningar oljan skall användas. Rapsolja används bland  
annat för tillverkning av matolja (salladsolja, frityrolja), functional food (koleste-
rolsänkande fetter, omega-3/omega-6), olika tekniska tillämpningar (biodiesel, 
smörjolja, kosmetika) och som foder (proteingröda).  

Växtförädlingen kan inom vissa biologiska och ekonomiska gränser förse oss  
med rapsfrö som innehåller mera eller mindre fettsyror och/eller fettsyror i andra 
proportioner än de som är förhärskande idag. För att växtförädlingen skall ge sig  
i kast med att ”skräddarsy” fettsyrasammansättningen krävs givetvis en att den 
kommersiella efterfrågan är tillräckligt betalningsvillig och stor. 

Nedanstående figur kan ge en viss uppfattning om vad detta handlar om.  
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Figur 20. Fem dominerande fettsyror i raps, igår, idag och i framtiden.  
Källa: Egen bearbetning av tabeller presenterade av Jonsson 2006 

Den första stapel visar den fettsyrasammansättningen som förekommer i ursprunglig 
lågförädlad raps. Den andra stapeln beskriver fettsyrornas sammansättning i det sort-
material som odlas allmänt idag. Populärt uttryckt kan man säga att de första båda 
staplarna illustrerar vad växtförädlingen åstadkommit fram till och med idag. De 
sista staplarna är ett försök att beskriva varianter som växtförädlingen potentiellt 
kanske skulle kunna ta fram. Det är i figuren illustrerat med sorter som skulle kunna 
innehålla högre halter av till exempel palmatinsyra (16:0), linolensyra (18:3), olje-
syra (18:1) eller eurukasyra (22:1).  
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Slutsatser 
• De så kallat dubbellåga rapssorter som finns tillgängliga idag är väl fungerande 

som livsmedel, djurfoder och som bas för RME-tillverkning och det finns inte 
någon teknisk motsättning däremellan. 

• FAME och RME i dagens kvaliteter kommer förmodligen att framförallt 
fungera som ett inblandningsbränsle de närmaste åren. 

• Inom EU förbrukas nu ca hälften av producerad rapsolja till FAME-
produktion. Detta medför att odlarledet i framtiden bör vara lyhörda på vad 
bränsleindustrin vill ha för kvalitet på råvaran även om det idag inte finns 
några marknadsmässiga drivkrafter att förädla fröråvaran i riktning mot en 
särskild RME-raps. 

• Efterfrågan är mycket hög på råvara vilket medför att alternativ till rapsolja 
som bas i FAME-tillverkning lyfts fram som ekonomiskt fördelaktiga och 
tekniskt möjliga alternativ. 

• Den viktigaste målsättningen med förädlingen av rapssorter i dag torde vara 
att fortsätta det framgångsrika arbetet med att verka för större odlingsarealer 
och härdigare och bättre avkastande sorter, vilket även kan sänka odlings-
kostnaderna. En större produktion av rapsolja kan begränsa inblandningen av 
andra växtoljor i FAME-bränslen som i vårt nordiska klimat är sämre alterna-
tiv än rapsolja. 

• Övrig teknisk användning av rapsolja är inte obetydlig och ställer i en del fall 
speciella önskemål. Växtförädlingen kan i vissa fall svara upp mot dessa krav 
om begäran och betalningsvilja finns i tillräcklig grad. 

Diskussion 
De rapssorter och i många fall även andra typer av råvaror till vegetabiliska oljor 
som finns på marknaden idag fungerar väl till att tillverka FAME enligt idag 
gällande normer, t.ex. EN 14214. Det kan även understrykas att de rapssorter som 
finns att tillgå idag även är de som bäst motsvarar de krav som livsmedels- och 
foderindustrin kräver. Detta betyder att det i dagsläget inte finns någon motsättning 
mellan RME-tillverkning och livsmedel- och foderindustrin. Det kan tvärtom vara 
så att en ökande RME-tillverkning kan hjälpa till att öka den inhemska foder-
försörjningen och minska beroendet av importerade proteingrödor som t.ex. soja. 
Däremot kan en diskussion föras om RME och FAME producerad för att möta 
kvaliteten. EN 14214 är ett bränsle som kan möta framtida krav från fordons-
industrin. Det är en mer långtgående fråga som inte ryms inom denna rapport men 
noterbart är att RME som biodiesel har fått konkurrens av syntetiskt tillverkade 
biobränslen som till exempel NExBTL® vilket produceras av Neste Oils i Finland. 
Det är ett biobaserat bränsle som direkt går in i normen både för europeisk diesel 
EN590 och som blandbränsle även svensk skatteklass MK1. Tillverkningen av 
denna syntetiska diesel genom hydrering är sannolikt mer energikrävande än den 
relativt enkla omförestringsprocess som sker vid FAME-tillverkning. Fördelen med 
denna typ av syntetisk bränsleframställning är att det i stort sätt går att använda 
vilken basolja som helst, slutprodukten skräddarsys efter önskemål oavsett ingångs-
materialet.  
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Diskussioner förs på Europanivå att höja inblandningsprocenten av biodrivmedel  
i både bensin och diesel i ett första steg till 10 % och sedan mot 20 % inom en inte 
alltför avlägsen tidsram. Vad detta kommer att få för konsekvenser för oljeväxt-
odlingen i Europa är svårt att överblicka idag, när det redan nu råder en brist-
situation på rapsolja. 

Växtförädlingen i Europa, i Sverige representerad av Svalöf Weibull anser att det 
i dagsläget inte finns några specifika önskemål från fordons- och bränsleindustrin. 
De produkter man har i dag är fullgoda som människo- och djurföda och har även 
utmärkta egenskaper som bas vid RME-tillverkning. Man har långsiktigt och mål-
medvetet arbetat sig fram mot dagens dubbellåga sorter. Utvecklingen har även 
fokuserat mot sorter med bra övervintringsegenskaper och höga skördar vilket 
man får säga har varit ett framgångsrikt arbete. Det är även där som utvecklings-
arbetet fortgår idag. Vidare ser man från Svalöf Weibulls sida ett problem i en 
framtid med olika rapssorter framtagna för olika slutanvändare med tanke på 
risker för sammanblandning och korsbefruktningar. 

Werner Körbitz. vid Austrian Biofuels Institute menar dock att det finns en 
utvecklingspotential i vegetabiliska oljor genom sortförädling och intelligenta 
blandningar om bara konkreta krav formuleras från marknaden, vilket i det här 
fallet är bränsleindustrin. 

Utvecklingen hösten 2007 
I ett sent skede med författandet av denna rapport skall vi försöka summera den 
ekonomiska utvecklingen för raps och rapsolja efter skörd 2007. Priset för både 
rapsfrö och pressad rapsolja har varit mycket högt och rapsolja betalas med 
motsvarande 7,50 kr vilket ska jämföras med utpriset på FAME som är 8,25 kr. 
(Svensk raps 2007-11-21) Detta prisläge medför att det är mycket svårt att få 
ekonomi på tillverkning av RME. Importen av alternativa vegetabiliska oljor har 
ökat som en följd av detta. Palmolja och USA-tillverkad biodiesel baserad på 
sojaolja har ökat i volymer. USA har genom skattesubventioner möjligheter att 
sälja biodiesel till ett pris som omöjliggör för rapsolja att konkurrera i Europa 
inom bränsletillverkningen. Den höga prisnivån på rapsolja verkar än så länge 
bestå. Detta torde bero på att rapsoljan är så högt efterfrågad inom livsmedels-
industrin att efterfrågan ännu är hög. Denna höst rapporteras det om att RME-
tillverkning i Sverige kommer att dras ner kraftigt vid årsskiftet genom att Lant-
männens anläggning i Karlshamn läggs i malpåse (Hultén 2007). Preem meddelar 
dock att de driver sin nybyggda fabrik i Stenungsund enligt ursprunglig plan. 
(Hultén 2007) 

Vi väljer här att kommentera dagsläget genom att direkt citera en nyhetsartikel 
publicerad i chemicalnet.se författad av Hilda Hultén 20071031.  

”Biodieselfabrik i malpåse 

2007-10-31 

Om inget drastiskt sker med rapsoljepriset under november så lägger Lantmännen 
sin RME-fabrik i Karlshamn i malpåse vid årsskiftet. De anställda är informerade 
och fackliga förhandlingar pågår.  
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I maj förra året invigde Lantmännen sin nya biodieselfabrik i Karlshamn. 45 
miljoner årsliter RME, rapsmetylester, av rapsolja skulle produceras – i ett första 
steg. 90 miljoner liter om året var planen. 

– Om du frågar mig är vi uppe i den maximala produktionen inom ett år, sade 
Kjell Lindkvist, före detta styrelseordförande i Lantmännen Ecobränsle vid 
invigningen. 

Så blev det inte. Nu, ett och ett halvt år senare har ett dåligt skördeutfall och ett 
skenande rapsoljepris gjort att fabriken går back och är redo för malpåsen. De 
anställda är varslade och händer det inget oväntat med rapsoljepriset under 
november slår fabriken igen vid årsskiftet. Nio personer sägs upp. 

– Det går inte att producera med de här priserna. Vi går i princip en krona back 
 på varje liter RME vi producerar, säger Lantmännens biobränslechef Kenneth 
Werling.  

Produktionen i fabriken är redan reducerad, men med hur mycket vill Kenneth 
Werling inte säga. Råvarukontrakten som skrevs i somras går ut vid årsskiftet 
Perstorp, som invigde Sveriges största RME-fabrik med 160 000 årstons kapacitet 
 i somras, precis innan priskrisen, säger sig inte ha några planer på nedläggning. 

– Lönsamheten är inte den vi hoppades på för RMEn, men vi har inga planer på 
att stänga, säger Lars Lind, affärsutvecklingschef för biobränslen på Perstorp. 
Han vill dock inte kommentera om verksamheten går med förlust eller inte. Lars 
Lind tror att storskaligheten är viktig för att klara sig, och Perstorp har även 
säkrat sin råvara med betydligt längre kontrakt än Lantmännen. 

– Våra kontrakt är på fem år. Det är nog en erfarenhet vi har med oss från kemi-
industrin att det är viktigt att säkra råvaran långsiktigt, säger han. Kenneth 
Werling tycker inte att Lantmännen gjort fel som inte prissäkrat mer råvara 
tidigare. 

– Det går alltid att köpa in mer råvara, men ingen kunde veta att rapspriset skulle 
bli så här högt utan att RME-priset följde med upp. De första tecknen kom först 
efter sommaren.  

Han hoppas att prisläget ska förändras och att de ska kunna sätta igång fabriken 
igen inom två år. 

– Om vi inte trodde att prisläget skulle vända så hade vi inte lagt fabriken i 
malpåse, då hade vi lagt ned. 

Hilda Hultén” 

En intensiv debatt har rasat i media hösten 2007 där det har pekats på att palmolja 
orsakar alvarligt negativa miljökonsekvenser där den odlas. Detta har medfört att 
OK har valt att dra tillbaka sin satsning på diesel med inblandning av biodriv-
medel. Detta tas till exempel upp i en artikel i Svenska Dagbladet (SvD 2007) där 
konflikten mellan bränsle och livsmedel å ena sidan men även det tveksamma 
med att avverka regnskog för att plantera oljepalm diskuteras.
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Bilaga 1. Olika fettsyror samt deras andelar i soja-, palm- och rapsolja 

Sojaolja Palmolja Rapsolja
Kol bindn.

Mättade fettsyror
Smörsyra 4 0
Valeriansyra 5 0
Kapronsyra 6 0
Kaprylsyra 8 0
Pelargonsyra 9 0
Kaprinsyra 10 0
  Laurinsyra 12 0
  Myristinsyra 14 0 1
* Palmitinsyra 16 0 10 44,3 4
* Stearinsyra 18 0 4 4,6
Arakinsyra 20 0
Behensyra 22 0
Lignocerinsyra 24 0

Omättade fettsyror

1,5

Myristoleinsyra 14 1
Palmitoleinsyra 16 1 0,5
* Oljesyra 18 1 23 38,7 63
Elaidinsyra 18 1
Vaccensyra 18 1
Gadoleinsyra 20 1 0,5
Eurukasyra 22 1 0,5

Fleromättade fettsyror
* Linolsyra 18 2 51 10,5 20
* Linolensyra 18 3 7 9
Arkaidonsyra 20 4
EPA 20 5

Summa procent 95 99,1 99

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fe. .
http://en.wikipedia.org/wiki/Soybean_oil#Oil
http://en.wikipedia.org/wiki/Palm_oil#Chemical_composition
JTI Nr 429 s9

 
Raps-, soja- och palmolja innehåller olika mycket av olika fettsyror…men fem 
fettsyror dominerar. 
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Bilaga 2. Utdrag ur presentation ”Innovative Biodiesel” 

Författare: 

FJ- BLT (Bundesanstalt für Landtechnik, Wieselburg), Manfred Wörgetter 
IMU (Institut für Mineralöl- und Umweltanalytik), Markus Hutter 
ABI (Austrian Biofuels Institute), Werner Körbitz    
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Bilaga 3. Egen bearbetning av material från presentation av ”Innovative Biodiesel” av Wörgetter, Hutter, Körbitz 

 

Olika råvarors fettsyraprofiler
Källa: Egen bearbetning av tabell i "Innovative Biodiesel" Austrian Biofuels Institute, Vienna March 2007
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