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AAAABSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACT:::: Bränsle för den moderna nationen: etanol och gengas i Sverige under 
mellankrigstiden och andra världskriget. [Fuelling the Modern Nation: Ethanol 
and Wood Gas as Alternative Fuels in Sweden during the Interwar Years and 
World War II] 
 

This thesis investigate Swedish policy-making concerning promotion of wood gas and ethanol distilled 
from fermented sulphite lye as domestic fuel alternatives in the Interwar years and World War II. 
With a departure point in the theories of social constructions of technology (SCOT), the sociology of 
expectations and Thomas P. Hughe’s socio-technical systems I analyse the measures that were under-
taken in these efforts, the arguments put forward for and against the ethanol and wood gas projects 
and how the efforts turned out. I also investigate how the interpretations of ethanol and wood gas as 
fuel alternatives changed from the Interwar period on through World War II and what consequences 
this had for ethanol and wood gas policy immediately after World War II. Source material includes 
Parliament and Government records, cabinet meeting files, governmental commissions, authority 
archives, technical evaluations and handbooks and scientific medical publications. 
Ethanol and wood gas were promoted from a nationalist vantage point. The Interwar debate was 
imbued with visions of national techno-scientific prowess in a perceived ongoing global contest for 
technological and scientific advancement, of which achieving autarky, self-sufficiency on important raw 
materials and industrial products, was an ideal for some. Ethanol and wood gas were also promoted as 
means for creating a lucrative new market for the forestry industry, which also held a prominent 
position in nationalist visions of technology. Expectations of a new war also motivated the promotion 
of ethanol and wood gas as national fuels. Measures for promotion included tax exemptions, sales 
guarantees and legislation for mandatory ethanol purchase for all petrol importing companies and 
gasifier loan funds. Political conflicts mainly centred around the principles of free trade as opposed to 
protectionism, proper use of tax funds and whether the potentials of the fuel alternatives were rhetori-
cally exaggerated. During World War II ethanol and wood gas in particular served as important petrol 
surrogates. The increased wood gas use led to negative interpretations of wood gas a fuel alternative 
due to its hazardous, dirty and time-consuming maintenance and the changed driving behaviour it 
required from its users compared to petrol or ethanol fuelled automobiles. Compared to wood gas, 
ethanol was appreciated for its socio-technical similarities to petrol, but production was after the war 
deemed difficult to maintain during wartime. Whereas wood gas remained an important stand-by 
surrogate during the cold war, Swedish politicians lost interest in ethanol of the kind that was pro-
moted in the Interwar years.  

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: alternative fuels, ethanol, wood gas, energy policy, alternative technology, social construc-
tions of technology, socio-technical systems, political debate, socio-technical debate, history of technol-
ogy, automotive history. 



FÖRORD 

Vid denna resas ände. Äntligen skingras avhandlingsdimmorna. Landningshjulen 
är nedfällda. Kabinpersonalen har spänt fast sig för landning. Otaliga tack vill jag 
ge min huvudhandledare Bosse Sundin, som med sin kunskap och uppmuntran 
har varit till stor hjälp, särskilt under det annars så ensamma sommarslutskrivan-
det; den här avhandlingen må vara ett litet steg för mänskligheten, men ett stort 
steg för mig och det steget hade inte kunnat tas utan hans vägledning. Min biträ-
dande handledare Jonny Hjelm handledde även mina c- och d-uppsatser; jag hade 
aldrig ens kommit på tanken att söka en doktorandtjänst om det inte hade varit 
för hans uppmuntrande uppmaningar. Mina ”etanolvänner” i forskningspro-
grammet Fuel of the Future har läst och gett insiktsfulla kommentarer och även 
varit stödjande och hjälpsamma med avhandlingsskrivandets alla egenheter. Er-
land Mårald, Jenny Eklöf, Christer Nordlund och Annika Egan Sjölander har gett 
mer än jag någonsin kunnat begära eller hoppas på. Ni ska alla ha ett mycket stort 
och varmt tack! Thomas Kaiserfeld var en ypperlig mittseminarieopponent, som 
när det isländska askmolnet väl skingrats tog sig upp till Umeå för att ge visa och 
inspirerande synpunkter samt för att generöst ge bort sitt privata exemplar av 
Ingenjörsvetenskapsakademins gengasbok. Institutionens högre seminarium och 
dess deltagare har över huvud taget varit en god resurs, särskilt Åsa Andersson 
och Per Wisselgren som tycks gå in med beundransvärd vetenskaplig kreativitet, 
uppbygglighet och entusiasm oavsett vilket ämne som föreligger. Lika stor hjälp 
har jag fått av Anna Sténs och Finn Arne Jørgensen, som med smittande optimism 
har läst och skickligt kommenterat delstudier och kappa. Läsare av enskilda del-
studier inkluderar även Åsa Össbo, Per-Olof Grönberg och Fredrik Olsson-Spjut, 
stort tack även till dem. Utan Formas generösa forskningsanslag till projektet i sin 
helhet hade denna avhandling inte ens kunnat påbörjas.  

Mina glädjeämnen, tvivel och våndor har jag haft turen och glädjen att få ventilera 
under uppbyggliga och välgörande kaffesessioner med avhandlingsskrivande 
vänner (tillika doktorandkollegor). Ett tack för just detta vill jag ge till Kristina E., 
AnnaSara, Beatrice, Tomas K och Fredrik H. Åren av avhandlingsskrivande hade 
varit tråkigare utan er. Alla separata delstudier har också förbättrats tack vare, 
utöver redan nämnda personer, alla de skickliga sakkunniga och redaktörer som 
har tagit sig an mina delstudier. Resan hade inneburit fler vilsna irrfärder om jag 
inte haft dessa vana kartläsare till min hjälp. Nicklas Hållén tog på sig att språk-
granska kappans engelska sammanfattning och abstract. Ett värdefullt användar-
perspektiv på gengasarbete i praktiken har jag fått av min morfar, Ture Johans-
son, som med erfarenheter av gengasarbete som mekaniker under ”gengaseran” 
gett mig värdefulla delstudieuppslag och information. Kanske är det jag har att 
säga om gengas självklarheter för honom, men förhoppningsvis har jag kunnat ge 



något nytt perspektiv på hans slit med ”gengaseländet”. Annika Cederlöf gav 
generöst upp sommarledighet för att språkgranska kappan.  

Innan jag lägger de allra sista orden till denna avhandling vill jag tacka nära och 
kära, vänner och bekanta som har gett välkommen distraktion. Jag vill särskilt 
tacka (eller kanske snarare be om ursäkt till) Anja, Sandra L, Ellis, Lina A. och 
Johan v B, som artigt har lyssnat på mer prat om avhandlingsskrivande i allmän-
het, skattepolitik, etanol och gengas än jag misstänker att de någonsin kan ha varit 
intresserade av. Senaste året har John tålmodigt och omtänksamt lyssnat på mina 
utläggningar om avhandlingen och dess ämne och med sitt nyktra och kloka per-
spektiv på desamma gjort slutskrivarfasen mer uthärdlig än den annars hade varit. 

Efter många utflykter och avstickare från den planerade rutten har en vit fläck på 
kartan fått konturer och innehåll. Resan till avhandlingsskrivandets eget univer-
sum är avklarad och nu är det dags för nya äventyr. 

 
Umeå, augusti 2012. 
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INLEDNING 

 

I ljuset av bland annat klimatförändringsdebatten och peak-oil uppstod i början av 
2000-talet en debatt om etablering av en svensk etanolindustri. Utifrån förhopp-
ningar om en ny nationell industri med skogen som råvara och en idé om ekolo-
gisk modernisering, enligt vilken miljömål och ekonomisk tillväxt kan förenas i 
lönsamma ”gröna” innovationer, genomfördes politiska åtgärder som miljöbils-
premien och pumplagen för att öka den svenska etanolanvändningen.1 Diskussio-
nerna om drivmedelsalternativ är påtagligt nu- och framtidsorienterade, men sak-
nar allt som oftast en historisk medvetenhet om drivmedelsalternativens historia. 
Dagens debatt om framtidens drivmedel är nämligen inte första gången som vårt 
bensin- och oljeberoende har problematiserats. Försöken att ersätta bensin med 
alternativa drivmedel har en sekellång och global historia. Kandidaterna har varit 
många, exempelvis etanol, gengas, metanol, vätgas, elmotorer, biodiesel och skif-
ferolja. Satsningarna har ofta skett i samband med kriser, miljödebatter, överpro-
duktion av nationellt viktiga varor eller som ett lönsamt tillvaratagande av avfall.2 
Men varje alternativ har stött på sociala, ekonomiska eller politiska hinder för dess 
etablering. Exempelvis etanolen har sedan hundra år tillbaka i omgångar lyfts 
fram som framtidens drivmedel, förkastats och glömts bort i ett par decennier för 
att återkomma som bensinens ersättare när omständigheterna åter är rätt.3 

                                                             
1 Jenny Eklöf, ”Success Story or Cautionary Tale? Swedish Ethanol in Co-Existing Science-policy Frameworks”, 
Science and Public Policy 2011:10, s. 797-800; Den ekomodernistiska tanken har även behandlats av Ann-Sofie Kall, 
Förnyelse med förhinder: den riksdagspolitiska debatten om omställningen av energisystemet 1980-2010, Linköping 
2011, s. 202-205; Martin Hultman, Full gas mot en (o)hållbar framtid: förväntningar på bränsleceller och vätgas 1978-
2005 i relation till svensk energi- och miljöpolitik, Linköping 2010, s. 117. 
2 Bosse Sundin, ”Från avfall till möjligheter: etanol i början av 1900-talet”, Polhem 2005, s. 67; E. Carina H. Keski-
talo, Jenny Eklöf & Christer Nordlund, ”Climate Change Mitigation and Adaption in Swedish Forests: Promoting 
Forestry, Capturing Carbon and Fueling Transports”, i Energy, Policy and the Environment: Modeling Sustainable 
Development for the North, (red.) Marja Järvelä & Sirkku Juhola, New York/Dordrecht/Heidelberg/London 2011, s. 
144; Johanna H. Ulmanen, Geert Verbong & Rob P.J.M. Raven, ”Biofuel Developments in Sweden and the Nether-
lands: Protection and Socio-Technical Change in a Long-Term Perspective”, Renewable and Sustainable Energy 
Reviews 2009, s. 1408, 1411, 1413-1415; Magdalena Fallde, Miljö i tanken? Policyprocesser vid övergången till 
alternativa drivmedel i kollektivtrafiken i Linköping och Helsingborg 1976-2005, Linköping 2011, s. 109-110, 187-
188; Hultman, s. 56, 82, 121; Hans Fogelberg, Electrifying Visions: The Technopolitics of Electric Cars in California 
and Sweden During the 1990’s, Göteborg 2000, s. 58-59, 115; Erland Mårald, ”Methanol as Future Fuel: Efforts to 
Develop Alternative Fuels in Sweden after the Oil Crisis”, History and Technology 2010:4, s. 335-336, 341; Randal 
Beeman, ”’Chemivisions.’: The Forgotten Promises of the Chemurgy Movement”, Agricultural History 1994:4, s. 25-
29, 30, 34; Michael S. Carolan, ”Ethanol versus Gasoline: The Contestation and Closure of a Socio-Technical System 
in the USA”, Social Studies of Science 2009:3, s. 431; Hal Bernton, William Kovarik & Scott Sklar, The Forbidden 
Fuel: A History of Power Alcohol, Lincoln/ London 2010 [1982], s. 20-24; Tom McCarthy, ”The Coming Wonder? 
Foresight and Early Concerns about the Automobile”, Environmental History 2001:1, s. 51; David E. Wright, 
”Agricultural Editors Wheeler McMillen and Clifford V. Gregory and the Farm Chemurgic Movement”, Agricultural 
History 1995:2, s. 272-273, 275-276; William Kovarik, “Special Motives: Automotive Inventors and Alternative Fuels 
in the 1920s”, paper presenterat vid årsmötet för The Society for the History of Technology 2007. Tillgängligt på 
<www.radford.edu/~wkovarik/papers/Special.motives.shot.2007.html> 2008-01-11, passim. 
3 Carina Dahlberg, ”Jakten på framtidens drivmedel ur ett hundraårigt perspektiv”, IVA-aktuellt 2011:5, s. 15. 
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Detta avhandlingsprojekt kom till som en del av forskningsprogrammet Fuel of 
the Future? A Research Programme on the Science, Technology and Selling of 
Biofuels in Sweden. Ansatsen för programmet som helhet var att undersöka 1900- 
och 2000-talens etanolsatsningar i Sverige, med fokus på vilka de huvudsakliga 
aktörerna var, vilka argument som framförts för etanol som drivmedel samt inom 
vilka kontexter aktörer verkade och argument relaterades till. Den projektdel som 
denna avhandling utgör handlar om två svenska drivmedelsalternativ av hög 
prioritet under mellankrigstiden och under andra världskriget: etanol och gengas 
(generatorgas). 

 

Avhandlingens syfte och frågeställningar 

Omslagsfotot visar busschaufför Arvid Olsson i full färd med att få fyr på ett gen-
gasaggregat 1941. Aggregatet kopplat bakpå bussen laddades med ved eller träkol, 
som genom ofullständig förbränning gav upphov till bland annat koloxid (även 
kallat kolmonoxid). Den brännbara gasen leddes från aggregatet till fordonsmo-
torn. Idag förknippas gengasdrift framförallt med andra världskriget, vilket de 
som varje julafton bänkar sig framför Tage Danielssons och Per Åhlins julfilms-
klassiker Karl-Bertil Jonssons julafton från 1975 påminns om av gengastaxin som 
skjutsar runt Karl-Bertil på dennes filantropiska färd. Men redan 1932 genomför-
des åtgärder för att etablera gengasdrift som en nationell drivmedelsteknik i Sveri-
ge. Det andra omdiskuterade drivmedelsalternativet vid samma tid, etanol, jästes 
och destillerades ur sulfitlut, som vid 1900-talets början var en besvärande rest-
produkt vid pappersmasse- och cellulosaproduktion. År 1909 inleddes produktio-
nen av sulfitetanol (fortsatt kallad etanol om inte särskild distinktion mot annan 
etanoltillverkning krävs) vid Skutskär i norra Uppland. Etanoltillverkningen var 
en lönsam lösning på ett utsläppsproblem. Etanolens potential som drivmedel till 
en växande motorfordonssektor var en bonus. Etanolen användes även som tek-
nisk och medicinsk sprit samt som brännvin. Under första världskriget kom eta-
nolproduktionen väl till pass. År 1917 genomfördes ett statsbeslag av etanol för att 
säkerställa tillgången till drivmedel när bensinimporten i stort upphörde.4  

När jag talar om etanol för motordrift under mellankrigstiden är det viktigt att 
poängtera att 1920- och 1930-talens drivmedelsetanol skiljer sig från dagens E95, 
som till 95 procent består av etanol. Under mellankrigstiden handlade det om ett 
låginblandningsdrivmedel kallat lättbentyl, bestående av 25 procent etanol och 75 
procent bensin. Ett annat, ovanligare, alternativ under mellankrigstiden var 
bentyl, med blandningsproportionen 50/50. Trots att lättbentylen bestod till mind-
re delen av etanol associerades produkten främst till etanol och till nationen Sveri-

                                                             
4 Lars Lundgren, Vattenförorening: debatten i Sverige 1890-1921, Lund 1974, s. 179. 
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ge. Inte förrän andra världskriget hindrade bensinimporten blev det åter aktuellt 
med etanol som vi tänker oss denna, med betydligt högre andel etanol än bensin. 
Då såldes etanol även under produktnamnet motyl 50 och motyl 85, utöver tidi-
gare bentyl.  

Både etanol och gengas hade samma råvarubas: den svenska skogen. Förvänt-
ningarna var inledningsvis högt ställda. Etanol och gengas skulle bli framtidens 
drivmedel. Antaganden och förhoppningar om framtiden är resursmobiliserande 
och därför i sig generativa i innovationsprocessen. Övertygande förväntningar och 
visioner beträffande en viss teknik eller vetenskaplig verksamhet attraherar inve-
sterare, förbinder intressenter att agera utifrån förväntningarnas principer och 
skapar således ett ramverk för innovationsprocessens fortsatta framgång. Förvänt-
ningar är representationer av önskvärda framtida teknologiska förmågor och speg-
lar sin samtids farhågor och förhoppningar. Parallellt med optimistiskt löftesrika 
förväntningar och visioner fungerar farhågor för framtida risker och faror på 
samma vis. Förväntningarnas sociologi är således en dynamik mellan en ofta tek-
nikdeterministisk framstegsorienterad optimism och en lika teknikdeterministisk 
framtidsoro.5  

Syftet med denna avhandling är att undersöka mellankrigstidens politiska försök 
att etablera etanol och gengas som inhemska drivmedel samt vilka problem som 
uppstod därvid. Jag vill ge ett historiskt perspektiv på politisk strävan efter teknisk 
förändring och utifrån etanol- och gengasfallen diskutera övergripande aspekter av 
den samtid i vilken de verkade. På vilka framtidsantaganden vilade etanol- och 
gengasförespråkarnas ställningstaganden? Hur såg argumenten för och emot eta-
nol- och gengassatsningarna ut? Vilka stödåtgärder diskuterades och genomför-
des? Politisk vilja och enighet är emellertid inte allt som krävs för teknisk föränd-
ring. Hur överensstämde etanol och gengas med befintliga ekonomiska, tekniska 
och infrastrukturella system samt i användarnas vanemönster och preferenser? Jag 
ämnar också undersöka hur tolkningarna av etanol och gengas förändrades över 
tid och hur detta påverkade den politiska behandlingen av etanol och gengas. 
 
 

Disposition 

Denna sammanläggningsavhandling består av fyra delstudier och en sammanbin-
dande kappa. Varje delstudie har sitt ämnesspecifika syfte med tillhörande fråge-
ställningar, som sammantaget svarar mot avhandlingens övergripande problemati-
                                                             
5 Mads Borup, Nik Brown, Kornelia Konrad & Harro van Lente, ”The Sociology of Expectations in Science and 
Technology”, Technology Analysis and Strategic Management 2006:3-4, s 285-286, 288-289; Frank N. Laird, ”Con-
structing the Future: Advocating Energy Technologies in the Cold War”, Technology and Culture 2003:1, s. 34, 44; 
jfr Mårald, s. 347; jfr Hultman, s. 56, 82, 122, 205. 
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sering. I kappan diskuterar jag delstudiernas resultat på ett övergripande plan samt 
sätter in dem i ett teoretiskt och kunskapsmässigt sammanhang. Kappan består av 
fyra delar. Första delen redogör inledningsvis för avhandlingens syfte, material, 
metod och avgränsningar. Här finns även en kort sammanfattning av delstudier-
nas resultat. I del två redogör jag för min övergripande teoretiska ansats. Del tre 
är en längre bakgrund om drivmedelsfrågan i Sverige och internationellt före 
första världskriget och under mellankrigstiden. I bakgrunden redogör jag för 
drivmedelsfrågan i politiskt och ekonomiskt hänseende, men också i relation till 
automobilen som sammanlänkad teknisk artefakt. Bakgrunden är också en 
genomgång av forskningsläget. För ämnet relevant forskning behandlas också i del 
fyra, i vilken delstudiernas resultat vägs samman och diskuteras på en över-
gripande nivå. 

  

Sammanfattning av delstudierna 

”Promoting Ethanol in the Shadow of Oil Dependence: 100 years of Arguments 
and Frictions in Swedish Politics” (bilaga 1) är denna avhandlings första delstudie 
och är antagen för publicering i Scandinavian Journal of History. Delstudien har 
ett längre tidsperspektiv på svensk etanolpolitik och visar att flera argument för 
etanol har lång kontinuitet, samtidigt som materiella förutsättningar, aktörer och 
konflikter har varierat över tid. Mitt bidrag till studien är ett nedslag i svensk 
etanolpolitik direkt efter första världskrigets slut, då marknadsetablering av etanol 
av flera anledningar politiskt önskvärd. Produktionen var ett lönsamt tillvarata-
gande av sulfitlut, som var en avfallsprodukt från den nationellt viktiga pappers-
masse- och cellulosaindustrin. Etanolen ansågs dessutom vara ett lovande in-
hemskt drivmedel, vilket var av särskild prioritet då krigsavspärrningarna var i 
färskt minne och oljekällorna beräknades vara uttömda inom ett par decennier. 
Men ur nykterhetssynpunkt – ett socialpolitiskt ställningstagande med hög priori-
tet vid den tiden – ansågs etanolen direkt olämplig, med hänsyn till missbruksris-
ken. Eftersom det ansågs vara av nationell vikt att säkerställa etanolproduktionen 
tills missbruksrisken kunde undanvärjas kompenserades etanolindustrin för för-
säljningsbortfallet genom att den fick tillträde till brännvinsmarknaden. Detta 
skedde på jordbruksbränneriernas bekostnad, då nykterhetslagstiftning inte tillät 
en ökning av den saluförda mängden brännvin. För att en ny aktör skulle kunna 
få tillstånd krävdes därmed att andra aktörers marknadsandel begränsades med 
motsvarande kvantitet. Åtgärden ställde två industriella konkurrenter mot var-
andra, vilket återspeglades i riksdagsdebatterna som präglades av en påtaglig pola-
risering mellan norrländsk etanolindustri med kopplingar till skogsindustrin å den 
ena sidan och agrarintressen i södra Sverige å den andra. Medan den norrländska 
etanolindustrin beskrevs som modern och kostnadseffektiv, framställdes de kon-
kurrerande jordbruksbrännerierna som gammalmodiga och ineffektiva.  
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Efter andra oljekrisen 1979 och under början av 1980-talet hamnade etanolen åter 
i fokus, då tillverkad av jordbruksprodukter och företrädd av jordbruksorganisa-
tioner som Lantmännen och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), samt Centerpar-
tiet. År 1984 invigdes en statsfinansierad pilotanläggning i Lidköping. Fördelarna 
var delvis desamma som under 1900-talets början: lönsam avsättning av 
överskottsproduktion samt ett nationellt drivmedelsalternativ i globalt oroliga 
tider. En uppblossande miljödebatt ledde dessutom till att etanol blev aktuell som 
ersättning för det miljö- och hälsofarliga tetraetylblyet, som användes som oktan-
höjande tillsats i bensin. Etanolen kritiserades av branschorganisationen Svenska 
Petroleuminstitutet för att vara tekniskt undermålig och ekonomiskt ohållbar. Mot 
slutet av 1980-talet bedömde Svenska Energimyndigheten etanol ur svenska jord-
bruksprodukter vara för dyr jämfört med importerad etanol. 1980-talets etanolpro-
jekt resulterade i bildandet av nätverk och institutioner som blev betydelsefulla 
under 2000-talets etanolprojekt. Sekab grundades 1985 för att bedriva import och 
försäljning av etanol. Stiftelsen svensk etanolutveckling, SSEU, bildades 1983. År 
1997 inledde de i Örnsköldsvik arbetet med en pilotanläggning för etanol ur cellu-
losa. Två år senare bytte SSEU namn till BioAlcohol Fuel Foundation, BAFF, som 
fortfarande är en av de tongivande aktörerna i den svenska etanoldebatten. Hu-
vudmännen för stiftelsen är bland andra Sekab och Örnsköldsviks kommun. I 
ljuset av klimatdebatten under 2000-talet har oljefrågan omformulerats. Åtgärder-
na handlar om samma sak som tidigare: att ersätta bensinen med alternativ som 
anses poliskt, ekonomiskt eller miljömässigt hållbara. Men medan syftet med att 
etablera en inhemsk drivmedelsindustri under mellankrigstiden och under kalla 
kriget var att ordna tillgången till drivmedel när oljan på grund av global oro 
riskerat att försvinna från marknaden, handlar det nu om att skapa marknadsför-
utsättningar för att bensinens dominans ska brytas. BAFF såg i detta en möjlighet 
för expansion och statligt stöd till försöksverksamhet. De byggde sina argument 
för statligt stöd till den egna verksamheten dels på den globala uppvärmningen, 
dels på ett löfte om att Sverige här hade en chans att etablera en världsledande 
etanolindustri baserad på skogsprodukter och förnyelsebara energibärare. Om 
svenska politiker däremot inte tog chansen, skulle de förlora initiativet och se sig 
omsprungna av andra nationer, enligt BAFF. 

Den andra delstudien är ”Ett nationellt drivmedel: etanol i svensk politik 1924-
1934” (bilaga 2), antagen för publicering i Scandia. Denna tar vid 1924, då lös-
ningen på missbruksproblemet presenterats. Tillsättande av denatureringmedlet 
krotonaldehyd gjorde etanolen odrickbar. Krotonaldehyd var dessutom mycket 
svårt att få bort genom rening. Etanolen hamnade nu i ett annat politiskt läge. För 
att etanolen skulle kunna konkurrera med den billigare bensinen genomfördes 
politiska stödåtgärder som skattelättnad, avsättningsgaranti och lagstiftning, vilka 
ålade bensinimportbolag att årligen köpa in svensk etanol för inblandning i en del 
av den importerade bensinen. Åtgärdsförslagen drevs av riksdagshögern, som 
motiverade statligt stöd till etanolproduktionen utifrån nationalistiska och moder-
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nistiska ståndpunkter. Etanolen var intressant ur ett beredskapsperspektiv och en 
del av en vision om nationell självförsörjning av viktiga varor: ekonomisk autarki. 
Kritikerna återfanns framförallt bland socialdemokratiska frihandelsförespråkare, 
som ansåg att etanolen som den då tillverkades var gammalmodig. De var också 
principiellt emot statligt stöd för att upprätthålla olönsamma näringar. 

Delstudien ”Cultural Meanings of Wood Gas as Automobile Fuel in Sweden, 
1930-1945” (bilaga 3) behandlar gengas. Den är publicerad i Past and Present 
Energy Societies: How Energy Connects Politics, Technologies and Cultures, som 
är en internationell antologi med olika perspektiv på energianvändning. Under 
1930-talets allra första år framstod gengas som ett av flera framtida nationella 
drivmedel. Utöver förhoppningar på att gengas skulle kunna bidra till nationell 
och individuell självförsörjning av drivmedel erbjöd gengastekniken, precis som 
etanol, utökade avsättningsmöjligheter för den nationellt viktiga skogsindustrin. 
För att få användare att byta till gengasdrift inrättades statliga lånefonder för in-
köp och montering av gasgeneratorer. Gengassatsningen började bra, men inom 
loppet av två år fanns ett utbrett missnöje bland användarna av den nya drivme-
delstekniken. Eftersom gengastekniken ansågs vara nationellt viktig fortsatte emel-
lertid satsningen med statlig finansiering av experimentell verksamhet och låne-
fonden upprätthölls, trots att den i stort sett förblev oanvänd fram tills andra 
världskriget. När ockupationen av Norge och Danmark stängde den viktigaste 
bensinimportvägen blev gengas det mest använda drivmedlet i Sverige. Etanol och 
skifferolja reserverades för utryckningsfordon och vissa militärtransporter. Antalet 
motorfordon i drift minskade markant, men genom gengastekniken – som använ-
des i cirka 90 procent av alla civila motorfordon – kunde vitala samhällstranspor-
ter upprätthållas. Med den ökade användningen blev gengasens praktiska problem 
än tydligare. Skötseln var smutsig och tidskrävande. På grund av gengasens lägre 
effekt jämfört med bensin och etanol krävde gengaskörning annorlunda körteknik 
än användarna var vana vid. Gengasanvändningens karaktäristik levde inte upp 
till de krav automobilkulturens ideal ställde på kraft, prestanda och obehindrad 
individuell mobilitet. Men ett allvarligare problem var gengasanvändningens ris-
ker: oberäkneliga eldslågor och akut koloxidförgiftning. När kriget var över av-
vecklades gengasdriften inom den civila transportsektorn. Vad som vid början av 
1930-talet kallats framtidens svenska drivmedel var efter storskalig användning 
bara aktuellt som beredskapsteknik. 

Även om akut koloxidförgiftning var (och är) en etablerad diagnos, fanns det en 
närliggande men mindre känd diagnos, kronisk koloxidförgiftning, som var före-
mål för en medicinvetenskaplig kontrovers under efterkrigstiden. Konflikten – 
som står i fokus för denna avhandlings fjärde delstudie ”Gengas och ohälsa: den 
medicinsk-vetenskapliga kontroversen kring kronisk koloxidförgiftning 1944-
1961” (bilaga 4), publicerad i Lychnos – stod mellan Stockholms två gengasmot-
tagningar: Sabbatsbergs sjukhus gengasklinik och Karolinska sjukhusets gengas-
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avdelning. Kliniken vid Sabbatsberg upprättades 1940, när gengasanvändningens 
akuta förgiftningsrisk stod klar. Ernst B. Salén, klinikens överläkare fram till 1946, 
upplevde 1940 att han vid gengasanvändning drabbades av vad han kallade and-
lig trötthet och yrsel. Diagnosen på den egna och andra gengasanvändares diffusa 
ohälsa var enligt Salén kronisk koloxidförgiftning, under krigsåren ofta kallad 
kronisk gengasförgiftning. De vanligaste symptomen var, förutom yrsel och all-
män trötthet, nedstämdhet, nervositet, apati, huvudvärk, ilskna utbrott och gråt-
mildhet. Men diagnosen var kontroversiell. I samband med en granskning av 14 
försäkringsärenden 1944 kritiserades gengaskliniken för att ha bedrivit överdia-
gnostisering och vara oförmögen att kunna bevisa ett somatiskt ursprung till pati-
enternas ohälsa. Enligt kritikerna var det istället fråga om neurasteni och psyko-
gena depressioner. År 1945 öppnades Karolinska sjukhusets gengasavdelning, 
vars personal och föreståndare snart sällade sig till gengasklinikens kritiker. Kon-
troversen var en oväntad konsekvens av krigstidens utbredda gengasanvändning 
och är ett exempel på att en teknisk artefakt inte är ett värderingsfritt ting som står 
autonomt i förhållande till social kontext.   

 

Metod och material 

Till delstudien ”Promoting Ethanol” använde jag i första hand material ur riks-
dagstryck (propositioner, motioner, skrivelser, utskottsbetänkanden och kammar-
debattprotokoll) samt offentliga utredningar. Detsamma gällde för ”Ett nationellt 
drivmedel”. Till båda dessa delstudier har jag även undersökt departementens 
konseljakter och utredningarnas arkivposter, men bara direkt hänvisat till dessa 
när de innehöll information utöver vad som finns i riksdagstryck och tryckta sak-
kunnigutlåtanden. I delstudien ”Cultural Meanings of Wood Gas” fick riksdags-
trycket en något mer undanskymd roll, framförallt på grund av att gengasen dis-
kuterades inom myndigheter och inte var föremål för lika omfattande debatter i 
riksdag och regering som etanolen var. I gengasfallet består riksdagstrycket fram-
förallt av oomtvistade budgetmotioner och propositioner som syftade till att finan-
siera utredande och samordnande myndigheter samt inrättandet av gengaslåne-
fonderna 1932. Materialet till denna delstudie utgjordes därför till stor del av pub-
licerade och opublicerade offentliga utredningars arkivvolymer, Statens bränsle-
kommissions arkiv, publicerade gengashandböcker samt det pressmaterial som 
fanns i utredningarnas volymer och i Tekniska museets arkiv (Stockholm). Mate-
rialet till delstudien ”Gengas och ohälsa” utgjordes av medicinvetenskapliga publi-
kationer (artiklar i de medicinska tidskrifterna Nordisk medicin och Svenska lä-
kartidningen samt monografier). Liksom för de andra delstudierna använde jag 
även riksdagstryck och myndighetsarkiv (Statens gengasforskningsråd, underord-
nat Medicinalstyrelsen). 
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För att sätta den politiska processen i sitt sammanhang har jag gjort vissa fördjup-
ningar, utifrån de faktorer som påverkade den politiska diskussionen. De relevan-
ta grupper (begreppet relevanta grupper diskuteras i det teoretiska avsnittet) som 
främst diskuteras i denna avhandling är de som direkt eller indirekt inkorporera-
des i den politiska processen: folkvalda politiker på riksnivå, tjänstemän, använda-
re samt teknisk och medicinsk expertis. Politiker i riksdag och regering har be-
handlats som sammanhållen grupp när det har rått mer eller mindre konsensus i 
lämpliga åtgärder, till exempel vid inrättandet och den fortsatta finansieringen av 
gengaslånefonderna, som bereddes av sakkunniggrupper och bifölls utan politisk 
debatt. Vid omstridda åtgärder har jag grupperat riksdags- och regeringspolitiker 
efter deras huvudsakliga tolkning av etanol eller gengas, för att därefter se vilken 
betydelse politisk övertygelse och geografisk tillhörighet spelade. Därutöver finns 
expertisgrupper, som remissinstanser och som utredningsledamöter. Teknisk 
expertis har ofta utgjorts av ingenjörer inom antingen Ingenjörsvetenskapsakade-
min eller statliga myndigheter.  

Vid sidan av den tekniska expertisen finns i gengasfallet också medicinsk expertis 
som inflytelserik relevant grupp. Användarna som relevant grupp är tydligast i 
gengasfallet, där materialet är rikt på användarutsagor i form av brev och enkäter. 
Det är i sammanhanget viktigt att ha i åtanke att de användare som i faktisk me-
ning framförde fordon vid denna tid till allra största delen var yrkeschaufförer. 
Även administrativa enheter som företag och myndigheter är att anse som använ-
dare. I sakkunnigutredningarna och i tidningsartiklar finns också en tydlig använ-
darnärvaro, låt vara att dessa användare är utredarnas föreställningar om använ-
dare och journalisters narrativa vinklingar. Även dessa är relevanta, som motive-
ras i det teoretiska avsnittet. Det är också viktigt att komma ihåg att även de som 
ligger bakom den skapade föreställningen av användare själva mer eller mindre 
direkt var potentiella eller reella användare, som förare eller passagerare. Därmed 
torde de basera sina föreställningar på egen användarerfarenhet, vilket läkaren 
Ernst B. Salén är ett tydligt exempel på (se ovan). I etanolfallet för användare som 
grupp en osynligare tillvaro, förutom i enstaka fall som remitterade motoristorga-
nisationer. Användarnas relativa frånvaro i materialet skulle kunna tolkas som 
obalans i det studerade materialet, men det finns intressanta kontextuella förklar-
ingar till frånvaron. Detta är ett av de avhandlingsresultat som diskuteras senare i 
den avslutande diskussionen.  

Sammanläggningsavhandlingar erbjuder i kraft av sitt format vissa metodologiska 
övervägningar. En aspekt är att varje delstudie har färdigställts vid olika tidpunk-
ter i forskningsprocessen och därmed präglas av var jag befann mig i kunskapsac-
kumulationen. Jag har också behövt göra vissa anpassningar till publikationernas 
format och inriktningar samt redaktörers och sakkunnigas synpunkter på delstu-
diernas utformning och innehåll. Fördelen med detta är att varje delstudie är av 
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varandra oberoende perspektiv ur vilka jag kan se på etanolens och gengasens 
historia. 

 

Avgränsningar 

Programmet Fuel of the Future? bestod av fyra forskningsprojekt: etanolen under 
1900-talets första hälft, etanolsatsningar under och efter 1970-talets oljekriser, 
intresseorganisationen Biofuel Regions verksamhet från 2002 och framåt och sist 
men inte minst etanolens roll i samtida massmediadiskurs. Som brukligt är för-
ändrades delprojekten allteftersom varje forskare erhöll djupare insikter i ämnet. 
Detsamma gäller denna avhandling. Inledningsvis var det tänkt att den skulle 
handla om etanol. Men redan vid en första arkivsökning stod det klart att etano-
len bara var ett av de två mest diskuterade drivmedelsalternativen under 1900-
talets första hälft. Under 1930-talets början blev gengasen högaktuell. Liksom 
etanol kopplades även gengasen till en av nationens viktigaste industrier: skogs- 
och pappersmasseindustrin. En jämförelse mellan de två alternativen var fruktbar, 
då de båda var del av samma politiska och ekonomiska kontext och i stort påver-
kade och påverkades av samma aktörer. Den studerade tidsperioden är 1919-
1945, då världskrigen i förhållande till ämnet är naturliga skiljelinjer. Etanolen 
användes under första världskriget, på grund av att bensinimporten inte kunde 
upprätthållas. Men vad hände när kontexten drastiskt förändrades i och med 
krigets slut? Och vad hände när andra världskrigets utbrott återigen drastiskt 
förändrade förutsättningarna? Grundfrågan för forskningsprogrammet som helhet 
var varför etanol under dess hundraåriga historia aldrig lyckats ersätta bensinen i 
den omfattning som önskats av dess förespråkare, trots tillgänglig kunskap, resur-
ser och oljekriser i olika form och i bred mening. Under andra världskriget gjorde 
etanolen och gengasen detta, behjälpta av bland annat skifferolja. Sammantaget 
ersatte de i stort sett oljan, men framgången var tillfällig. 

Den teoretiska ansats jag har inspirerats av (se teoriavsnittet) skapar ett avgräns-
ningsproblem. Teknikhistorikern Ruth Schwartz Cowan har ställt en kritisk me-
todteoretisk fråga om hur teknikhistoriker ska ta sig an en oändligt expansiv flora 
av sociala grupperingar med mer eller mindre inflytande över tekniska artefakters 
utformning och användning.6 För att ansatsen ska kunna vara operationaliserbar 
på ett någorlunda stort sammanhang måste grupperna både generaliseras och 
begränsas till antalet. Det är också viktigt att inte behandla de relevanta grupperna 
som låsta kategorier. Även om många gemensamma tolkningar kan urskiljas, finns 

                                                             
6 Ruth Schwartz Cowan, ”The Consumption Junction: A Proposal for Research Strategies in the Sociology of Tech-
nology”, i The Social Constructions of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of 
Technology, (red.) Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes & Trevor J. Pinch, Cambridge, Mass./London 1987, s 262. 
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variationer inom grupper och över tid. Ju närmare en relevant grupp studeras, ju 
fler undergrupper skulle kunna identifieras. Därtill kommer artikelformatets ut-
rymmesbegränsningar. Hur en relevant grupp definieras är också en konsekvens 
av vilken samhällelig nivå studien behandlar. För varje delstudie har jag följt de 
relevanta grupper som varit mest centrala för delstudiens syfte. Delstudierna har i 
sin tur motiverats utifrån hur stor betydelse de hade för tolkningarna av etanol 
och gengas. Delstudien ”Gengas och ohälsa” kan tyckas sticka ut i förhållande till 
avhandlingen i sin helhet, men utifrån det material jag har studerat framgår att 
förgiftningsfrågan var en av de mer definierande gengasproblem som diskuterades 
i politiska forum. 

Att ta sig an ett förhållandevis outforskat ämne för med sig upptäckarglädje, men 
också frustration över att inom avhandlingsskrivandets praktiska ramar inte kun-
na täcka in alla aktörer och faktorer. Jag har medvetet valt bort att fördjupa mig i 
vissa viktiga instansers källmaterial. Att studera Ingenjörsvetenskapsakademiens 
(IVA) och militära myndigheters arkiv är en avhandling i sig. Därför valde jag att 
införliva dessa perspektiv i analysen, men utifrån det material som rör den rikspo-
litiska processen. Följdproblemet rör balans och representativitet. Det kan tyckas 
som om delstudierna är skevt ordnade. Varför har gengasförgiftningsläkarna fått 
en egen delstudie när andra relevanta grupper har fått samsas om mer eller mind-
re utrymme i tre delstudier? En förklaring till detta är kronologisk. Relevanta 
grupper har olika stort utrymme och är olika delaktiga vid olika tillfällen. Etanol 
och gengas var olika aktuella vid olika tid, vilket också gör att diskussionerna inte 
hade samma intensitet samtidigt. Den medicinska diskussionen om gengas var inte 
aktuell under mellankrigstiden, eftersom konsekvenserna av gengasanvändning 
inte var tydliga när den var småskalig. Förgiftningsfrågan var också en efterdy-
ning av gengasanvändningen under andra världskriget och är därmed intressant 
som en varaktig tolkningsdefinition av gengas som drivmedelsteknik.    
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TEORETISK ANSATS 

 

Teknik som självskapande kraft? 

En av de självreflexiva processer som avhandlingsarbetet har aktualiserat är tek-
nikdeterministiska föreställningar om teknik som samhällsskapande kraft. Under 
arbetet med denna avhandling har jag fått frågor om etanolens eller gengasens 
framtida potential. Lika ofta har jag fått kommentarer om att dessa tekniker var 
dömda till misslyckande, då de inte skulle ha kunnat tillgodose bränsle för for-
donsparkens storlek från 1950-talet och framåt, trots att de studerade aktörerna 
inte rimligtvis kunde veta vad som komma skulle. Förvånande nog besitter fråge-
ställarna ofta mycket god historisk kännedom och är annars inte benägna att föra 
kontrafaktiska eller anakronistiska resonemang. För min del har frågorna varit en 
ögonöppnare inför vilken kraft och autonomi teknik tillmäts, oavsett om detta 
sker medvetet eller omedvetet utifrån ett kollektivt minne präglat av modernis-
mens myter om tekniska framsteg. Teknisk förändring kan aldrig med säkerhet 
förutses. Till och med förgångna framtidsvisioner som idag känns främmande och 
kuriösa var, när de skapades, lika rimliga eller orimliga som de som idag är bekan-
ta. Tekniska artefakter som naturaliserats uppnår i efterhand status som oundvik-
liga. Eftersom de nu tillhör vardagen överförs förgivettaganden på den specifika 
teknikens historia, även om framtiden är ett oskrivet ark. Andra möjliga utgångar 
framstår som omöjliga, trots att ingen på förhand kan veta vilka tekniska artefak-
ter som i framtiden kommer att användas eller hur användningen kommer att se 
ut.7  

Forskning om teknik som aldrig etablerades riskerar att följa samma mönster som 
optimistiska framgångsberättelser, i internationell teknikhistorisk forskning kallad 
”whig history”. Där den senare ger framgångsrika tekniker som exempel på de-
terminerad framgång, behandlas misslyckade tekniker på liknande sätt. Genom en 
serie av felval, rättelser och justeringar under innovationsfasen avancerar innova-
tioner mot vad som blir ständigt bättre versioner. Alternativet är att en teknik 
förkastas helt och får, genom sitt misslyckande, illustrera hur långt den tekniska 
utvecklingen har kommit.8 I själva verket kanske en teknik som idag anses vara 
ett misslyckande tolkas som ett sådant på grund av att den orättvist jämförs med 
en konkurrent som ernått betydligt mer omfattande spridning.9 Misslyckandet kan 

                                                             
7 David Nye, Technology Matters: Questions to Live With, Cambridge, Mass./London 2006, s. 41, 65. 
8 Kenneth Lipartito, ”Picturephone and the Information Age: The Social Meaning of Failure”, Technology and 
Culture 2003:1, s. 53. 
9 Gijs P.A. Mom & David A. Kirsch, ”Technologies in Tension: Horses, Electric Trucks and the Motorization of 
American Cities, 1900-1925”, Technology and Culture 2001:3, s. 506. 
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också vara att en teknik inte fungerar enligt berörda aktörers förväntningar och 
önskemål. Därtill hör att specifika aktörer har mer eller mindre inflytande över 
definitionen av tekniska problem samt vilka tekniska egenskaper som är att anse 
som lyckade. Lika lite som teknisk framgång bara beror på maskiners prestanda 
beror tekniskt misslyckande enbart på brist därav. Produkter kan misslyckas ge-
nom att omgivande resurser, service, finansiering och infrastruktur är otillräckliga 
eller för att de krockar med innovatörers eller användares förkunskaper, värde-
ringar, drömmar och ideologier.10 Eller som Ruth Schwartz Cowan poängterar: 
vad som idag ses som ett förflutet misstag kan mycket väl ha varit dåtidens förnuf-
tiga val och bör studeras förutsättningslöst och i förhållande till sin kontext.11 
Oavsett forskarens intention och val av förklaringsmodell är det viktigt att vara 
vaksam på den egna narrativa framställningen och hur den individuella forskaren 
omedvetet kan reproducera djupt rotade framstegsorienterade föreställningar.  

Inom det teknikhistoriska forskningsfältet finns det idag få som skulle tillämpa en 
linjär, teknikdeterministisk förklaringsmodell på teknisk förändring. Teknikdeter-
ministiska förklaringsmodeller och myter, både optimistiska och pessimistiska, är 
emellertid fortfarande vanlig i annan samhällsdiskussion om teknisk förändring: i 
exempelvis politisk praktik och i museers och läroböckers kunskapsförmedling. 
Teknikdeterminism är seglivad för att den utgör en enkel förklaring på den kom-
plexa relationen mellan människa och teknik. Eftersom föreställningarna om tek-
nologins samhällsskapande natur är så djupt rotade i användares och tillverkares 
världsbild är de också viktiga att förhålla sig till och bemöta.12 Teknikdeterminis-
tiska föreställningar kan i sig få självuppfyllande konsekvenser, visat av exempel-
vis teknikhistorikern Per Lundins forskning om det svenska bilsamhället under 
1950- och 1960-talen. Väg- och planeringstekniska experter lät modernistiska 
drömmar om personbilen och en teknikdeterministisk övertygelse om teknisk 
förändring som en naturkraft påverka insamlandet av faktaunderlag och föreslag-
na åtgärder. Eftersom de både önskade och var övertygade om att bilismens ut-
bredning var en ostoppbar naturkraft beaktades inte samhällsplaneringsalternativ 
baserade på andra principer. Värderingarna var med andra ord självuppfyllande 
profetior, genom att samhällsfunktioner utformades för att passa planerarnas 
framtidsvisionära önskemål: ett modernt samhälle där personbiltrafik var normen 
till vilken andra trafikformer och vår fysiska miljö anpassades.13 

                                                             
10 Eugene Ferguson, ”Toward a Discipline of the History of Technology”, Technology and Culture 1974:1, s. 19-21; 
Lipartito, s. 74-76. 
11 Cowan, s. 261. 
12 Se exempelvis Sally Wyatts kritik i Sally Wyatt, ”Technological Determinism is Dead; Long Live Technological 
Determinism”, i The Handbook of Science and Technology Studies, (red. Edward J. Hackett, Olga Amsterdamska, 
Michael Lynch & Judy Wajcman, Cambridge, Mass./London 2008, s. 165-169, 174-176. 
13 Per Lundin, Bilsamhället. Ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige, Stockholm 2008, s. 92, 
147, 264, 268, 271-272: För liknande resultat se Per Østby, Flukten fra Detroit: bilens integrasjon i det norske sam-
funnet, Trondheim 1995, s. 385, 411, 423-424. 
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Teknikens sociala natur 

Tekniska artefakter och system har ingen egen handlingskraft och förändras inte 
som av en naturkraft. Tekniska artefakter och system är lika mycket en bestånds-
del i som ett uttryck för ett komplext socialt sammanhang av tradition, politik och 
lagstiftning, sociala förutsättningar, samhälleliga maktrelationer, klass, genus, in-
tressegrupper, externa faktorer (i mitt fall till exempel andra världskriget), värde-
ringar och pris (även om pris ofta ses utifrån rigida definitioner som skulle tjäna 
på att sättas i en vidare kontext).14 En teoretisk begreppsapparat med stort infly-
tande på teknikhistorisk forskning och som används i denna avhandling är socio-
logen Trevor Pinch och teknikhistorikern Wiebe Bijkers socialkonstruktivistiska, 
multilinjära analysperspektiv (social constructions of technology, SCOT), ur vil-
ken tre centrala begrepp är särskilt intressanta: relevanta grupper (relevant social 
groups),15 tolkningsflexibilitet (interpretative flexibility), stabilisering (stabilisation) 
och stängning (closure).  

Begreppet relevanta grupper avser mer eller mindre igenkännbara aktörsgruppe-
ringar, såsom enskilda företag, myndigheter eller intresseorganisationer. Vad som 
definitionsmässigt krävs är att ett kollektiv ska dela samma uppfattningar om en 
specifik artefakt. Närmast till hands ligger aktörer antingen på tillverkar- eller 
användarsidan, men Pinch och Bijker poängterar att även ickeanvändare och 
motståndare till artefakten i fråga kan betecknas som relevanta grupper, om dessa 
delar samma (i dessa fall ofta negativa) uppfattning.16 Gruppens sociala, kulturella 
och politiska sammanhang och position skapar de normer och värderingar som i 
sin tur ligger till grund för vilka meningar de ålägger tekniska artefakter.17  

Problemdefinitionerna av en teknisk artefakts design och tekniska innehåll varie-
rar mellan aktuella grupper. Detsamma gäller för lämpliga problemlösningar. Men 
det är inte givet att det är artefakten som förändras för att problemet ska lösas. 
Problemlösning kan också innebära att den faktor som ligger till grund för pro-
blemet förändras. Pinch och Bijker exemplifierar med hur rigida klädkoder för 
kvinnor vid 1800-talets slut skapade ett problem för just kvinnor att använda den 
tidens höghjulingscyklar. Problemet hade potentiellt kunnat lösas genom att de 
sociala normer som reglerade kvinnors accepterade klädsel hade förändrats och 
blivit mer tillåtande gentemot kvinnor ur de samhällsklasser som då hade råd att 
införskaffa en cykel. Så blev det emellertid inte. Det kan tolkas som att sociala 
normer var mindre öppna för förändring än vad cykelns utformning var. Ett pro-

                                                             
14 Nye, s. 19. 
15 Begreppet har även översatts med ”sociala grupper”, men eftersom jag vill undvika associationer till grupperingar-
nas eventuella samhällsstatus använder jag den mer associationsbefriade begreppsöversättningen ”relevanta grupper”. 
16 Trevor J. Pinch & Wiebe E. Bijker, ”The Social Constructions of Facts and Artefacts: Or How the Sociology of 
Science and The Sociology of Technology might Benefit Each Other”, Social Studies of Science 1984:3, s. 414. 
17 Pinch & Bijker, s. 428-429. 



 

14 

blem kan också lösas, eller helt enkelt bara försvinna, genom att relevanta grupper 
anser problemet vara löst. Tolkningsflexibilitet inbegriper variationerna i olika 
gruppers värderingar, tolkningar, design, problemformuleringar och problemlös-
ningar i förhållande till en teknisk artefakt. Variationen gäller inte bara tolkningar 
av tekniska artefakter av en och samma utformning, utan även för sinsemellan 
konkurrerande olika varianter av tekniken i fråga.18 

När en teknik stabiliseras kring färre varianter, användningsdefinitioner och de-
signlösningar som accepteras av majoriteten bland de relevanta grupperna uppnås 
stängning, vilket också innebär normbildning.19 Viktigt att påpeka är att använ-
darproblemen inte nödvändigtvis måste lösas för att stängning ska uppnås. Hu-
vudsaken är att de relevanta grupperna anser att problemet är löst, vilket också 
kan uppnås genom att problemet omdefinieras.20 Stängning är inte definitiv. Bara 
för att en teknisk artefakt har stabiliserats innebär det inte att alla rivaler är un-
danröjda. Flera tekniska artefakter med samma användningsområde kan samexi-
stera. Tolkningsflexibilitet kan också återaktualiseras genom att nya problem upp-
står eller nya användargrupper tillkommer.21 I sin studie av när amerikanska 
jordbrukares började använda T-Fordar visar teknikhistorikern Ronald Kline och 
Trevor Pinch hur de första jordbrukande automobilanvändarna gav personbilen 
som teknisk artefakt en bredare tolkning. De begränsade inte sin användning till 
persontransport. De använde också fordonens bakhjulsaxel till att driva andra 
hushålls- och jordbruksmaskiner, till exempel tvättmaskiner, smörkärnare och 
mindre malningskvarnar. Enligt Kline och Pinch omtolkade jordbrukarna som 
relevant grupp automobilen. Från att ha varit de rikas farliga och högljudda ”djä-
vulsvagn” vid 1900-talets första år blev personbilen ett sofistikerat jordbruksar-
betsredskap och en energimaskin kring 1920, innan den ersattes av andra för-
bränningsmotorer och återstabiliserades som ett persontransportfordon.22 Med 
detta i åtanke är den storskaliga användningen av etanol och gengas under andra 
världskriget intressant. Detta innebar att nya användare tillkom och därmed po-
tentiellt nya tolkningar. 

I en studie av norska användare av den danska elbilen Kewet Eljet under 1990-
talet har sociologen Heidi Gjøen och teknikhistorikern Mikael Hård visat hur ett 
val av fordon även innebar en definitionsmässig dekonstruktion av personbilen 
som teknisk artefakt och av individuell mobilitet som aktivitet.23 På grund av 

                                                             
18 Pinch & Bijker, s. 415-416, 426-428. 
19 Pinch & Bijker, s. 416. 
20 Pinch & Bijker, s. 426-428. 
21 Ronald Kline & Trevor Pinch, ”Users as Agents of Technological Change: The Social Construction of the Auto-
mobile in the Rural United States”, Technology and Culture 1996:4, s. 766-767. 
22 Kline & Pinch, s. 767-768, 772-773, 775-777. 
23 Heidi Gjøen & Mikael Hård, ”Cultural Politics in Action: Developing User Scripts in Relation to the Electric 
Vehicle”, Science, Technology and Human Values 2002:2, s. 264. 
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Eljets säregna utseende och litenhet fick den av en användare smeknamnet ”Bar-
bie”, vilket snarare gav associationer till leksaker än till individuell mobilitet. Men 
studien är också ett exempel på hur tekniska artefakters specifika egenskaper kan 
få konsekvenser för användarritualer. Användare vittnade om att deras inställning 
till bilkörande förändrades i enlighet med Eljets köregenskaper; de körde säkrare, 
med lägre hastighet och en större generositet gentemot medtrafikanter. Genom att 
de som förare förändrade sina beteenden efter förutsättningarna kände de sig 
säkrare än när de körde vanliga personbilar.24 

Nelly Oudshoorn et al, som har forskat om teknik och vetenskap ur genusper-
spektiv, argumenterar för att analyser av teknikutformning även bör omfatta ut-
formargruppers definitioner av och idéer om användare, då exempelvis tillverka-
res och designers föreställningar om tilltänkta användare påverkar den tekniska 
förändringsprocessen. Om representationen av den tilltänkta användaren inte 
överensstämmer med den faktiska användarens intresse och kunskap begränsas 
den tekniska artefaktens möjligheter att etableras.25 Därför har jag ansett det gi-
vande att förhålla mig till indirekta resonemang om etanol- och gengasanvändare. 
Ett problem med teoribildningen kring relevanta grupper är att maktperspektivet 
riskerar att försvinna. Kritiken mot hur Pinchs och Bijkers teoretiska ramverk ger 
utrymme för frågan om makt är högst relevant. Har verkligen alla grupper makt 
att vara lika aktiva deltagare i en teknisk artefakts förändringsprocess? Hur und-
viker forskaren att återskapa normativa värderingar i arbetet med att definiera 
vilka grupper som är relevanta?26  

Likaväl som det är viktigt att inte reducera teknisk förändring till teknikdetermi-
nistisk evolution, är det också viktigt att inte ersätta teknikcentrerade kausalreso-
nemang med socialdeterminiska förklaringsmodeller. Enligt teknikhistorikern 
Thomas J. Misa tenderar studier som diskuterar enskilda tekniska artefakter på en 
allomspännande och infrastrukturell makronivå bekräfta teknikdeterministiska 
kausalförklaringar: teknik är samhällsskapande. Historievetenskapliga mikrostudi-
er av ett fåtal aktörers direkta relation till en teknik kommer ofta till slutsatsen att 
teknik inte påverkar sociala ordningar, utan är ett resultat av den. Ordningsska-
pande förklaringsmönster riskerar att ersättas av ett slumpartat virrvarr av enstaka 
händelser och motstridiga individuella intressen. Misa förordar istället teknikhisto-
riska studier på mesonivå, i den konceptuella mittpunkten mellan mikro- och 
makronivå. Vad detta innebär i praktisk mening är att särskilt fokus bör riktas 

                                                             
24 Gjøen & Hård, s. 263-264, 271-272. 
25 Nelly Oudshoorn, Els Rommes & Marcelle Stienstra, ”Configuring the User as Everybody: Gender and Design 
Cultures in Information and Communicaton Technologies”, Science, Technology and Human Values 2004:1, s. 31-
32, 53-54. 
26 Se exempelvis Wyatt, s. 171; Nelly Oudshoorn & Trevor Pinch, ”User-Technology Relationships: Some Recent 
Developments”, i The Handbook of Science and Technology Studies, (red.) Edward J. Hackett, Olga Amsterdamska, 
Michael Lynch & Judy Wajcman, Cambridge, Mass./London 2008, s. 545. 
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mot institutioner och organisationer som har en medlande roll mellan olika aktö-
rer, exempelvis användare, tillverkare och återförsäljare. Som exempel på med-
lande institutioner anger Misa export-/importfirmor, tillverkarsammanslutningar, 
konsulterad expertis och investerare.27  

Här vill jag anpassa Misas invändning till den svenska kontexten. Vad som är en 
medlande institution beror på den samtida samhällsstrukturen. I mitt fall är exem-
pelvis importfirmor representant för en privatkapitalistisk intressepart, snarare än 
en medlande aktör. Istället vänder jag blicken mot instanser som utifrån uppdrags-
formulering eller som resultat av en förhållandevis brokig sammansättning hade 
som funktion att ta in ett bredare spektrum av perspektiv: riksdag, regering och 
sakkunnigutredningar. Jag anser att särskilt svenska sakkunnigutredningar kan 
betraktas som en medlande instans i etanol- och gengasfallen, då dess ledamöter 
vanligtvis bestod av en visserligen till antalet begränsad blandning av representan-
ter från politiska arenor, industri, akademi, intresseorganisationer och myndighe-
ter. Även om direkta meningsskiljaktigheter och dispyter sällan är tydliga i det 
publicerade betänkandet eller arkivvolymerna, redovisas ett urval av perspektiv 
som förekommer antingen bland sakkunnigutredningens ledamöter eller hos re-
mitterade instanser.28 På samma sätt är propositioner med tillhörande konseljakt 
ofta en medlande källa, även om funktionen i sig inte är i enlighet med Misas 
definition. Även i de fall då ett mycket litet antal remissinstanser var aktuella be-
hövde de propositionsansvariga politikerna och tjänstemännen förhålla sig till 
andra intressenter (användare, tillverkare, teknisk expertis, detaljhandlare med 
flera), även om detta ibland skedde på ett indirekt plan. I de olika delstudierna har 
jag framförallt rört mig på Misas konceptuella mesonivå. Men jag har också gjort 
nedslag för att fördjupa min kunskap om vissa aspekter som var särskilt definie-
rande för tolkningarna av främst gengas, till exempel gengas-
/koloxidförgiftningsfrågan. Även om ämnet var ett nivåmässigt avsteg motiveras 
delstudien av att förgiftningsrisken (både den akuta och kroniska) fick stort ge-
nomslag inom myndigheter och politiska fora. 

 

Sociotekniska system 

Teknikhistorikern Thomas P. Hughes teorier om sociotekniska system angavs i 
ett tidigt skede som det övergripande teoretiska perspektivet för forskningspro-
grammet Fuel of the Future?. En teknisk artefakt är en komponent av och verkar 

                                                             
27 Thomas J. Misa, ”Retrieving Sociotechnical Change from Technological Determinism”, i Does Technology Drive 
History? The Dilemma of Technological Determinism, (red.) Merritt Roe Smith & Leo Marx, Cambridge, Mass. 
1994, s. 138-139. 
28 Hans Meijer, Från uppslag till betänkande: studie i kommittépolitik och kommittéarbete, Lund 1967, s. 25-26, 32-
33, 42. 
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inom ett större tekniskt system, som förutom människor inbegriper andra fysiska 
och ickefysiska tekniska artefakter och organisatoriska strukturer.29 Efter en läng-
re tids tillväxt, konsolidering och en ackumulation av investerade intressen uppnår 
ett tekniskt system momentum, alltså en svårrubbad rörlighet som verkar bekräf-
tande på dess struktur.30 Stora system med högt momentum utövar vad Hughes 
kallar mjuk determinism (soft determinism) på människor och på andra system.31 
Teknologier uppstår och etableras inom ett rådande socialt system, med specifika 
maktstrukturer samt politiska och materiella förutsättningar. Därmed har de poli-
tiska egenskaper och konsekvenser. Genom teknologier skapas, utmanas eller 
förstärks social, politisk och ekonomisk ordning. Det är dessutom så att ett sy-
stems tillväxt i sig genererar ett intresse, så kallad positiv återkoppling.32 Om till-
räckligt mycket inom ett större sociotekniskt system är beroende av en teknisk 
artefakt kan valet att inte bli en användare av den aktuella teknologin vara mer 
eller mindre opraktiskt. Att välja bort den är att välja en viss grad av utanförskap. 
Enligt statsvetaren Langdon Winner gör vi villigt drastiska livs- och vardagsan-
passningar till sociotekniska system, men är inte beredda att göra lika omfattande 
omställningar till politiska system, trots att konsekvenserna kan vara lika bety-
dande.33 Användare och producenter baserar sina beslut på erfarenhetsbaserade 
föreställningar om hur de tror, eller vill, att en teknik ska förändras och i hur stor 
utsträckning den kommer att användas samt hur andra användare kommer att 
agera.34 I sin studie av det amerikanska telekommunikationsbolaget AT&T:s Pic-
turephone från 1960-talet har historikern Kenneth Lipartito visat hur föreställ-
ningar om och projektioner av oundvikliga teknologier styrde bildtelefonens an-
hängare (investerare, ingenjörer och företagsledare) att agera utifrån antaganden 
om en given utvecklingsordning. För dem var tillägget av bild till överförda ljud 
nästa givna steg i telekommunikation.35 

Teknisk förändring kan ta många möjliga vägar, men vägarna begränsas av det 
redan existerande sociotekniska sammanhanget i sin helhet. När etanolen lansera-
des var framtidens drivmedelsval i ett öppet förhandlingsläge enligt tillverkare och 
politiker på riksnivå. Men det fanns en konkurrent med starkt momentum: ben-
sin. Gengasen tillkom senare, då strukturerna ytterligare konsoliderats. Innovatio-

                                                             
29 Thomas P. Hughes, ”The Evolution of Large Technological Systems”, i The Social Construction of Technological 
Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology, (red.) Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes & 
Trevor J. Pinch, Cambridge, Mass/London 1987, s. 51-52, 54. 
30 Hughes 1987, s. 76-77. 
31 Hughes 1987, s. 54-55; begreppet teknologiskt momentum lanserades i Thomas Parke Hughes. ”Technological 
Momentum in History: Hydrogeneration in Germany 1898-1933”, Past and Present 1969:44, s. 131. 
32 Langdon Winner, ”Do Artifacts have Politics?”, Daedalus: Journal of the American Academy of Art 1980:1, s. 
121-123, 125-126, 134-135; Arne Kaijser, I fädrens spår: den svenska infrastrukturens historiska utveckling och 
framtida utmaningar, Stockholm 1994, s. 81. 
33 Winner, s. 135. 
34 Lipartito, s. 56-57, 73. 
35 Lipartito, s. 65. 
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ner som utmanar befintliga tekniska system har mindre möjlighet att etableras 
jämfört med de som bekräftar existerande strukturer.36 Av denna anledning är det 
viktigt att förhålla etanolen och gengasen till systemet kring den förbränningsmo-
torutrustade automobilen. Det är framförallt på detta sätt jag använder Hughes 
teoribildning. Jag har exempelvis inte tagit hänsyn till den linjära utvecklingsfas-
modell som Hughes använder vid analyser av stora tekniska systems utveckling 
och konsolidering.37 Det ligger mycket i Misas kritik; studerat på tillräckligt hög 
nivå framstår i efterhand särskilt framgångsrika och stora sociotekniska system 
som utvecklade enligt en given mall. Teknikhistoriska studier har sedan Hughes 
teorier lanserades visat att vägen till momentum inte är så rak som det ofta fram-
står som i efterhand. Även begrepp som stigberoende och momentum borde utgå 
från social, politisk och ekonomisk kontext. En bidragande faktor är att etablerade 
marknadsaktörer har tagit stark ställning för en föreställning om en produkt eller 
ett system. Förpliktelserna är inbäddade i produktionssystemet och styr därmed 
förändringsprocesser åt ett visst håll.38 Historikern David Nye påpekar att även 
om momentum i sig är ett användbart begrepp ska det inte ses som determineran-
de för efterföljande teknisk förändring. Istället ska det kopplas till social interak-
tion och mänskliga tolkningar. Ett system utformat utifrån särskilda specifikatio-
ner har en svårföränderlighet som gör att det tolkas som determinerande.39 Med 
dessa invändningar i åtanke är Hughes momentumbegrepp värdefullt. Sett utifrån 
exempelvis förbränningsmotorfordonet som teknisk artefakt är det svårt att argu-
mentera emot att vissa sociotekniska system kan vara särskilt svårrubbliga, låt 
vara att vägen dit är krokig, oförutsägbar och ett resultat av mänskliga värdering-
ar snarare än spikrak, förutbestämd och autonom. Jag förhåller mig även försiktigt 
positiv till Hughes systembegrepp. Det större sammanhanget är högst relevant och 
att tekniska artefakter under- och inordnas i strukturer är välbelagt. Frågan är 
emellertid om teknik och samhälle, samt samexisterande tekniska system kan ses 
som så separerade som begreppen antyder. Å andra sidan kommunicerar begrep-
pet ”system” även maktförhållanden. Detta gör att jag med vissa reservationer har 
valt att använda begreppet sociotekniska system, även om detta som teoretisk 
ansats under hela avhandlingsarbetet varit av underordnad betydelse. Mina del-
studier har inte utformats metod- och materialmässigt med sociotekniska system i 
åtanke. Däremot tycker jag att teoribildningen har vissa poänger, som jag har tagit 
hänsyn till när jag har resonerat kring de sammantagna resultaten av mina empi-
riska fördjupningar. En konsekvens av Hughes begrepp är att jag måste förhålla 
etanolen och gengasen till det sociotekniska system i vilket de främst ingick: moto-
riserade fordon med dess omgivande samhälls- och produktionsorganisering samt 
värderingar. 

                                                             
36 Hughes 1987, s. 57. 
37 Hughes 1987, s. 56. 
38 Nye, s. 38-39. 
39 Nye, s. 210-211. 
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Ytterligare en intressant fråga är vilka strategier som tillämpas för att åstadkomma 
önskvärd teknisk förändring med hänsyn till existerande sociotekniska system. 
Svensk Metanolutveckling AB – som upprättats i ett samarbete mellan svenska 
staten och Volvo i samband med 1970-talets oljekriser – argumenterade för att 
metanol (metylalkohol) var det mest lovande alternativet, eftersom det passade in i 
det redan etablerade system som byggts upp runt förbränningsmotorn och oljan. 
Trots att den passade in i det befintliga systemet menade tillverkare och föresprå-
kare att marknadsintroduktionen av metanol var tvungen att ske stegvis och lång-
samt, i symbios med motorfordonstillverkningen.40 Den planerade metanolsats-
ningen utformades efter en linjär modell. Innan metanolen kunde introduceras på 
drivmedelsmarknaden skulle den ha genomgått flera testfaser: utvärdering, små-
skaliga fordonstest, storskaliga test på fordonsparker. Enligt idé- och miljöhistori-
kern Erland Mårald sågs metanolens utveckling och implementering som en uppi-
frånochnerprocess, där marknadsintroduktionen av metanol var i den tekniska 
expertisens händer, utan inkorporering av användare.41  

Tekniksociologen Hans Fogelberg har i sin jämförelse av elbilsprojekt i Kaliforni-
en och Göteborg under 1990-talet identifierat två strategier. Den ena, som tilläm-
pades i Kalifornien, var att så långt som möjligt få elbilen att efterlikna den ben-
sindrivna motsvarigheten. Den andra – som kännetecknade Göteborgsprojektet – 
var att göra elbilen unik och egenartad nog att locka användare som tilltalas av att 
tekniken är något annat än den etablerade samt att använda dess egenart som en 
fördel i vissa trafikmiljöer, närmare bestämt stadstrafik. Risken med den senare 
strategin är att fordon som utmärker sig från den rådande tolkningen av ”riktiga” 
fordon kommer till korta. Medan projektet i Kalifornien var en uppifrånochner-
process, var projektet i Göteborg decentraliserat och inkorporerade tidigt använ-
dare. Aktörerna inom Göteborgsprojektet var noga med att försöka vinna använ-
darnas gillande, väcka deras entusiasm för den nya tekniken och skapa lojalitet 
hos användaren gentemot elbilstekniken.42  

I Norge höll under 1990-talet den norska återförsäljaren av den lilla danska elbilen 
Kewet Eljet, Colleague Car, låg pr-profil. Anledningen var att de inte ville locka 
till sig omotiverade användare, som inte var entusiastiska nog för att vara beredda 
att justera sitt körbeteende för att passa den eldrivna stadsbilens köregenskaper. 
                                                             
40 Mårald, s. 346; även om den svenska regeringen bistod finansiellt till metanolsatsningen fanns en politisk ovilja att 
ta definitiva och styrande beslut i metanolfrågan. Istället sköts besluten på framtiden, med hänvisning till att tidpunk-
ten var fel. Mårald, s. 350; jfr Fallde, s. 75. 
41 Mårald, s. 347. 
42 Fogelberg, s. 132-133, 152-156; de strategier Fogelberg beskriver är blygsamma jämfört med de samhällsomväl-
vande visioner som uttrycktes av elbilsingenjörerna i sociologen Michel Callons undersökning om 1970-talets franska 
elbilsprojekt. Dessa förordade inte bara elbilstekniken i sig, utan också ett annat socialt universum i avseende till hur 
automobiler tolkades och användes. Michel Callon, ”Society in the Making: The Study of Technology s a Tool for 
Sociological Analysis”, i The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and 
History of Technology, (red) Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes & Trevor J. Pinch, Cambridge, Mass./London 
1987, s. 84-87, 91. 
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De också försiktiga med att fullfölja försäljningar på grund av potentiella problem 
den förhållandevis oprövade och körtekniskt annorlunda elbilen skulle kunna ge 
användare som inte var beredda på att förändra sina körvanor.43 Sammantaget 
tycks det vara så att hur introduktionen och etableringen av ny teknik planeras 
och utförs beror på hur väl tekniken i fråga passar in i redan existerande använ-
darritualer samt hur väl den överensstämmer med rådande tolkningar av vad som 
är ett ”riktigt” motorfordon. Frågan är hur väl detta stämmer i etanol- och gengas-
fallen. 

 

Den moderna svenska staten och teknik 

Huvudtiteln på denna avhandling är ”Bränsle för den moderna nationen”. Det 
finns därför skäl att redogöra för vad jag menar med den moderna nationen ge-
nom att beskriva den sociala, politiska och statsorganisatoriska kontext i vilken 
etanol- och gengasfrågorna aktualiserades. För att beskriva mellankrigstidens in-
ternationellt gemensamma politiska förhållningssätt gentemot teknik och veten-
skap använder historikern David Edgerton begreppet techno-nationalism,44 till 
svenska översatt till tekniknationalism. Den tekniknationalistiska grundtanken är 
att den egna nationen är bäst skaffad för den teknologiska tidsåldern. Med ut-
gångspunkt i överdrivna utsagor om nationella tekniska och vetenskapliga innova-
tionssystem och framgångar skapades världen över nationella självbilder som gav 
sken av ett övertag gentemot omvärlden och bekräftade den inomnationella enig-
heten.45 Nationalstatens roll och de starka idéströmningarna om nationalstaternas 
tekniska och vetenskapliga tävlan ledde till en politik som syftade till kontroll över 
teknisk förändring och flödet av teknologier över nationsgränserna, även om detta 
i praktiken inte lyckades som det var tänkt. Både teknologier och ingenjörer var i 
praktiken mer omvärldsintegrerade än nationella idéströmningar ville göra gällan-
de. För historikern som vill studera teknik under mellankrigstiden blir därför 

                                                             
43 Gjøen & Hård, s. 263. 
44 David Edgerton, The Shock of the Old: Technology and Global History since 1900, London 2008 [2006], s. 103-
106. 
45 Edgerton, s. 104-105; se också i sin helhet Mats Fridlund, ”De nationalistiska systemen: konstruktion av teknik 
och svenskhet kring sekelskiftet 1900”, i Den konstruerade världen: tekniska system i historiskt perspektiv, (red.) Pär 
Blomkvist & Arne Kaijser, Stockholm/Stehag 1998; även om de inte uttryckligen använder begreppet tekniknationa-
lism visar även följande samma idéströmningar Anders Houltz, Teknikens tempel: modernitet och industriarv på 
Göteborgsutställningen 1923, Hedemora 2003, s. 284-292; Anders Ekström, Den utställda världen: Stockholmsut-
ställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar, Stockholm 1994, s. 279-283; Bernhard Rieger, Technology and 
the Culture of Modernity in Britain and Germany, 1890-1945, Cambridge 2005, s. 273; Hiromi Mizuno, Science for 
the Empire: Scientific Nationalism in Modern Japan, Stanford 2009, s. 43-44. 
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nationalstaternas politiska och organisatoriska instanser särskilt värdefulla att 
fokusera på.46 

För att sätta mellankrigstidens tekniknationalism i sitt sammanhang måste jag gå 
tillbaka till tiden runt Sveriges industrialisering. Den tekniska och vetenskapliga 
nationella hävdelsen yttrade sig redan under 1700-talet, med intensifierade an-
strängningar från 1800-talets andra hälft och framåt, bland annat i naturvetenskap-
liga inventeringsexpeditioner. Syftet var att kartlägga tillgängliga naturresurser till 
gagn för svensk industriell expansion och ökad produktionsavkastning: exempel-
vis skog, malm- och mineraltillgångar, vattenkraftens potential samt växt- och 
djurliv.47 Särskilt intresse riktades mot Norrland som råvaruproducent. Intresset 
för Sveriges nordliga delar manifesterades i en kolonialiseringssträvan. Under 
1900-talets början inleddes den statliga järnvägsexpansionen norrut, motiverat av 
att järnvägsutbyggnad öppnade för exploatering av malmresurserna. Den nya 
nationella självbild, som etablerades under 1800-talets andra hälft och 1900-talets 
första decennier, präglades av vad idé- och miljöhistorikern Sverker Sörlin kallar 
fysisk patriotism. Denna hade fokus på Sveriges natur och de resurser denna er-
bjöd. I enlighet med bilden av det nya Sverige blev Norrland ”Sveriges Amerika”, 
som ledde hela nationen in i den moderna tiden.48  

Behovet av energitillförsel till moderna Sveriges växande industri motiverade 
vattenkraftsutbyggnaden från sekelskiftet 1900 och framåt, eller vad historikern 
Eva Jakobsson betecknar som industrialiseringen av älvar.49 Fler exempel på inf-
rastrukturella satsningar som ansågs vara av allmänt samhälleligt intresse inklude-
rar inrättandet av affärsverken, kontinuerlig utbyggnad av kommunikationsleder 
såsom kanaler, järnvägar och vägar för motortrafik, kommunikationsmedel som 
till exempel telegraf och telefon samt elsystem.50 Det är emellertid viktigt att po-
ängtera att den moderna svenska statens systembyggen inte uppstod ur ett histo-
riskt vakuum. Statsmaktens intresse av infrastrukturell expansion går längre till-
baka än industrialiseringen. Som exempel kan nämnas 1600-talets postväsen-

                                                             
46 Edgerton, s. 105, 117, 121-129; ett exempel på svenska ingenjörers internationella utbyte är i sin helhet Per-Olof 
Grönberg, Learning and Returning: Return Migration of Swedish Engineers from the United States, 1880-1940, 
Umeå 2003. 
47 Gunnar Eriksson, Kartläggarna: naturvetenskapens tillväxt och tillämpningar i det industriella genombrottets 
Sverige 1870-1914, Umeå 1978, s. 105-137, 186; Sverker Sörlin, Framtidslandet: debatten om Norrland och naturre-
surserna under det industriella genombrottet, Stockholm 1988, s. 35, 49, 61, 145-146. 
48 Sörlin, s. 110-114, 160; jfr Lena Andersson-Skog, ”Såsom allmänna inrättningar till gagnet, men affärsföretag till 
namnet”: SJ, järnvägspolitiken och den ekonomiska omvandlingen efter 1920, Umeå 1993, s. 115; jfr Lennart Waara, 
Den statliga företagssektorns expansion: orsaker till förstatliganden i ett historiskt och internationellt perspektiv, 
Stockholm 1980, s. 132-133. 
49 Eva Jakobsson, Industrialiseringen av älvar: studier av svensk vattenkraftsutbyggnad 1900-1918, Göteborg 1996, 
s. 158-169, 256. 
50 Waara, s. 116, 126-127; Andersson-Skog, s. 26-32, 113; Svenbjörn Kilander, Den nya staten och den gamla: en 
studie i ideologisk förändring, Uppsala 1991, s.131; Arne Kaijser, ”’Den hjälpsamma handen’: om den institutionella 
utformningen av svenska infrasystem”, Historisk tidskrift 1999:3, s. 403-410. 
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deuppbyggnad samt tidiga 1800-talets kanalprojekt.51 Däremot har den organisa-
toriska utformningen förändrats över tid. Från en militärstat som var sporadisk 
bidragsgivare till projekt i privat regi, till den moderna, centraliserade staten som 
var initiativtagare till stora infrastrukturella projekt samt ett inte alltid friktionsfritt 
utvecklingssamarbete mellan stat och privata aktörer.52 Sammantaget är det emel-
lertid tydligt att den moderna statens ideologiska förhållningssätt till och organise-
ring av sociotekniska system, tekniskt arbete och vetenskapsutövning var en del 
av ett nytt politiskt skede.  

Kärnan i den moderna svenska statens teknikoptimistiska förhållningssätt var en 
dröm om att upprätta en ny stormakt genom tekniska och vetenskapliga framsteg. 
Men de samhällsskapande projekten var inte bara för nationell status. Högre till-
växt, ökad produktion samt vetenskapens och teknikens praktiska tillämpningar 
på flera samhälleliga nivåer ansågs också vara en garant för högre levnadsstan-
dard för Sveriges befolkning i gemen. Teknik och vetenskap var alltså inte bara 
tillväxtstimulerande, utan också samhällsskapande.53 Historikern Svenbjörn Ki-
lander skriver att 1880-talets tulldebatter var en brytningstid. Därefter präglades 
svensk handelspolitik mer av protektionistiska strömningar än av internationellt 
orienterad frihandel. Den definitionsmässiga innebörden av ”det helas bästa” blev 
synonymt med ”fosterlandets bästa”. Gränsen mellan ”allmänt” och ”enskilt” 
försköts, vilket tillät mer betydande statliga interventioner i privata näringsgre-
nar.54 Det svenska moderna samhällets politiska och ekonomiska organisering 
präglades av täta, om än inte alltid friktionsfria, politiska och ekonomiska kontak-
ter mellan en industri- och forskningspolitiskt aktiv stat och industrin. Statens 
engagemang i den privatkapitalistiska sektorn yttrade sig exempelvis i statsunder-
stöd och samverkansnämnder.55 Ingenjörer och vetenskapsmän ersatte kungar 
och krigare som nationella hjältesymboler.56 Företrädare för ingenjörsyrket blev 

                                                             
51 Arne Kaijser 1994, s. 106-113; Kaijser 1999, s. 401-403. 
52 Kaijser 1999, s. 406, 413; se även om 1800-talets vägnätsexpansion i Dag Celsing, ”Central styrning eller lokala 
initiativ? Utbyggnaden av 1800-talets svenska vägnät”, i Den konstruerade världen: tekniska system i historiskt 
perspektiv, (red.) Pär Blomkvist & Arne Kaijser, Stockholm/Stehag 1998, s. 139-142, 145. 
53 Rolf Torstendahl, Teknologins nytta: motiveringar för det svenska tekniska utbildningsväsendets framväxt 
framförda av riksdagsmän och utbildningsadministratörer 1810-1870, Uppsala 1975, s. 215; Henrik Björck, Tekni-
kens art och teknikernas grad: föreställningar om teknik, vetenskap och kultur speglade i debatterna kring en teknisk 
doktorsgrad, 1900-1927, Stockholm 1992, s. 183-184; Henrik Björck, Staten, Chalmers och vetenskapen: forsknings-
politisk formering och sociala ingenjörer under Sveriges politiska industrialisering 1890-1945, Nora 2004, s. 135-136. 
54 Kilander, s. 222-229. 
55 Mats Fridlund, Den gemensamma utvecklingen: staten, storföretagen och samarbetet kring den svenska elkraft-
tekniken, Stockholm/Stehag 1999, s. 85, 114-115; Nils Runeby, ”Americanism, Taylorism and Social Integration: 
Action Programmes for Swedish Industry at the Beginning of the Twentieth Century”, Scandinavian Journal of 
History 1978:1, s. 25-26, 28-29; Andersson-Skog, s. 124-127. 
56 Magnus Rodell, ”Nationen och ingenjören: John Ericsson, medierna och publiken”, i Den mediala vetenskapen, 
(red.) Anders Ekström, Nora 2004, s. 208-210; Staffan Wennerholm, ”Uppfinnaren och det moderna Sverige: Gustaf 
Dalén som nationell hjälte”, i Företagaren som kulturbärare: perspektiv på företagarkultur 1800-2000, (red.) Tomas 
Nilsson & Martin Åberg, Lund 2007, s. 70-72; Sven Widmalm, ”Trollkarlen från Uppsala: bilder av The Svedberg 
och vetenskapen under andra världskriget”, i Den mediala vetenskapen, (red.) Anders Ekström, Nora 2004, s. 130-
131. 
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också en förment neutral företrädare för samhällsintresset, vilket under mellan-
krigstiden gav teknisk expertis en given roll i sakkunnigutredningar och andra 
statliga myndigheter.57 De stora industriernas framgångar var en nationell angelä-
genhet.58 En av de industrier som fick särskilt viktig ekonomisk och politisk bety-
delse var trävaruindustrin, och som del av denna den unga pappersmasseindustri 
som tillhandahöll råvaran till sulfitetanolen.59     

I detta politiska klimat uppstod frågan om att ersätta importerad bensin med in-
hemska alternativ. Förutom att visa vilka organisatoriska, ekonomiska, ideologis-
ka ramverk som motiverade och formade förväntningarna på etanol och gengas 
ger kontexten en bakgrund till begreppet tekniknationalism. För den som vill 
undersöka teknisk förändring under 1900-talets första decennier är politik och 
statlig verksamhet särskilt intressant på grund av samtidens fokus på nationalsta-
ters innovationssystem.  

                                                             
57 Boel Berner, Teknikens värld: teknisk förändring och ingenjörsarbete i svensk industri, Lund 1981, s. 200; Rune-
by, s. 27-28; Bo Sundin, Ingenjörsvetenskapens tidevarv: Ingenjörsvetenskapsakademin, Pappersmassekontoret, 
Metallografiska institutet och den teknologiska forskningen i början av 1900-talet, Umeå 1981, s. 201-202. 
58 Björck 2004, s. 66, 74. 
59 Sundin 2005, s. 66; Sörlin, s. 56-58. 



 

24 

FORSKNINGSORIENTERANDE BAKGRUND 

 

Forskningsläge 

I samband med det tidiga 2000-talets diskussion om alternativa drivmedel ökade 
även det historievetenskapliga intresset för frågan. Fokus har emellertid främst 
varit på tiden från 1970-talet till idag.60 Den svenska etanolen under 1900-talets 
första hälft har tidigare behandlats av Bertil Persson, som utifrån sin bakgrund 
som kemiingenjör har skrivit en informativ översikt över den svenska sulfitetanol-
industrin.61 Även miljöhistorikern Lars Lundgren har i viss utsträckning berört 
ämnet i sin avhandling om vattenföroreningar i Sverige 1901-1922 samt i en sam-
manfattande översikt om svensk energipolitik från 1880 till 1975.62 Därutöver har 
idéhistorikern Bosse Sundin undersökt sulfitetanolens tidiga historia, från optimis-
tiska förhoppningar vid tillverkningens start 1909 till första världskrigets slut och 
etanolens problem i en nykterhetspolitisk kontext.63 År 1950 publicerade Ingen-
jörsvetenskapsakademien en översikt över de svenska gengaserfarenheterna. Per-
spektivet var emellertid främst tekniskt. Publikationen har i mina undersökningar 
om gengas fungerat som en källa för bakgrundsinformation och har i egenskap av 
expertutsaga tillhört mitt källmaterial. I Tekniska museets årsbok Daedalus finns 
en översiktlig populärvetenskaplig uppsats om gengas före 1939 av Jörgen Nils-
son.64 I skrivande stund undersöks Frankrikes gengaserfarenheter av doktoranden 
Camille Molles vid L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales i Paris.65 Fin-
lands gengaserfarenheter studeras av teknikhistorikern Timo Myllyntaus, även 
det pågående forskning.66  

Vad gäller internationell forskning om etanolens tidiga historia finns det framför-
allt amerikanska studier, med fokus på privatkapitalistiska aktörer, både från ke-
murgirörelsen och från konkurrerande ekonomiska intressen. Om tiden före ke-
murgirörelsens uppkomst finns en studie av historikern Tom McCarthy. Han har 

                                                             
60 Se till exempel tidigare anförda publikationer av Eklöf; Kall; Hultman; Fallde; Keskitalo et al; Ulmanen et al; 
Mårald. 
61 Bertil Persson, Sulfitsprit: förhoppningar och besvikelser under 100 år, privat utgivning 2007. 
62 Lundgren 1974; Lars Lundgren, Energipolitik i Sverige 1890-1975: sammanfattning av studie utarbetad på upp-
drag av Framtidsstudien energi och samhälle, Stockholm 1978. 
63 Sundin 2005. 
64 Jörgen Nilsson, ”Gengas före 1939”, Daedalus 1981. 
65 Camille Molles, ”The Quest for National Fuels, an International Matter of the Interwar”, paper presenterat vid  
XIII International Congress of History of Science and Technology, Budapest 2009; hans magisteruppsats om bensin-
bristen under andra världskriget finns publicerad på franska. Camille Molles, La fin du pétrole: histoire de la pénurie 
sous l’Occupation, Paris 2010. 
66 Timo Myllyntaus, ”Switching to a Biofuel in the Pinch: Wood Gas in Finnish Automobile Traffic during World 
War II”, paper presenterat för The Society for the History of Technology, årsmöte Washington D.C. 2007. 



 

25 

undersökt etanolfrågan utifrån diskussioner om den offentliga amerikanska debatt 
som fördes vid sekelskiftet 1900 om den begynnande men ökande bilismens pro-
blem: förväntad oljeresursbrist samt bensinens lukt- och partikelföroreningar.67 
Sociologen Michael S. Carolan har undersökt konkurrensförhållandet mellan 
etanol och bensin i USA under mellankrigstiden. Genom att analysera teknikve-
tenskaplig litteratur, automobiltidskrifter och lagstiftning ämnar Carolan ge för-
klaringar till varför bensin blev huvudsakligt drivmedel.68 Hans slutsats är att 
både bensin och etanol påverkades av det sociotekniska system som redan upp-
stått kring förbränningsmotorn som standard för automobilindustrin.69 Journalis-
terna Hal Bernton och Scott Sklar har tillsammans med medie- och kommunika-
tionsvetaren William Kovarik skrivit en längre översikt över etanolfrågan främst i 
USA, men även Brasilien, från bilismens begynnelse till dagens debatt.70 Agrarhis-
toriker som Randal Beeman, August Giebelhaus, Anne B. Effland har undersökt 
företrädarna för den amerikanska kemurgirörelsen, som förordade industriell 
förädling av jordbruksråvaror cirka 1920-1940. Etanolens historia som drivmedel 
har i dessa undersökningar berörts som en del av kemurgirörelsen i stort.71 

    

Ångbil, elbil eller förbränningsmotor 

Under 1800-talet var det inte självklart att förbränningsmotorn skulle bli automo-
bilens standardutrustning. Som med de flesta nya tekniker i formeringsstadiet 
rådde konkurrens mellan flera alternativ, både vad gäller yttre design och tekniska 
lösningar såsom motortyp och lämpligt drivmedel. Ångbilen visade sig tidigt ha 
avsevärda nackdelar: hög explosionsrisk, smutsig hantering och högljuddhet.72 
Men vad gällde el- och förbränningsmotorfordon definierades för- och nackdelar 
olika beroende på användarens rutiner och körsätt. En tekniks egenskaper är 
alltså inte givna ur objektiva bedömningar, utan definieras utifrån användnings-
kontext. Under 1800-talet, likaväl som idag, var elbilen långsammare än det ben-
sin- eller etanoldrivna förbränningsmotorfordonet. Enligt historikern David A. 
Kirsch var detta en fördel för vissa användargrupper och myndigheter. Elbilens 
lägre hastighet hindrade fartglada förare att framföra fordon i olämpligt höga 
hastigheter. Kirsch har visat hur kommersiella motorfordonstillverkare i USA 
under 1910-talet istället för att konkurrera om att få den egna modellen erkänd 

                                                             
67 McCarthy 2001, s. 49-50, 57-61. 
68 Carolan, s 422. 
69 Carolan, s. 422. 
70 Bernton et al. 
71 Anne B. W. Effland. ”’New Riches from the Soil’: The Chemurgic Ideas of Wheeler McMillen”, Agricultural 
History 1995:2; Wright; Beeman; Reynold Millard Wik, “Henry Ford’s Science and Technology for Rural America”, 
Technology and Culture 1962:3. 
72 Clay McShane, Down the Asphalt Path: The Automobile and the American City, New York 1994, s. 88, 90, 97. 
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som standardteknik för samtliga användargrupper diskuterade motorfordonstyper 
utifrån lämplig geografisk användarsfär, där det till och med fanns utrymme för 
den flexibla och billiga hästdragna vagnen. Det driftbilliga men begränsade elfor-
donet förordades för stadsmiljöer inom en mindre radie och med korta avstånd 
och flera stopp efter vilka motorfordonet snabbt behövde starta igen. Det bensin-
drivna förbränningsmotorfordonet skulle användas för transporter utanför stads-
kärnor. I praktiken var det svårt att definiera körtekniskt fördelaktiga egenskaper 
utifrån användarsfärernas avgränsningar, som alltmer kom att flyta samman. Det 
visade sig också svårt för motorfordonstillverkarna både att själva efterleva och att 
övertyga användarna om användarsfärtanken.73  

Teknikhistorikern Gijs Mom har kommit till liknande resultat i sin forskning om 
elbilen. I början av 1900-talet tog de lokala myndigheterna i Berlin ställning för 
eldrivna taxifordon framför de bensin- och etanoldrivna konkurrenterna. De upp-
skattade elfordonets lägre hastighet, av samma skäl som framfördes i Nordameri-
ka.74 Liksom motorfordonstillverkarna i Kirschs studie framhävde fördelarna med 
att välja fordon efter trafiksyfte, visar Mom hur elfordonet ansågs vara särskilt 
fördelaktig för vissa sorters användning. Lokala myndigheter i Los Angeles 1904 
och Oakland (Kalifornien) 1907 införskaffade eldrivna utryckningsfordon. I Berlin 
ansågs eldrivna ambulanser vid samma tid ha fördelaktigt mjuk acceleration och 
bättre fjädring.75 Både Gijs Mom och historikern Virginia Scharff konstaterar i sin 
forskning om kvinnliga motorister i början av 1900-talet att elfordon framhävdes 
som renare och tystare än konkurrerande tekniker.76  

Liksom fordonstillverkarna delade upp användarna i geografiska sfärer, delade 
elfordonstillverkarna in användarna i kategorier utifrån viktorianska föreställning-
ar om kön i en förhoppning att därmed finna en marknadsnisch. Marknadsföring 
av elbilar riktades särskilt mot kvinnliga motorister, som antogs föredra estetiskt 
tilltalande, enkel, odörfri, bekväma och beskedligt långsamma elfordon. Män 
antogs föredra den kraftfulla, osande bensindrivna personbilen.77 I praktiken fick 
elfordonstillverkarnas inriktning mot kvinnliga motorister ingen nämnvärd bety-
delse. Enligt Scharff föredrog tidiga kvinnliga bilister, precis som de manliga, för-
bränningsmotorfordonens köregenskaper.78 Scharffs implicita slutsats är att elfor-
donet konkurrerades ut som en följd av att det framstod som tekniskt undermåligt 
sett i ljuset av automobilkulturens ideal. 

                                                             
73 David A. Kirsch, The Electric Vehicle and the Burden of History, New Brunswick/New Jersey/London 2000, s. 
139-153. 
74 Gijs Mom, The Electric Vehicle: Technology and Expectations in the Automobile Age, Baltimore 2004, s. 150. 
75 Mom, s. 179. 
76 Mom, s. 150; Virginia Scharff, Taking the Wheel: Women and the Coming of the Motor Age, Albuquerque 1992 
[1991], s. 35-36. 
77 Scharff, s. 36-37. 
78 Scharff, s. 50-51. 
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Även om passagerarbilen fortfarande var en lyx förbehållen rika var transportsek-
torn i sin helhet stadd i en motoriseringsomställning. Ett nytt mobilt samhälle var i 
framväxt, där människor inte längre begränsades av geografiska avstånd på sam-
ma sätt som tidigare. Den moderna erans automobilkultur präglades av en vurm 
för höga hastigheter, spänningsmoment och obehindrad individuell rörlighet som 
representerade individens nyvunna politiska och sociala friheter.79 Eftersom au-
tomobilkulturens ideal inbegrep flexibilitet och rörelsefrihet var el- och ångbilens 
särpräglade köregenskaper och begränsade körstil till nackdel för dessa fordonsty-
per. Om drömmen inbegriper möjligheten att kunna ta sig varsomhelst när man 
vill var fordonstyper ideala för endast en typ av trafikmiljö inte förstahandsvalet. 
Mobilitetsdrömmen i enlighet med moderna kulturella värderingar förutsatte ett 
fordons multifunktionalitet. Förbränningsmotorn symboliserade framtiden, medan 
ång- och elmotorns sociotekniska egenskaper ansågs gammalmodiga i relation till 
de körvanor som formerades kring sekelskiftet 1900: högre hastigheter under 
längre sträckor. Förbränningsmotorn blev teknisk norm.  

El- och ångbilen som tidiga konkurrenter till förbränningsmotorutrustade fordon, 
hade symboliska laddningar som inte passade med de kulturella värderingar som 
formerats i automobilitetens tidiga år. De var båda långsammare än förbrän-
ningsmotorfordon. Ångbilen drogs dessutom med ett historiskt symboliskt arv 
gemensamt med industrialiseringens första fas med kol som huvudsaklig energibä-
rare, vilket gjorde att ångbilstekniken stämplades som smutsig och gammaldags.80 
När Ford 1908 påbörjade massproduktion av den billigare T-forden med förbrän-
ningsmotorn som standard, tog denna automobildesign enligt Mikael Hård och 
vetenskapsteoretikern Andrew Jamison ett stort steg mot att bli institutionellt sä-
ker. Förbränningsmotorfordon blev massornas bil. Ång- och elbilens tekniska 
egenskaper medförde symboliska antaganden som gjorde att de väckte associatio-
ner om gammalmodighet.81 Medan dieselmotorn anpassades till de symboliska, 
institutionella och beteendemässiga strukturerna, var ångbilen alltför alternativ för 
att tillerkännas en nisch.82 Förbränningsmotorfordon passade väl in i körvanor 
och beteenden typiska för den mest inflytelserika konsumentgruppen: förmögna 
och sportiga män.83 Scharffs resultat visar att förmögna och äventyrssportintresse-
rade kvinnor delade männens värderingar. Därmed handlade det om en specifik 
samhällsklass, med ett särskilt syfte med motorfordonsanvändning, inte om genus. 

                                                             
79 Mikael Hård & Andrew Jamison, Hubris and Hybrids: A Cultural History of Technology and Science, New York 
2005, s. 186-187; Wolfgang Sachs, For the Love of the Automobile: Back in the History of our Desires, Berkeley 
1992, s. 6-8, 40-41; Scharff, s. 67-68; Georgine Clarsen, Eat My Dust: Early Women Motorists, Baltimore 2008, s. 
101. 
80 Hård & Jamison 2005, s. 188. 
81 Mikael Hård & Andrew Jamison, ”Alternative Cars: The Contrasting Stories of Steam and Diesel Automotive 
Engines, Technology in Society 1997:2, s. 148-149. 
82 Hård & Jamison 1997, s. 157-158. 
83 Hård and Jamison 1997, s. 148. 
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Vad personbilen angår framstår det som troligt att den eldrivna varianten avfär-
dades då den inte passade in i samtida ideal. Men ett problem med den omfångs- 
och lärorika historievetenskapliga forskningen om automobilkultur är helhetens 
obalans. Sett till forskningens innehåll, fokus och kvantitet kan det tyckas som om 
automobilkulturen utgörs av personbilen. Frågan är om slutsatserna om de förhål-
landevis marginellt förekommande personbilar före och efter första världskriget är 
applicerbara på andra, numerärt större, automobilkulturer vid samma tid, till 
exempel motorcyklar, lastbilar, traktorer och bussar?84  

Figur 1: Antal registrerade (beskattade) civila motorfordon i Sverige, 1923-
1947.
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Källa: Statistisk årsbok för Sverige. 

När jag talar om mellankrigstidens och särskilt andra världskrigets motortrafik 
handlar det som regel om yrkestrafik, inklusive personbilen. Den sammantagna 
historievetenskapliga forskningen på motorfordon före massbilismen behandlar 
emellertid främst personbilens sociala och symboliska betydelse. Bristen på forsk-
ning om andra automobiltyper än personbilen är ett problem som verkar något 
begränsande på mina möjligheter att dra fullständiga slutsatser utan att löpa risken 
att bli spekulativ. Men jag vill också betona att etanol- och gengasfallen öppnar för 
slutsatser om tolkningar av en bred variation av automobiler. Alternativ diskute-
ras i förhållande till en norm. I den mån etanolen och framförallt gengasen disku-
teras som avvikande, säger med andra ord något om vad som är en förmodat 
riktig lastbil, buss, motorcykel, personbil och traktor. Forskningen om personbi-
lens betydelse i Sverige och internationellt är välmotiverad, lärorik och har gett 
värdefulla insikter om vår dåtid och samtid. Problemet är avsaknaden av projekt 

                                                             
84 (Auto-)mobilitetskulturen kan förvisso vidgas långt mer än jag har valt att göra här. Utvidgat till närliggande 
sociotekniska system och mobilitet i stort kan begreppet även inbegripa järnvägstrafik (som det finns riklig forskning 
om), luftfart och motoriserade fartyg. Men för att upprätthålla en operationaliserbar definition åsyftar jag motorisera-
de fordon på land, med plats för minst en passagerare.  
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som undersöker andra automobilvarianters sociala historia och därigenom ger en 
mer fullständig bild av det motoriserade samhällets historia. 

Virginia Scharffs slutsats om elbilens impopularitet bör förstås i relation till de 
aktörer hon studerade: förmögna män och kvinnor för vilka personbilen var en 
äventyrlig hobby och sport. Att hög hastighet då premierades är föga förvånande. 
Slutsatsen är emellertid inte nödvändigtvis applicerbar på den då allra största 
fordonssektorn: varutransporterna. I en studie av varutransporter i USA 1900-
1925 har Gijs Mom och David Kirsch visat att den eldrivna lastbilen var både 
driftbilligare och mer användarpraktisk än förbränningsmotorlastbilen vid varu-
frakt på korta avstånd i stadsmiljö. Sett utifrån det sociotekniska system som cent-
rerade kring den hästdragna vagnen i stadsmiljö var ellastbilen mer anpassnings-
bar, medan användningen av förbränningsmotorlastbilar krävde större omställ-
ningar. Mom och Kirsch tolkar detta som en evolutionär utveckling: ellastbilen 
var det tekniska steget mellan den hästdragna vagnen och förbränningsmotorlast-
bilen.85 Inköpspriset var högre på eldrivna lastbilar, vilket tillverkarna av förbrän-
ningsmotorutrustade lastbilar utnyttjade i marknadsföringssyfte, samtidigt som de 
tonade ner förbränningsmotorlastbilens högre användningskostnader. Resultatet 
blev att mindre företag valde bort den eldrivna lastbilen, då de upplevde att detta 
var en mer kostsam investering.86 Mom och Kirsch betonar att det är viktigt att se 
standardiseringen av lastbilar i ljuset av första världskrigets höga mekaniserings-
grad och de omställningar detta innebar för generell varuproduktion. Krigföring 
ställde krav på fordonens mångsidighet, vilket var till fördel för förbränningsmo-
torn.87 

 

Drivmedel för förbränningsmotorn: etanol och bensin 

Bensin var inte det självklara drivmedlet till förbränningsmotorfordonet. Men till 
skillnad från elfordonet, som delvis förkastades på grund av att det inte passade in 
i användarnas vanor, beteenden och förväntningar, var (och är) skillnaderna mel-
lan bensin och etanol av infrastrukturell och politisk art. 

År 1859 öppnades världens första kommersiella oljekälla för utvinning i Pennsyl-
vania, USA. Fram till 1870-talet var oljeutvinning framförallt en amerikansk verk-
samhet, men när västeuropeiska investerare som bröderna Nobel tog med sig 
kapital och teknisk kunskap till Baku i nuvarande Azerbajdzjan kom den ryska 
oljeutvinningen igång. Inom kort var inte bara Ryssland utan även Mexiko, Ru-

                                                             
85 Mom & Kirsch, s. 500, 502-504. 
86 Mom & Kirsch, s. 506. 
87 Mom & Kirsch, s. 509-512. 
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mänien och Nederländska Västindien konkurrenter att räkna med.88 Eftersom olja 
är en ändlig resurs har det sedan starten väckts frågor om när källorna kommer 
vara uttömda. År 1879 skapades The United States Geological Survey (USGS) av 
de federala myndigheterna. Ett av dess syften var att beräkna tillgängliga kvantite-
ter i amerikanska fossilbränslereserver. Före första världskriget fokuserade USGS 
främst på kolreserven, men med mekaniseringen av krigföringstransporter byttes 
fokus från kol till olja. År 1919 beräknade USGS att de amerikanska oljereserver-
na skulle vara uttömda inom cirka 18 år. USGS:s geologer tenderade visserligen, 
enligt vetenskapshistorikern Michael Aaron Dennis, att ange pessimistiska beräk-
ningar som en strategi för att förstärka den egna yrkeskårens position. Icke desto 
mindre fick de pessimistiska beräkningarna genomslagskraft.89 

Bensinen var från början en restprodukt vid tillverkningen av fotogen, som var 
det viktigaste oljederivatet under andra hälften av 1800-talet. Då var bensinen 
tämligen värdelös och släpptes ut i den naturliga omgivningen. Men oljebolagen 
upptäckte bensinens flyktighet och goda antändningsförmåga och började experi-
mentera med att använda bensin som bränsle till förbränningsmotorer. Istället för 
att dras med ett föroreningsproblem hade nu fotogentillverkare en lönsam bipro-
dukt att erbjuda en växande marknadsgrupp av motorfordonsägare. Som bipro-
dukt var bensinen billig i jämförelse med andra kostnader som motorfordonan-
vändning innebar, även om bensinpriset fördubblades från 1899 till 1902.90 Bensi-
nens andel av samtliga oljeprodukter på den amerikanska marknaden ökade från 
8,6 procent 1904 till 40,5 procent 1909.91 

Drivmedelsetanolens historia går tillbaka till 1826 när amerikanen Samuel Morey 
byggde en förbränningsmotor som gick på etanol och terpentin. Under 1900-talets 
första decennier användes etanol som drivmedel i flera olika länder. Huvudsakli-
gen användes etanol som oktanförhöjande eller utdrygande tillsats i bensin och 
såldes därmed i form av blanddrivmedel. För svenskt vidkommande kallades 
detta för lättbentyl och motyl. Andra blanddrivmedel var exempelvis new union 
motor spirit (Sydafrikanska unionen), benzalcool (Italien), moltaco (Ungern), 
supercarburant (Frankrike), benzolite (Kina), espiritu (Kuba), shellkol (Australien), 
alcoolaina (Angola), koolmotor (Storbritannien), gasonol (Filippinerna), motorin 
(Litauen), dynakol (Tjeckoslovakien) och monopolin (Tyskland). I många fall var 
etanol/bensinblandningarna ett resultat av lagstiftning om antingen tvångsin-
blandning av etanol i bensin eller etanolinköpstvång för bensinbolag.92  

                                                             
88 G. Gareth Jones, ”The Oil-Fuel Market in Britain 1900-14: A Lost Cause Revisited”, Business History 1978:2, s. 
131-133. 
89 Michael Aaron Dennis, ”Drilling for Dollars: The Making of US Petroleum Reserve Estimates, 1921-25”, Social 
Studies of Science 1985:2, s. 242-244, 254. 
90 McCarthy 2001, s. 49. 
91 Carolan, s. 424. 
92 Bernton et al, s. 225-231. 
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I amerikanska undersökningar från 1900 till mitten av 1930-talet förklarades eta-
nol vara mer effektivt och renare än bensin, som hade syn- och luktbart påtagliga 
avgaser.93 Men det globala intresset för etanol var inte bara av teknisk art. Att 
hitta alternativ till bensin var ett angeläget problem för politiker och teknikveten-
skapliga institutioner i flera länder. Dels rörde problemet ovan nämnda oro för 
oljekällornas uttömmande. Men under mellankrigstiden handlade det också om 
oro för ett eventuellt nytt storkrig. Problemet gällde inte bara bensin, utan även 
andra fossilbaserade produkter som kol och smörjolja. Intresset för att hitta bräns-
lealternativ yttrade sig i flera internationella bränsle- och energikonferenser, till 
exempel den återkommande World Power Conference. Vid densamma i London 
1928 deltog 48 länder och territorier.94 Vid konferensen betonades alla länders 
fredliga samverkan i bränsleteknisk forskning. Syftet var bland annat att inventera 
de olika deltagande nationernas potentiella energiresurser, allt efter nationernas 
olika geografiska, geologiska och kulturella förutsättningar.95 Naturresursinventer-
ingar av det slag som beskrivs i avsnittet ”Den moderna svenska staten och tek-
nik” var alltså inte unika för Sverige. Värt att notera är att även nationer med 
tillgång till oljereserver deltog vid World Power Conference. Det återspeglar oron 
för att vara beroende av ändliga resurser. Etanolförespråkare i USA ifrågasatte 
hur länge de nationella oljereserverna skulle kunna tillgodose nationens behov av 
drivmedel. Enligt beräkningar från början av 1920-talet skulle USA inom loppet 
av bara några år bli beroende av oljeimport från Venezuela, Persien och Sovjet-
unionen.96 För länder med indirekt tillgång till oljereserver i kolonier, till exempel 
Storbritannien och Japan, förutspåddes problem med att få oljan till den egna 
nationens gränser vid ett eventuellt krig.97 I Tyskland gynnades IG Farbens till-
verkning av syntetisk bensin av brunkol från 1927 och framåt med exempelvis 
skattelättnader och rabatterad varufrakt med den nationella järnvägen. Motiven 
var delvis att skapa arbetstillfällen. Men än viktigare var den allmänna politiska 
meningen att import av drivmedel satte nationen i en svag internationell position. 
I det stora hela var projektet ett led i att uppnå ekonomisk autarki: nationell själv-
försörjning av råvaror och färdiga produkter.98 Nationella gengassatsningar var 

                                                             

93 Carolan, s. 427; McCarthy 2001, s. 54, 62. 
94 Argentina, Australiska samväldet, Österrike, Belgien, Brasilien, Brittiska Guyana, Bulgarien, Kanada, Ceylon (idag 
Sri Lanka), Chile, Kina, Colombia, Tjeckoslovakien, Danmark, Nederländska västindien, Estland, Finland, Frankri-
ke, Tyskland, Guldkusten, Storbritannien, Grekland, Nederländerna, Ungern, Indien, Irland, Italien, Japan, Jugosla-
vien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Nya Zeeland, Norge, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Sarre (fransk-
tyskt gränsland under FN:s styre), Sydrhodesia (nuvarande Zimbabwe), Tanganyikaterritoriet, Sydafrikanska unio-
nen, USA, Sovjetunionen. The Transactions of the Fuel Conference, World Power conference, London 1928. Vol. 1, 
s. xl., lxxi-cxiv, <http://archive.org/details/transactionsoffu01worl>, 2010-06-02. 
95 World Power Conference, London 1928. Vol. 1, s. xl., <http://archive.org/details/transactionsoffu01worl>, 2010-
06-02; Arnold Krammer, ”Fueling the Third Reich”, Technology and Culture 1978:3, s. 394. 
96 Dennis, s. 244; Carolan, s. 433; se även Anthony N. Stranges, ”The US Bureau of Mines’ Synthetic Fuel Pro-
gramme, 1920-1950s: German Connections and American Advances”, Annals of Science 1997:1, s. 32-34, 38-39. 
97 Jones, s. 146-147; för exempelvis Japan visade sig antagandet vara riktigt. Anthony N. Stranges, ”Synthetic Fuel 
Production in Prewar and World War II Japan: A Case Study in Technological Failure”, Annals of Science 1993:3, s. 
232. 
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vanliga i länder med tillgång till bränsle till aggregaten: Frankrike, Tyskland, 
Ryssland, Italien, Finland, Litauen, Ungern, Schweiz, Japan, Norge, Kanada, Ju-
goslavien, Österrike och Indien.99  

År 1916 lyfte svenska riksdagsledamöter från högern en motion som efterfrågade 
en inventering av Sveriges tillgängliga energibärande resurser och upprättandet av 
ett statligt teknikvetenskapligt institut med koordinerande ansvar för kraft- och 
bränslefrågor. Trots invändningar från liberaler och socialdemokrater, föreslog en 
utredningsgrupp – bestående av representanter för ingenjörskår och industri – två 
år senare ett utredande och samordnande Kraft- och bränsleinstitut. Institutets 
uppgift skulle vara att utreda tillgång, hushållning, effektivisering och framtagande 
av inhemska energibärare. Institutet i den föreslagna formen blev inte verklighet. 
Verksamheten inkorporerades istället som en central beståndsdel av Ingenjörsve-
tenskapsakademin (IVA), som under mellankrigstiden tilldelades årlig statlig fi-
nansiering för ändamålet.100 Uppmärksammade svenska kraft- och bränsleresurser 
under mellankrigstiden inkluderade torv och alunskiffer – ur vilka olja kunde 
utvinnas – vattenkraft och skogsprodukter, såsom ved och träkol till gengasaggre-
gat och etanol.101 Ekonomhistorikern Leif Runefelts studie av bränntorvnäringen 
1900-1925 visar hur strävan efter nationellt importoberoende motiverade statliga 
och privata ansträngningar för att utnyttja bränntorvens energivärde, trots att 
produktionen under hela perioden var oekonomisk både sett till nödvändiga ar-
betsinsatser och energivärme.102   

Svenska myndigheter började intressera sig för oljeutvinning av alunskiffer vid 
tiden kring första världskriget. Försök bedrevs i privat regi fram till 1932, då sta-
ten av beredskapsskäl tog över verksamheten. När oljeimportvägarna västerifrån 
stängdes som följd av den tyska invasionen av Danmark och Norge 1940 inledde 
statliga Svenska Skifferoljeaktiebolaget 1941 industriell skifferoljeutvinning vid 
Kvarntorp i Närke. Trots att verksamheten gick med årlig förlust samt innebar 
avsevärda föroreningar och landskapsförändringar, fortsatte verksamheten i freds-
tid ända till 1961. Skifferoljeutvinningens momentum kan förklaras med fortsatta 
beredskapsöverväganden, en förhoppning om att tidigare investerat kapital skulle 
kunna förräntas samt att betydande ekonomiska och politiska intressen knutits till 
verksamheten. Skifferoljan var också användbar till en större variation av petro-
kemiska produkter än den samtida etanolen, vilket enligt idéhistorikern Bosse 
                                                                                                                                               
98 Hughes 1969, s. 115-116, 122, 126-127, 130; Krammer, s. 399. 
99 Krammer, s. 410-412; Molles 2009; Myllyntaus; denna avhandlings bilaga 3: ”Cultural Meanings”, avsnitt ”What 
is Wood Gas?”. 
100 Sundin 1981, s 98-105.  
101 Bosse Sundin, ”Från möjlighet till miljöskandal: den svenska skifferoljeindustrin under 1900-talets första hälft”, 
paper presenterat vid Teknik och vetenskapshistoriska dagarna, Stockholm 2008, passim; Leif Runefelt, ”Torvbubb-
lan 1900-1925”, i Svensk mosskultur: odling, torvanvändning och landskapets förändring 1750-2000, (red.) Leif 
Runefelt, Stockholm 2008, passim; Fridlund 1998, passim; Fridlund 1999, passim; Jakobsson, passim. 
102 Runefelt, s 330, 339-342, 347-348, 351. 
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Sundin gav skifferoljan en symbolisk roll som ”framtidsolja”.103 En blick på hur 
bensinimporten tilltog efter första världskriget sätter frågan om inhemska drivme-
del i perspektiv. 

Figur 2: Svensk bensinimport i ton 1911-1939. 
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Källa: Statistisk årsbok för Sverige. 

Samtida bedömare kunde inte förutse hur mycket bensinimporten skulle komma 
att öka, men för varje år såg de hur bensinen blev en allt viktigare importprodukt. 
Tyvärr visar den tillgängliga statistiken över sulfitetanoltillverkningen inte bara 
tillverkning för motordrift, utan den sammantagna sulfitetanolproduktionen. Även 
bensin används till mer än motordrift, vilket inte heller framgår av handelsstatisti-
ken. Men sett som en fingervisning visar en jämförelse mellan 95-procentig sulfit-
etanoltillverkning och bensinimport att den svenska etanoltillverkningen i fredstid 
var blygsam. 

 

                                                             
103 Sundin 2008, s. 5-6, 10-14, 18-19. 
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Figur 3: Bensinimport och sulfitetanoltillverkning i Sverige 1911-
1939.
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Källa: Statistisk årsbok för Sverige; Bertil Persson Sulfitsprit: förhoppningar och besvikelser under 100 år, s. 124-127. 

 

Etanolförespråkarna 

Under och efter första världskriget etablerades insikten om det industrialiserade 
systemets sårbarhet vad gällde råvarutillgång, handel och industriell produk-
tion.104 De nyligen industrialiserade samhällena präglades också av en internatio-
nellt spridd tanke om nationernas teknikvetenskapliga tävlan, som på samma gång 
var en fredlig och aggressiv kamp för stormaktsposition. Teknikvetenskaplig verk-
samhet motiverades med nationalistiska idéer, likaväl som av moderna tankar om 
teknisk utveckling som garant för högre levnadsstandard för samhällets samtliga 
medborgare (se avsnittet ”Den moderna svenska staten och teknik”). Detta var 
betingelserna för inhemska drivmedelsprojekt världen över. I USA förespråkades 
etanolen av den så kallade kemurgirörelsen. Begreppet kemurgi var en samman-
slagning av det egyptiska ordet chem (ursprunget till kemi och chemistry) och 
grekiskans ergon (att arbeta).105 Begreppets beståndsdelar berättar således vad 
kemurgins uppdrag gick ut på: att sätta kemivetenskapen i arbete till samhällsut-
vecklingens gagn. Kemurgirörelsen argumenterade för ”agrol”, etanol tillverkat av 
jordbruksråvaror som till skillnad från oljan, inte var ändliga resurser. Enligt före-
språkarna räckte det med en tillsats av tio procent etanol i bensin för att märkbart 
reducera illaluktande och hälsovådliga motorfordonsavgaser.106 Enligt historikern 

                                                             
104 Beeman, s. 25. 
105 Bernton et al, s. 14. 
106 Beeman, s. 36, 39. 
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August W. Giebelhaus baserades argumenten för etanol i USA under mellankrigs-
tiden också på resurshushållningstankar,107 liknande de som framfördes av den 
socialdemokratiska politikern Per Edvin Sköld 1924, vilka jag behandlar i delstu-
dien ”Ett nationellt drivmedel”.  

 

Visionära frontfigurer – som exempelvis Henry Ford – lovade inte bara hushåll-
ning av värdefulla resurser, utan en helt ny samhällsagenda som gick ut på att 
grödor eller jordbruksavfall skulle användas som industriråvaror. Argumenten 
gick ut på nationell självförsörjning, en produktion baserad på förnyelsebara re-
surser istället för fossila eller importerade råvaror, fler arbetstillfällen, en mer elas-
tisk marknad för jordbruksöverskott, ökat generellt välstånd och högre inkomst 
för jordbrukare.108 Rörelsens övertygelser byggde även på protektionistisk natio-
nalism, likaväl som etanolprojekt i exempelvis Storbritannien.109 Under 1930-talet 
var kemurgirörelsens vision, enligt agrarhistorikern Randal Beeman, att kemurgin 
var vägen till organiserat, industriellt jordbruk och ett samhälle väglett av veten-
skapsutövare i industrins tjänst. Vetenskapligt ledda storskaliga och effektiva 
”agri-centers” skulle ge betydande kvantiteter av outtömliga industriråvaror,110 
vilket var tilltalande i ljuset av samtidens oro för oljereservernas ändlighet.111 
Enligt en av de mest optimistiska och framtidsvisionära förespråkarna William J. 
Hale var fattigdomens slutliga bekämpande och själva civilisationens utveckling 
sammankopplad med kemurgirörelsens framsteg. Vilt optimistiska löften var en 
belastning för rörelsen, som kritiserades för att bygga på orealistiska förväntning-
ar.112 

 

Tungrodda etanolsatsningar 

Mycket kort sammanfattat går slutsatserna i sociologisk och historievetenskaplig 
forskning om etanol ut på att det sällan finns en enda förklaring till varför etano-
len historiskt sett har varit svåretablerad på drivmedelsmarknader, annat än i 
extrem kristid. På grund av ideologiska och materiella faktorer såsom otillräcklig 
produktion, pris, kolliderande näringsintressen, svikande konsumentintresse eller 
politiskt motstånd har ansträngningar för att långsiktigt marknadsetablera etanol 
                                                             
107 August W. Giebelhaus, ”Farming for Fuel: The Alcohol Motor Fuel Movement of the 1930s”, Agricultural 
History 1980:1, s. 173. 
108 Kovarik, avsnitt ”Ethanol and the Rhetoric of the Technological Sublime”, opaginerat; Effland, s. 293-294; 
McCarthy 2001, s. 51; Wright, s. 272-273; Beeman, s. 26-29, 30, 34; Carolan, s. 431; Wik, s. 249. 
109 Carroll W. Pursell, Jr.,”The Farm Chemurgic Council and the United States Department of Agriculture, 1935-
1939”, Isis 1969:3, s. 310; Effland, s. 295; Kovarik, avsnitt ”Ethanol and the Rhetoric of the Technological Sublime” 
& ”Harry Ricardo: British Nationalism and Racing Spirit”, opaginerat. 
110 Beeman, s. 26, 34. 
111 Beeman, s. 39. 
112 Beeman, s. 33, 37, 41. 
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som ett lönsamt drivmedel varje gång kommit på skam.113 Sociologen Michael S. 
Carolan argumenterar för att bensinens marknadsetablering under mellankrigsti-
den inte var en självklar konsekvens av teknisk överlägsenhet. Det var snarare 
resultatet av en kombination av politiska och industriella intressen och redan exi-
sterande sociotekniska system som gjorde etanolen ineffektiv och oekonomisk 
jämfört med bensin.114 

Idag kritiseras etanolsatsningar utifrån tekniska, ekonomiska, miljömässiga, han-
delspolitiska och etiska perspektiv. Medan inhemskt producerad etanol har omta-
lats i positiva termer, har brasiliansk etanol eller globalt utlokaliserad svensk eta-
nolindustri varit mer kontroversiellt. En aspekt som väckt kritik är att svenska 
skattemedel förflyttats och därmed eliminerat nationella vinster med etanolprojek-
tet. Andra kritiserar att jordbruksmark i fattigare länder används till att odla 
drivmedelsråvaror till rikare länders fordonsparker istället för att bidra till lokal 
och regional folkförsörjning.115 För hundra år sedan formulerades kritiken mot 
etanolsatsningar utifrån andra ansatser. Bosse Sundin har visat att nykterhetspoli-
tiska ideal från start var ett stort hinder för marknadsetablering av etanol som 
drivmedel. Det var politiskt otänkbart att riskera ökat alkoholmissbruk i samhäl-
let, även om etanolproduktionen i sig innebar fördelar.116 Att så var fallet även i 
USA från 1900-talets början och in på 1930-talet har konstaterats av journalisten 
Hal Bernton et al och Carolan.117 Nykterhetsrörelsens villkor för att stödja etanol 
som drivmedel var emellertid att densamma denaturerades (gjordes odrickbar) 
med iblandning av den dyrare alkoholprodukten metanol (metylalkohol). Enligt 
historikern Tom McCarthy gjorde förverkligandet av nykterhetsrörelsens krav att 
etanol blev för dyr för att kunna konkurrera med bensin.118 Med utgångspunkt i 
Langdon Winners tes att tekniska artefakter har politiska egenskaper skriver Ca-
rolan att: 

alcohol fuel at the turn of last century most certainly had politics, which is to say it 
quite literally embodied certain values. In the context of the denaturing require-
ment, those values spoke to issues of public safety, the social good, and the overall 
sinfulness of potable alcohol. As in all politics, these values had consequences; in 

this case, alcohol that was of the more expensive industrial variety.119  

Bensinförespråkare använde sig av de nykterhetspolitiska missbruksfarhågorna för 
att misskreditera konkurrenternas vara, till exempel genom ett cirkulär från Stan-

                                                             
113 Carolan, s. 426-429, 433, 439; McCarthy 2001, s. 52, 62; Giebelhaus, s. 175, 177, 181; Bernton et al., s. 12, 26; 
Eklöf, s. 801-803; Sundin 2005, s. 80-81; Wright, s. 274. 
114 Carolan, s. 421-422. 
115 Eklöf, s. 801-803; Keskitalo et al, s. 145-148. 
116 Sundin 2005, s. 66-67, 72-78. 
117 Bernton et al, s. 12-13; Carolan, s. 425.  
118 McCarthy 2001, s. 52. 
119 Carolan, s. 426. 
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dard Oil som 1930 menade att den denaturerade etanolen lätt kunde renas tillbaka 
till drickbar alkohol för den då illegala brännvinsmarknaden.120 

Jämfört med fordon för bensindrift var etanoldrivna fordons avgaser syn- och 
luktbart renare. Men nykterhetspolitiska överväganden, ekonomiskt resursstarka 
konkurrenter i form av oljebolag som Standard Oil, fordonstillverkarnas aktiva 
val under motordesignprocessen och redan etablerade distributionskedjor var 
faktorer som motverkade etanolens marknadsetablering i USA.121 Tom McCarthy 
har visat att det dessutom var så att bensinens avgaser från 1910-talet och framåt 
blev mindre påträngande som ett resultat av lagstiftning och teknisk förändring. 
Men viktigare var att avgaserna omtolkades och blev mer accepterade som en 
oundviklig del av den alltmer eftertraktade automobilupplevelsen.122 Kring sekel-
skiftet 1900 anpassades fordonsmotorer för att drivas på båda alternativen. Efter-
som bensin då hade lägre oktan blev etanolanvändning mindre effektiv såvida det 
inte gjordes justeringar i förgasaren.123 Förutom detta var etanolens högre oktan-
halt en fördel. När tetraetylbly 1921 började tillsättas i bensin för högre oktanvär-
de och effektivitet, förlorade etanolförespråkarna ett av sina argument.124 Redan 
då var tetraetylblyets negativa hälsoeffekt känd, men hälsorisken överskuggades 
av den ekonomiska vinst som General Motors fick på sitt patent på etylbensin. År 
1923 uppskattade General Motors att de hade etylbensinpatentet att tacka för sina 
då 20 procent av bensinmarknaden. Eftersom etanol inte kunde patenteras sakna-
des ekonomiska incitament för inflytelserika marknadsaktörer att marknadsföra 
högoktaniga blanddrivmedel bestående av etanol och bensin.125 

Teknikvetenskapliga studier från 1900 och in på 1930-talet förklarade att etanol 
var mer effektiv och mindre förorenande än bensin, vars avgaser ansågs vara ett 
föroreningsproblem särskilt besvärande för tätt bebodda områden. Hos den ame-
rikanska tekniska eliten hade alltså etanol ett övertag. Oljeindustrin svarade med 
att lyfta fram studier som bevisade motsatsen. Efter en tävling mellan motorfor-
don drivna av bland annat bensin eller etanol, förklarade The American Automo-
bile Association (AAA) bensin tekniskt överlägset. AAA:s rapport kritiserades, då 
bensinen som använts hade ovanligt högt värmevärde och därmed tekniskt inte 
motsvarade den bensin som var tillgänglig för konsumenter.126 

                                                             
120 Carolan, s. 438; se även Giebelhaus, s. 181. 
121 McCarthy 2001, s. 62-63; Bernton et al., s. 9-13, 17-20; Carolan, s. 423-428. 
122 McCarthy 2001, s. 60-61. 
123 Carolan, s. 429-430. 
124 Carolan, s. 432. 
125 Kovarik, slutet av avsnitt ”Charles Kettering: Helping General Motors Survive a Future Oil Shortage”, opagine-
rat; Carolan, s. 432; år 1995 förbjöds blyhaltig bensin i Sverige. Sedan dess används återigen etanol för att höja 
bensinens oktanhalt. <www.ne.se>, ”tetraetylbly” 2010-05-24, samt “bensin” 2011-12-08. 
126 McCarthy 2001, s. 54, 62; Bernton et al, s. 20. 
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I USA var det inte bara inflytelserika konkurrenter som innebar en utmaning för 
etanolens potentiella etablering. Etanol var också dyrare än bensin. Dessutom 
rapporterades om vissa problem att starta etanoldrivna motorer vid låga tempera-
turer.127 Som en följd av att bensinpriset var relativt högt och priset på industrial-
kohol, på grund av jordbruksöverproduktion, var lågt introducerade Standard Oil 
1922-1923 ett blanddrivmedel bestående av 75 procent bensin och 25 procent 
etanol. Satsningen avbröts på grund av att bensinen och etanolen skar sig vid 
minsta förekomst av vatten i blandningen, så kallad fasseparation.128 Enligt Caro-
lan hade detta inte behövt vara ett problem om Standard Oil hade haft goda pro-
cedurer för tankrengöring. Problemet var med andra ord inte av strikt teknisk art, 
utan kom ur etanolens svårigheter att passa in i ett sociotekniskt system som re-
dan formerats runt bensin som primärt drivmedel.129  

Enligt Giebelhaus misslyckades etanolsatsningarna under 1920-talet på grund av 
ett prisrelaterat ogynnsamt konkurrensförhållande gentemot bensinen. Under 
1920-talet förändrades bensinproduktionen; mängden utvunnen bensin per fat 
ökade. Nya oljefyndigheter hittades. Introduktionen av tetraetylbly gjorde att 
bensinens knackningseffekt kunde elimineras till lägre kostnad än etanoltillsättning 
innebar. Sammantaget sänkte dessa faktorer bensinpriset, samtidigt som etanolin-
dustrin på grund av totalförbudet hade svårt att expandera produktionen.130 I 
Iowa framlades 1933 ett politiskt förslag om tioprocentig inblandning av etanol i 
all drivmedel såld i staten. Vid sidan av rapporter som visade att inblandningen 
höjde bensinens effekt, fanns kritiska röster i politiska forum. Politiska invänd-
ningar ifrågasatte om åtgärden verkligen skulle hjälpa de jordbrukare som skulle 
gynnas av ökad etanolanvändning, då deras kostnader för drivmedel skulle gå 
upp som resultat av den fördyrande inblandningen. Liknande förslag diskuterades 
i flera stater och på federal nivå. För att undvika bensinindustriorganiserat mot-
stånd mot reglerande lagstiftning för etanolinblandning presenterades ett försikti-
gare nationellt förslag på skattelättnad för bensin med femprocentig inblandning 
av etanol. Förslaget stoppades emellertid efter en kampanj organiserad av Petrole-
um Industries Committee (under branschorganisationen American Petroleum 
Institute) i samarbete med motoristorganisationer.131  

                                                             
127 Carolan , s. 427. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Optimistiska förhoppningar 

Utifrån argumenten som framfördes för etanol och gengas förtydligas en modern 
vision som genomsyrade det offentliga samtalet om teknisk förändring och veten-
skapsutövning. Det önskade resultatet var internationell status på globala industri-
ella och teknikvetenskapliga arenor. Detta slutmål kunde givetvis inte uppnås 
enbart med etableringen av inhemska drivmedel för motorfordon; etanolproduk-
tionen och gengasen var att anse som delar av det nya, industrialiserade Sveriges 
helhet. En del av argumentationen för etanolen i synnerhet var ovan nämnda idé 
om den snillrika svenska ingenjören som nationell hjälte,132 som diskuteras i av-
snittet ”Den moderna svenska staten och teknik”. Sulfitetanolproduktionen som 
metod var en svensk innovation, som exporterades till Norge, Tyskland, Finland, 
Schweiz och USA.133  

Illustrationen från AB Ethyl (Bild 1, nästföljande sida) för samman flera av de 
symboliska laddningar som gjorde etanolen nationellt intressant: skogen som 
råvara och sulfitetanol som potentiellt världsledande svensk innovation. Att illust-
rationen dessutom inramas av ett gryningsljus understryker etanolindustrins och 
dess förespråkares förhoppningar på etanolen som den nya tidens drivmedel. 
Gengastekniken var emellertid inte en svensk innovation. Men istället för att im-
portera teknik från Frankrike, avvaktade riksdag och regering med att fatta beslut 
om att aktivt arbeta för att introducera gengastekniken i transportsektorn tills 
svensk gengasteknik fanns tillgänglig. Både etanol- och gengasprojekten präglades 
av tekniknationalistiska idéer. En annan viktig aspekt var tillvaratagandet av av-
falls- och restprodukter: annars osäljbar sekundaved till gengasaggregaten och 
pappersmasseindustrins sulfitlut till etanoltillverkningen. Den tredje aspekten är 
råvarans ursprung: den svenska skogen i allmänhet och den norrländska skogen i 
synnerhet, särskilt med det sena 1920-talets konjunkturnedgång i åtanke.134 Ökad 
gengasanvändning kunde i detta sammanhang vara ett sätt att vända konjunktu-
ren i en ekonomiskt viktig region. Detta uttrycktes till exempel i den västerbott-
niska riksdagsledamoten Elof Lindbergs riksdagsmotion för statligt stöd till etable-
ringen av gengas som  

                                                             
132 ”Ett nationellt drivmedel”, avsnitt ”Kritiken mot etanol”. 
133 AB Ethyl, Minnesskrift med anledning av aktiebolaget Ethyls 10-åriga tillvaro, Stockholm 1920, s. 15, 35-36. 
134 ”Ett nationellt drivmedel”, avsnitt ”Kritiken mot etanol” och ”Etanol – ett omodernt drivmedelsalternativ?”; 
”Cultural Meanings of Wood Gas as Alternative Fuel in Sweden, 1930-1945”, avsnitt ”Supporting the Forestry 
Industry of Northern Sweden”; snilleindustrier som nationell symbol och skogen som ”det gröna guldet” är aspekter 
som även spelat stor roll i 2000-talets svenska samhällsdebatt om etanol. Eklöf, s. 797. 
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Källa: Minnesskrift utgiven med anledning av aktiebolaget Ethyls 10-åriga tillvaro, opaginerad sida. 

 

Bild 1. Illustration från AB Ethyl. 
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svenskt drivmedel. Motionen hänvisade till en norrlandsresa135 som en tredjedel 
av riksdagens ledamöter strax dessförinnan hade deltagit i och då sades ha bevitt-
nat: 

[…] en industri på höjden av modernitet, ett bergsbruk av för landet enastående 
dimensioner och ett jordbruk på förhållandevis hög nivå. Resenärerna mötte efter 
färdvägarna en idog befolkning med en god allmänkulturs kännemärken, bosatt i 
välordnade samhällen och byar. Ett för alla gemensamt intryck torde ha varit, att 
Norrland har att bjuda på rika, ännu outnyttjade utvecklingsmöjligheter och att 

den här bosatta befolkningen är väl skickad att taga vara på densamma.136 

I delstudien ”Ett nationellt drivmedel” framgår att etanolen var ett mer utpräglat 
högerprojekt, medan gengasen fick bredare politiskt stöd. Båda uppfyllde kriteri-
erna ovan, men det fanns definierande skillnader mellan etanol och gengas. Sulfit-
etanolindustrin var tekniskt avancerad samt förhållandevis kapital- och kunskaps-
intensiv.137 Gengas hade potential att bli en decentraliserad teknik, åtminstone 
utanför tätbebyggda områden. Inledningsvis var idén att varje jordbrukare med 
mindre skogsägor kunde förse sitt aggregat med bränsle, eller sälja detta bränsle 
lokalt. Det fanns alltså under tidiga 1930-talet en tolkning av gengasen som ett 
drivmedel i individens makt, medan etanolen var storindustrins drivmedel. Till-
verkningen av gengasaggregatbränsle visade sig emellertid kräva mer centralorga-
niserade former än vad de första förhoppningarna lovade. Både kolningen och 
arbetet för att anpassa vedens fuktighetsnivå var så arbetsintensiv att skogsägande 
jordbrukare vid sidan av produktionen i helhet inte hade rimliga möjligheter att 
hinna tillverka tillräckligt mycket aggregatbränsle för att fylla de egna drivmedels-
behoven.138 En annan definierande skillnad var att etanolproduktionen redan 
hade varit igång i ungefär två decennier när gengasen blev politiskt aktuell. Visser-
ligen innebar detta att det redan fanns politiska och ekonomiska intressen investe-
rade i etanolindustrin och därmed ett visst momentum. Men det innebar också att 
förhoppningarna på etanolen som nationellt drivmedel hade fått sig flera törnar, 
som en konsekvens av upprepade besvikelser.139 Som en nyare teknik var genga-
sen inte belastad av oinfriade löften. 

Som framgår i delstudien ”Promoting Ethanol” tolkades fram till 1923 etanol av 
nykterhetsfrämjande politiker som en socialpolitisk riskteknik. Politiker med regi-
onalpolitiska och ideologiska intressen kopplade till etanol- och cellulosaindustrin 
samt industrins företrädare tolkade etanolen som framtidens drivmedel. Utifrån 
                                                             
135 Dylika resor hade företagits ett flertal gånger innan detta. Den första riksdagsresan till Norrland ägde rum 1880. 
Sörlin, s. 66. 
136 Motion, andra kammaren 1930:38, s. 1. I motionen instämde fem andra norrlandsanknutna riksdagsledamöter 
med varierande partianknytning (frisinnade, högern, bondeförbundet och SAP), s. 17. 
137 ”Promoting Ethanol”, avsnitt ”North versus South – Industry versus Agriculture”. 
138 ”Cultural Meanings of Wood Gas”, avsnitt ”Supporting the Forestry Industry” & ”Immediate Disappointment”; 
”Promoting Ethanol”, avsnitt ”North versus South – Industry versus Agriculture”. 
139 ”Ett nationellt drivmedel”, avsnitt ”Kritiken mot etanol” & ”Etanol – ett omodernt drivmedelsalternativ?”. 
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dessa förhoppningar förordade de att sulfitetanolen skulle få säljas som brännvin, 
under förutsättning att mängden salufört jordbruksbrännvin begränsades. Syd-
svenska jordbruksanknutna politiker ansåg däremot att denna form av politisk 
stödåtgärd för sulfitetanolen var ”storkapitalets” dråpslag mot agrarsektorn.140  

När denatureringsmedlet krotonaldehyd introducerades 1923 förändrades förut-
sättningarna. För att använda Thomas Hughes begrepp var krotonaldehyd lös-
ningen på en så kallad reverse salient, alltså ett tekniskt, socialt eller ekonomiskt 
problem som förhindrar att en teknik kan infogas i existerande sociotekniska sy-
stem.141 I etanolens fall var detta missbruksrisken och avsaknaden av ett fullgott 
denatureringsmedel (ett tillsatsämne som skulle göra etanolen odrickbar). Med 
introduktionen av krotonaldehyd var etanolen egentligen färdig att inkorporeras i 
systemet, vid sidan av bensin. Att lösningen på missbruksproblemet var viktig 
syns i produktionskvantiteten. Efter en nedgång som började då bensinimporten 
återupptogs efter första världskrigets slut ökade produktionsvolymen efter 1924, 
då tillsättningen av krotonaldehyd möjliggjorde fri försäljning av etanol till motor-
drift.142  

När missbruksproblemet löstes förändrades förutsättningarna, med resultatet att 
etanolen åter öppnades för tolkningsflexibilitet. För resurshushållare som social-
demokratiske riksdagsledamoten Per Edvin Sköld var etanolen en produkt från 
jord och sol. Högern höll fast vid tolkningen av etanol som framtidens rationella 
drivmedel, tillika beredskapsgarant. Mot 1920-talets slut försökte etanolindustrin 
fortfarande uppnå stabil lönsamhet.143 I två decennier hade industrins represen-
tanter och anhängare framfört förhoppningen att etanol var framtidens drivmedel. 
Men när löften fortsatte skjutas på framtiden uppstod nya tolkningar av etanol. 
Eller rättare sagt, etanolproduktionens egenskaper utmanades av andra tolkningar 
av rationalitet. Frihandelsförespråkande socialdemokrater som Anders Örne och 
Ernst Wigforss ifrågasatte nationalistiskt präglad utvecklingsoptimism, särskilt när 
denna motiverade att offentliga medel användes för att upprätthålla olönsamma 
industrier. De förordade istället internationell marknadskonkurrens och en etanol-
industri baserad på träförsockring, som var en nyare produktionsmetod.144 Där-
med skiljde sig inte de socialdemokratiska etanolkritikernas syn på oundvikliga 
tekniska framsteg och förment objektivt bedömda fördelar från högerns. Skillna-
den var gruppernas olika definitioner av rationalitet och hur denna förhöll sig till 
tolkningarna av sulfitetanol, som därmed samtidigt ansågs vara både modern och 

                                                             
140 ”Promoting Ethanol”, avsnitt ”North versus South – Industry versus Agriculture”. 
141 Hughes 1987, s. 73.  
142 ”Promoting Ethanol”, avsnitt ”Back on the Fuel Market”. 
143 ”Ett nationellt drivmedel”, avsnitt ”Skattefrågan aktualiseras” & ”Kritiken mot etanol”. 
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omodern.145 När tolkningarna av samhällsnytta i stort och hur denna skulle gyn-
nas var under omtolkning, påverkade detta även tolkningarna av sulfitetanolen.146 

Även om det svenska etanolfallet ägde nationella och regionala särdrag, fanns 
flera aspekter som överensstämde med det samtida etanolprojektet i USA. Randal 
Beeman har i en studie av den amerikanska kemurgirörelsen diskuterat dennas 
underliggande ideologi präglad av den teknikoptimistiska anda som var förhärs-
kande i amerikansk kultur under rörelsens livsförlopp cirka 1920-1940. Beeman 
kopplar samman kemurgirörelsens självbild och argument med vad han betecknar 
som för tiden typiska amerikanska värderingar: ”the religion of optimism”, natio-
nalism och teknikvetenskapliga framgångssagor. Teknologi och vetenskapsut-
övarnas av expertis objektiva ledarskap var vägen till hela samhällets utveckling 
och avancemang.147 Även Michael Carolan betonar de moderna kännetecknen i 
mellankrigstidens amerikanska etanolprojektet, men hans tolkning är att detta 
snarare var till förespråkarnas nackdel. Etanol var ett resultat av den moderna 
kemins mirakel. Dess tillverkning i ett specialiserat och storskaligt jordbruk kom 
förespråkarna att definiera produkten som rationell i modern mening. Men tek-
nikoptimismen som kännetecknade etanolförespråkarna hade inte en medryckan-
de effekt på alla. Först och främst kolliderade storskalighetsidealet med en idé om 
småskaliga familjejordbruk och alienerade därmed kemurgirörelsen från den ag-
rarsektor den sade sig representera. Jordbrukarna själva var inte beredda på att 
genomgå en dylik produktionsomställning. För det andra var etanolförespråkarna 
genom sin teknikoptimistiska inställning naiva inför teknikdebatt. Enligt Carolan 
hade etanolförespråkarna en övertro på att etanolens tekniska överlägsenhet med 
tiden skulle visa sig vara ett vinnande koncept. I framstegsoptimistisk anda antog 
etanolförespråkarna att vetenskapliga principer skulle avgöra vilket drivmedel som 
var tekniskt mest fördelaktigt. Som konsekvens missbedömde de amerikanska 
etanolförespråkarna hela sammanhanget och fick se sig besegrade av bensinföre-
språkare, som baserade sin marknadsföring och sina argument på flera olika 
aspekter av drivmedelsfrågan.148 Etanol- och gengasfallen är två exempel som 
visar hur lätt det är att dras med i utvecklingsivern. Samtidigt uteblir långsiktiga 
satsningar till följd av att den förmodade potentialen sällan tillräckligt tidigt lever 
upp till de förhoppningar och framtidsscenarier som innovatörer och tillverkare 
använder för att knyta till sig intressenter och finansiering.  

 

                                                             
145 Resonemanget är en av slutsatserna i ”Ett nationellt drivmedel”, se avsnitt ”Avslutande diskussion”. 
146 Jfr Maja Fjæstad, Visionen om outtömlig energi: bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945-80, Hedemora 
2010, s. 255. 
147 Beeman, s. 23-24, 32. 
148 Carolan, s. 436-439. 
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Drivmedelsalternativ i beredskap 

Även om tolkningarna av sulfitetanolen som det moderna svenska drivmedlet 
ifrågasattes från 1930-talets början, var tolkningen av etanolen som beredskaps-
drivmedel lättare för olika grupper att enas om, åtminstone som ett av flera alter-
nativ. Därför fortsatte det svenska etanolprojektet, trots att grundprinciperna var 
öppna för tolkningsflexibilitet. Visionerna ifrågasattes, men dystopiska antaganden 
förblev desamma. Under mellankrigstiden argumenterade etanolindustrin för stöd 
till den egna näringen genom att använda sig av krigsmetaforer. Argumenten för 
att etanolindustrin skulle stödjas med statliga medel gick ut på att svensk industri 
var hotad av offensiva utländska ekonomiska intressen. Dessa pessimistiska och 
nationalistiskt grundade framtidsantaganden framfördes av industrin själv och av 
dess förespråkare inom framförallt riksdagshögern.149  

Mot bakgrund av första världskriget och fortsatt instabil internationell politik var 
det dystopiska anslaget svårt att argumentera emot, även för frihandelsförespråka-
re inom SAP. Att inte ta tillvara på en resurs som kunde vara en del av nationell 
självförsörjning vid ett potentiellt krig framstod utifrån detta som oansvarigt.150 
Bakgrunden till etanolförespråkarnas politiskt framgångsrika framtidspessimism 
står att finna redan före första världskrigets utbrott, tidigare diskuterat i avsnittet 
”Den moderna svenska staten och teknik”. Men under mellankrigstiden fjärmade 
sig världens nationalstater alltmer från internationell handel och rörde sig mer mot 
självförsörjning och stängda gränser, särskilt på 1930-talet. David Edgerton med 
flera använder begreppet autarki för att beteckna mellankrigstidens nationalistiska 
och gränsförstärkande handelspolitik, som bedrevs i demokratiska stater likaväl 
som i diktaturer. De autarkiska strömningarna fick även genomslag för politikers 
och myndigheters föreställningar om och förhoppningar på teknik och vetenskap 
som nationella innovationssystem.151  

Under 1930-talets början försköts tolkningarna av etanol från tidiga 1920-talets 
optimistiska förhoppningar till att alltmer handla om riskerna med att inte ha ett 
inhemskt drivmedel.152 Förskjutningen har flera tänkbara och samverkande för-
klaringar. För det första stärktes de autarkiska handelspolitiska idealen globalt 
sett.153 För det andra präglades den svenska inrikespolitiken av skotten i Ådalen 
och den ekonomiska kris som följde Kreugerkraschen. För det tredje hade de 

                                                             
149 ”Ett nationellt drivmedel”, avsnitt ”Skattefrågan aktualiseras” & ”Tvångsinköpsförslaget till politisk behandling 
1934”. 
150 ”Ett nationellt drivmedel”, avsnitt ”Tvångsinköpsförslaget till politisk behandling 1934”. 
151 Edgerton, s. 115-118; Krammer, s. 399; se till exempel även Anna Lindkvist, Jorden åt folket: nationalföreningen 
mot emigrationen 1907-1925, Umeå 2007, s. 180. 
152 ”Promoting Ethanol”, avsnitt ”Sulphite Ethanol Fuel – Petrol’s Immediate Successor?”; ”Ett nationellt drivme-
del”, avsnitt “Skattefrågan aktualiseras” & ”Tvångsinköpsförslaget till politisk behandling 1934”. 
153 Edgerton, s. 116. 
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löften som tillverkare och förespråkare sedan 1909 gett om etanolen som framti-
dens inhemska drivmedel inte infriats, vilket vid 1930-talets början gjorde att eta-
nolen tolkades som en eftersläpande belastning. Det var svårt att uppnå politisk 
enighet om stödåtgärder skulle genomföras och i så fall hur de skulle se ut. Resul-
tatet blev ofta någon form av kompromiss. För varje problem som löstes uppstod 
ett nytt, vilket ledde till nya krav på stödåtgärder och statliga medel. När miss-
bruksproblemet löstes kravstod det besvärliga prisförhållandet mellan bensin och 
etanol. Bensinen var fortsatt billig. Bensinimportbolagen och deras produkt var 
väletablerade i det sociotekniska systemet kring förbränningsmotorfordon.154 
Även produktionskvantiteten var ett problem. Allteftersom antalet motorfordon 
växte framstod den tillgängliga mängden etanol som allt blygsammare. Etanolens 
fredstidsanvändning tolkades under 1930-talet nästan uteslutande som bensinut-
drygningstillsats och oktanförhöjare. Samtidigt hade etanolens tillverkare och 
förespråkare tillräckligt stark position för att i hög grad fortsätta få genom sina 
förslag på stödåtgärder under 1930-talet. Att styra om tolkningen av etanol från 
framtidens drivmedel till kommande kristiders drivmedel visade sig vara förhål-
landevis lyckat.155 

Konkurrens om tillgängliga råvaruresurser antogs vara ett problem även i fredstid. 
Oron för att halka efter i den internationella tävlan om teknikvetenskaplig stor-
maktsstatus och den mer akuta frågan om att efter första världskriget rusta för ett 
potentiellt nytt storkrig aktualiserade råvarufrågan. Den svenska politiken liknade 
i detta avseende strävanden i andra nationer vid samma tid. Nationalistiska och 
militärstrategiska överväganden engagerade europeiska politiker i att stödja in-
hemska drivmedelstillverkningar. Även om historievetenskaplig forskning på 
området är begränsad framgår det av tillgängliga resultat att det svenska exemplet 
var en del av en universell strävan under tiden före första världskriget och under 
mellankrigstiden. Camille Molles pågående forskning visar att gengasprojektet i 
Frankrike genomsyrades av nationalistiskt motiverade autarkiska strävanden.156 
Skattelättnad för inhemsk etanol var ett vanligt politiskt styrmedel för att stärka 
den egna nationens drivmedelstillverkare, tillämpat i exempelvis Tyskland (så 
tidigt som 1887), Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Brasilien och Jugosla-
vien.157 Detsamma gällde de mer marknadsingripande förslag som framfördes i 
svensk mellankrigspolitik. Även om det fanns olika varianter av statligt stöd till 
inhemsk drivmedelstillverkning var de ofta påfallande lika. Den svenska diskus-
sionen 1932-1934 om tvångsinblandning av etanol i importerad bensin hade sin 
motsvarighet i flera andra länder vid ungefär samma tidpunkt. 

                                                             
154 ”Ett nationellt drivmedel”, avsnitt ”Skattefrågan aktualiseras”. 
155 ”Ett nationellt drivmedel”, avsnitt ”Tvångsinköpsförslaget till politisk behandling 1934”. 
156 Molles 2009. 
157 Carolan, s. 423; Bernton et al, s. 225-231; Sou 1933:25, s. 271-279. 
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Figur 4. Förteckning över länder med förordnad tvångsinblandning av etanol i 
bensin under mellankrigstiden. 

Land År 

Föreskriven bland-
ningsfördelning i 
procent, eta-
nol/bensin. 

Angola (efter påbud från kolonialmak-
ten Portugal) 1933 25/75 

Österrike 1931 25/75 
Chile 1931 10-25/75-90 
Tjeckoslovakien 1932 20/80 
Tyskland 1932 10/90 
Ungern 1929 20/80 
Italien 1926 30/70 
Japan 1938 5/95 
Lettland 1931 (upphävd 1936) 25/75 
Litauen 1936 25/75 
Polen 1932 25/75 
Jugoslavien 1933 (upphävd 1934) 20/80 
Källa: Hal Bernton, William Kovarik & Scott Sklar, Forbidden Fuel: A History of Power Alcohol, s. 

225-231; Sou 1933:25, s. 271-278. 

Likt Sverige förordnade Australien, Brasilien och Frankrike om förpliktelse för 
bensinimportbolag att köpa inhemsk etanol (tvångsinköp). I Argentina och Stor-
britannien diskuterade politiker möjligheterna för tvångsinblandning av etanol i 
bensin, men diskussionerna resulterade inte i tvingande förordningar. Om figur 3 
framförallt visade sulfitetanolproduktionens blygsamma storlek jämfört med ben-
sinimporten syftar figuren nedan till att ge en bild över sulfitetanoltillverkningens 
förändring över tid. 
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Figur 5. Produktionskvantitet av 95-procentig sulfitetanol 1909-1960 i Sverige. 
Angivet i ton. 
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Källa: Bertil Persson, Sulfitspri: förhoppningar och besvikelser under 100 år, s. 124-129. 

 

Vad figur 5 visar är dels att produktionen minskade åren direkt efter första 
världskriget, för att åter öka efter att missbruksproblemet hade lösts och etanol för 
motordrift därtill var skattefri. Nästa produktionsnedgång var 1933, i samband 
med den ekonomiska krisen och strejker inom pappersmasseindustrin 1932.158 I 
samband med att bensinimportbolagen ålades med inköpstvång av svensk etanol 
ökade produktionen. Det tycks därmed som om stödåtgärderna hade önskad 
effekt. Efter en påtaglig uppgång under de första krigsåren inträffade nästa större 
produktionsnedgång 1944 och 1945. Både tillverkningens uppgång och minskning 
har sina förklaringar i krigsekonomins förutsättningar. Vid andra världskrigets 
utbrott sköts statliga medel till i anläggningskapital till nya sulfitspritfabriker i 
Sverige. Från 20 fabriker i samtidig drift vid krigets början, var antalet år 1944 
uppe i strax över 30.159 Lättbentylen (och blanddrivmedel av andra proportioner, 
såsom Motyl) ansågs vara för svårdistribuerad och dyr jämfört med bensinen. 
Sulfitetanolindustrin bedömdes vara för kostsam att upprätthålla i fredstid som 
beredskap för krigstid. Dessutom sades den råvarutillhandahållande pappersmas-
seproduktionen vara svåruppehållen under krigstid, vilket gjorde att etanolpro-
duktionens krigstidsförtjänster inte var så stora som tidigare antagits. Ur bered-

                                                             
158 Tom Olsson, Pappersmassestrejken 1932: en studie av facklig ledning och opposition, Lund 1980, s. 144-145. 
159 Persson, s. 90, 105; riksdagens skrivelse 1941:310; riksdagens skrivelse 1941:428; riksdagens skrivelse 1942:427; 
riksdagens skrivelse 1943:359; riksdagens skrivelse 1944:352; riksdagens skrivelse 1945:492; riksdagens skrivelse 
1946:465. 
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skapshänsyn sades gengas, skifferolja och bensinlagring vara rimligare alterna-
tiv.160  

Efter krigets slut blomstrade pappersmasseindustrin.161 Det fanns ingen anledning 
för skogsindustrin att argumentera för att staten skulle stödja satsningar på vidga-
de eller alternativa marknader för pappersmasseindustrins restprodukter, såsom 
drivmedelsmarknaden. Skattelättnaden kvarstod ett par år efter andra världskri-
gets slut, men drogs in 1948. Det enda som motiverade ytterligare tillfällig skatte-
befrielse i ett och ett halvt år från 1951 var att statliga Aktiebolaget Vin- och sprit-
centralen i början av 1940-talet förbundit sig att köpa och avsätta en garanterad 
mängd sulfitsprit. Avtalet löpte över tio år och kunde inte sägas upp. Sista om-
gången med skattefrihet var alltså bara ett sätt att förvissa sig om att statliga myn-
digheter åtminstone förhoppningsvis skulle bli av med vad som tvunget skulle 
köpas in.162 Därefter fanns ingen politisk vilja att stödja den svenska etanolen som 
tre decennier tidigare utnämnts till framtidens nationella drivmedel. Från mitten 
av 1950-talet avvecklades sulfitetanolindustrin successivt. Efter 1986 var fabriken i 
Örnsköldsvik (Domsjö) den enda kvar i drift. Skälen var i vissa fall att massatill-
verkningen upphörde. I andra fall berodde avvecklingen på att produktionsmeto-
derna förändrades och att råvaran – sulfitlut – därmed inte längre fanns att tillgå 
för etanoltillverkning. Som beredskapsdrivmedel ansågs skifferolja, bensinlagring 
och gengas vara mer ändamålsenliga alternativ.163 Så sent som 1974 konstaterade 
statliga utredare att gengas fortfarande var det bästa inhemska drivmedlet ur be-
redskapssynpunkt. Men eftersom gengastekniken bara beräknades ha kapacitet att 
driva en tredjedel av fordonsparken behövdes fler alternativ.164 

 

Politik, teknisk förändring och användaren 

Som påpekats i det teoretiska avsnittet är det inte bara reella användare som på-
verkar hur en teknisk artefakt tolkas, utan även hur användare föreställs. Det 
finns därför anledning att diskutera hur politiker och teknisk expertis definierade 
användare som kollektiv. Överlag var denna användarrepresentation i sig ett 
hinder i strävan att etablera av etanol och gengas. Under första världskriget fram 
till 1923 var användarnas potentiella etanolmissbruk ett problem, särskilt i ljuset 

                                                             
160 Sou 1948:19, s. 41-45; Lars Lundgren 1978, s. 28; ”Promoting Ethanol”, avsnitt ”Back on the Fuel Market. 
161 Ronny Pettersson, ”Svensk skogsindustri och svenskt skogsbruk under efterkrigstiden, 1950-1990”, appendix i 
Skog i förändring: vägen mot ett rationellt och hållbart skogsbruk i Norrland ca 1940-1990, Stig Hagner, Stockholm 
2005, s. 361. 
162 Proposition 1948:277; bevillningsutskottets betänkande 1948:55; riksdagens skrivelse 1948:323; proposition 
1950:261, s. 10-12; proposition 1953:83, 2, 12-14, 20; riksdagens skrivelse 1953:177. 
163 ”Promoting Ethanol”, avsnitt ”Back on the Fuel Market”; Persson, s. 104. 
164 Mårald, s. 340. 
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av de starka nykterhetspolitiska inslagen i svensk politik vid tiden.165 Genom 
teknikvetenskaplig forskning på denatureringsmedel löstes missbruksproblemet, 
men etanolens försäljningsframgångar uteblev. Den enkla förklaringen var att 
bensinpriset var fortsatt lågt, i motsats till tidigare antaganden. Etanolförespråkar-
na tolkade nu användarna som konservativa och osolidariska, då de var ovilliga 
att byta till etanol trots att det svenska drivmedlet sades vara både tekniskt bättre 
och bättre för nationen som helhet. Detsamma gäller för gengasdriften, trots att 
denna krävde användningsanpassning.166  

Under 1930-talets etableringsförsök fanns inom sakkunniggrupper och myndighe-
ter en allmän åsikt om att gengasen inte var tillräckligt utvecklad. Detta kunde 
bara rådas bot på genom ökad användning, som skulle blottlägga eventuella prak-
tiska problem. Dessa problem kunde sedan lösas av industri och statliga forsk-
ningsinstitut. Häri ligger ett dilemma. Teknisk expertis och ansvariga myndighets-
representanter visste att gengasanvändning medförde problem. Samtidigt visste de 
inte exakt hur dessa kunde yttra sig. Löstes inte problemen skulle gengasens 
önskvärda etablering utebli. Det var därför viktigt att uppmuntra pionjärer att 
införskaffa gengasaggregat genom att tekniken marknadsfördes från myndighets-
håll och att de tekniska problemen tonades ner i den tillgängliga informationen. 
Detta väckte kritik. Till exempel ifrågasatte Kommerskollegium lånefondernas 
grundprincip och vilka konsekvenser detta kunde få för pionjäranvändare och för 
gengasdriftens rykte.167  

Teknisk expertis med ansvar för statliga utredningar av gengasanvändning hade 
en tanke som liknade den idé om separata användarsfärer som framfördes i dis-
kussioner om elbilen som specifikt stadsfordon, som diskuterats tidigare i denna 
avhandling. När lånefonden upprättades beskrevs gengasen som ett multifunktio-
nellt drivmedel. Efterhand, när användarmissnöjet blev uppenbart, omtolkades 
gengasdriftens användningsområde till tung frakttrafik vid långa körningar med få 
avbrott.168 Problemen sades alltså inte tillhöra gengasdrift i stort, utan uppstod när 
gengas användes trots bristande förutsättningar: fel sorts trafik och av fel sorts 
användare, med andra ord de som inte var att anse som intresserade, kunniga och 
tålmodiga.169 

År 1920 presenterades en större undersökning om etanol för motordrift. Under-
sökningen genomfördes av Edvard Hubendick, professor i förbränningsmotortek-

                                                             
165 Sundin 2005, s. 74-78; ”Promoting Ethanol”, avsnitt ”Market Expansion – From Fuel to Liquor”. 
166 Jfr Edgerton, s. 9. 
167 ”Cultural Meanings of Wood Gas”, avsnitt ”Supporting the Forestry Industry of Northern Sweden”. Mer kritiska 
rapporter publicerades emellertid något år efter lånefondens inrättande, vilket Jörgen Nilsson ser som en förklaring till 
det minskade intresset. Nilsson, s. 98-99. 
168 Jfr Nilsson, s. 100-101. 
169 ”Cultural Meanings of Wood Gas”, avsnitt ”New Evaluations”. 
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nik vid Tekniska högskolan, på uppdrag av Kommerskollegium. Frågeformulär 
skickades ut till tidigare etanolanvändare. Utskicken var mer av enkätslag än en 
fortgående, utvärderande dialog med enrollerade testgrupper och enligt Huben-
dick var det svårt att engagera de tillfrågade användarna att svara på formulä-
ret.170 Användarnas relativa ointresse att delta i diskussionen om etanol präglar 
avhandlingens källmaterial i stort. Användare inkorporerades inte heller i större 
utsträckning i utvärderingar och stödåtgärdsförslag efter undersökningen 1920. 
Förutom som en av många remissinstanser vid frågan om tvångsinblandning, är 
användarna förhållandevis frånvarande i materialet. Åtminstone jämfört med 
gengasfallet, då användarna genom lånefonderna tidigt bjöds in till dialog med 
den tekniska expertisen. Låt vara att de till stor del själva fick stå för kostnaderna 
för sitt deltagande. Efter att introduktionsförsöken 1932 utmynnat i ett smärre 
fiasko utrustade 1937 års gasgeneratorkommitté mellanstora företag med gengas-
driftsutrustning för att utvärdera gengas i praktiken.171 Förklaringen skulle kunna 
vara att etanolen redan var så pass beprövad och lanseringsfärdig att dialogen inte 
ansågs lika angelägen som i gengasfallet, som var en nyare drivmedelsteknik. För 
användarna tycks det heller inte ha spelat någon roll om drivmedlet var bensin 
eller etanol, så länge det inte innebar högre kostnader för dem själva. Medan gen-
gasen gav upphov till mustiga utsagor fanns bland användarna inget spontant 
engagemang vare sig för eller emot etanol. De tidiga etanolanvändarnas axelryck-
ning tyder på att etanolanvändning var snarlik den stängda tolkningen av ”riktig” 
fordonsanvändning.  

Hittills har jag behandlat de relevanta grupper som var att förvänta utifrån av-
handlingens övergripande syfte: politiska grupperingar på riksnivå, samt använda-
re och teknisk expertis som var mer eller mindre involverade i den politiska pro-
cessen. Men i gengasfallet tillkom mot slutet av andra världskriget en mer oväntad 
relevant grupp, med ett icke obetydligt inflytande i samhällsdebatten: läkarkåren. 
Tillsammans med fackliga sammanslutningar och Sveriges kommunistiska parti 
etablerade läkarkåren en berättigad tolkning av gengastekniken som en smygande 
livsfara, under begrepp som ”giftburken”, ”gengasfaran” och ”döden i grytan”.172 
Den reella risken samt den inflytelserika läkarkårens engagemang för gengasdrif-
tens framtida avveckling var svår att ignorera, även om användarnas benägenhet 
att följa säkerhetsinstruktionerna ifrågasattes av den tekniska expertisen. Den 
tekniska expertisen och myndighetsrepresentanter betonade att gengasdriften hade 
sin egenartade charm, tekniska problem att lösa efterhand och inledningsvis 
bristande infrastrukturellt stöd, men sköt över många av användningsproblemen 
på användarna. På grund av påstådd underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter 
och instruktioner samt bekvämlighet ansågs användarna vara upphov till genga-

                                                             
170 Edvard Hubendick, Undersökning rörande sulfitspriten som motorbränsle, Stockholm 1920, s. 8-9. 
171 ”Cultural Meanings of Wood Gas”, avsnitt ”Immediate Disappointment” & ”New Evaluations”. 
172 ”Cultural Meanings of Wood Gas”, avsnitt ”Hazards”. Jfr Myllyntaus. 
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sens användningsproblem: förgiftningar, brandrisk, låg effekt och nedsmutsning 
av närmiljön. Genom att använda tekniken fel eller bygga undermåliga hemma-
konstruktioner, fick användarna också fel uppfattning om en annars bra teknik.173 
Nog för att antagandena kan vara riktiga, men det kan också vara så att föreskrif-
ter och instruktioner krävde en arbetsinsats, expertis och vaksamhet utöver vad 
som var rimligt att kräva i daglig yrkesanvändning. Efterhand utvidgades ”gengas-
faran” till att inte nödvändigtvis vara akut dödlig, men generellt hälsovådlig på 
lång sikt i form av kronisk koloxidförgiftning. Diagnosen kronisk koloxidförgift-
ning ifrågasattes inte förrän mot slutet av andra världskriget då ”gengaseran” 
nästan var till ända.174 

Det är emellertid intressant att hälsoaspekten inte blev aktuellt som ett argument 
för etanol som oktanhöjande tillsats i bensin. Argumenten för etanolinblandning 
var att dryga ut bensinen och därmed minska importen samt att upprätthålla en 
nationellt viktig industri av beredskapssyften. Av de studerade aktörerna var det 
bara Edvard Hubendick som argumenterade för etanolen som oktanförhöjande 
tillsats genom att jämföra den med det mycket giftiga tetraetylblyet. I den politiska 
debatten förekom inte hälsoaspekten som argument.175 Att bly var hälsofarligt var 
internationellt välkänt. År 1924 dog fem anställda vid Standard Oils anläggning i 
New Jersey som följd av en olycka som exponerade dem för tetraetylbly. Ytterli-
gare 35 anställda fick allvarlig blyförgiftning. Händelsen fick stor uppmärksamhet 
i USA.176 Som nämnts i bakgrundsteckningen innebar emellertid tetraetylblyet 
stora vinster för bensinbolagen, medan etanolen inte gjorde det. Återigen var 
oljans momentum och oljebolagens makt inom systemet till etanolens nackdel. 
Antingen kände inte svenska etanoltillverkare och dess förespråkare i politiska 
forum till diskussionen och olyckan i USA, eller så ansåg de att etanolens hälso-
fördelar var ett svagt argument jämfört med det nationella perspektivet. 

 

Användaren och teknikens sociala egenskaper 

Automobilkulturella värderingar är mer än bara den individuella förflyttningen; 
de handlar också om individuell frihet, höga hastigheter och obehindrad mobilitet. 
De eventuella prisvinster som var möjliga genom gengasdrift var relativa jämfört 
med det obehag driften innebar för användaren. Gengasdriftens egenheter över-
ensstämde inte med tidens mer etablerade tolkningar av automobilen och dess 
förgivettagna användarritualer. Under slutet av 1800-talet och 1900-talets första år 

                                                             
173 ”Cultural Meanings of Wood Gas”, avsnitt ”World War II – The Wood Gas Era” & ”Hazards”. 
174 ”Gengas och ohälsa”, avsnitt ”Fallet X – kontroversen uppstår”. 
175 “Ett nationellt drivmedel”, avsnitt “Syfte och material”, se särskilt information i fotnot 15. 
176 Tom McCarthy, Auto Mania: Cars, Consumers and the Environment, New Haven 2007, s. 48-53. 
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var personbilen vad Gijs Mom kallar för en individens äventyrsmaskin för de 
övre samhällskikten. Längtan efter individuell mobilitet utan att behöva begränsas 
till järnvägens oflexibla spår och tidtabeller var också en orsak till cykelns popula-
risering under 1800-talet.177 Personbilen blev föremål för motsättningar om det 
offentliga rummet. Den blev också en symbol för social status, särskilt i jämförelse 
med järnvägen som ansågs ha det mer demokratiska syftet att transportera männi-
skor från alla samhällsklasser till platser som de tidigare haft svårt att kunna få 
tillträde till. Eftersom järnvägen var öppen för de breda samhällslagren (även om 
det fanns olika komfortnivåer), förnekades de förmögna sin samhällsstatus då de 
upplevde sig reducerade till ett fraktobjekt.178  

Den individuellt framförda bilen blev under 1900-talets allra första år en framträ-
dande symbol för frihet och hög social status, även i Sverige. Som en skarp kon-
trast mot ett äldre samhälle där den hästdragna vagnen var standardfordon, blev 
automobilen också en symbol för det moderna samhället, drivet av maskiner, som 
till skillnad från hästar var outtröttliga.179 Enligt Tom McCarthy var det under 
det tidiga 1900-talet välbärgade sportbilister och bilturister som skapade den ame-
rikanska drömmen om snabba, kraftfulla och stora bilar. Henry Fords produktion 
av billigare bilar och högre inkomstnivåer möjliggjorde massägarskap. Priset på 
personbilar sjönk samtidigt som den amerikanska lönenivån steg. Under mellan-
krigstiden var personbilen inte längre en lyxleksak, utan en vardagsintegrerad 
teknisk livsstilsartefakt för den amerikanska medelklassen och mer välbeställd 
arbetarklass. 180  

I Sverige var den privata motorismen inte särskilt utbredd. Bortsett från de allra 
rikaste var det framförallt personer ur medelklassen – egenföretagare, skogvakta-
re, präster, lärare, läkare och välbeställda jordbrukare – som skaffade personbil 
under mellankrigstiden i Sverige, ofta att använda i sin yrkesutövning. Personbi-
larna användes också i småskalig och informell taxiverksamhet.181 Överklassen 
och bemedlade storstadsbor använde bil för rutinmässiga vardagliga ärenden, som 
att ta sig till arbetet. För mindre välbeställda förknippades bilfärder med särskilda 
tillfällen, såsom högtider och planerade utflykter med tungt passagerarlastade 

                                                             
177 Mom, s. 35. 
178 Sachs, s.7-8. 
179 Sachs s 6, 8, 12-15, 22; McCarthy 2007, s. 1-6; Kline & Pinch, s. 771; pr-material riktat mot den svenska övre 
medelklassen under mellankrigstiden kopplade samman personbilen med politisk frihet för moderna kvinnor och 
män. Tom O’Dell, Culture Unbound: Americanization and Everyday Life in Sweden, Lund 1997, s. 124-126; Olle 
Hagman, Bilen, naturen och det moderna: om natursynens omvandlingar i det svenska bilsamhället, Göteborg 1999, 
s. 21; Orvar Löfgren, ”Vägen in i bilsamhället”, i Vägar: dåtid, nutid, framtid, (red. ) Bertil Heddelin, Stockholm 
1991, s. 165, 167. 
180 McCarthy 2007, 1-7, 41-45. 
181 Vendela Heurgren, När bilen drabbade landsbygden: om den svenska landsbygdens motstånd och inkorporering 
av bilen under 1900-talets första decennier, Stockholm 1995, s. 26-28. 
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hyrda motorfordon, ofta lastbilar.182 Medan de ur den svenska lantsortsbefolk-
ningen som införskaffade en personbil gjorde så utifrån ett intresse för urban kul-
tur och nymodigheter, väckte inköpet viss anstöt hos grannar och bekanta. Att bli 
bilägare på landsbygden var att förhäva sig och ägna sig åt opassande lyxkonsum-
tion. Personbilen förkroppsligade konflikten mellan det gamla samhället och den 
nya, med dess skilda livsstilar. För de som saknade ekonomiska medel att själva 
införskaffa en personbil symboliserade denna en dröm om sin egen ljusa, moderna 
framtid, samtidigt som den var en påtaglig källa till irritation och konflikter över 
klass- och generationsgränser, mellan stad och landsort och mellan olika nyttjan-
den av naturen som fritids- kontra arbetslandskap.183  

Även i den offentliga svenska samhällsdebatten fanns under mellankrigstiden och 
andra världskriget skilda meningar om personbilen. Till exempel Ernst Wigforss 
tolkade den som en onödig lyxartikel.184 Motsatta tolkningar hade författarna 
Ludvig ”Lubbe” Nordström och Fredrik Böök, som i sina respektive reportage-
böcker om Sverige under 1930-talet tolkade motorfordon som ett tecken på Sveri-
ges modernisering. Särskilt gällde detta personbilar. Nordström och Böök tolkade 
även den infrastruktur som etablerats kring automobilen – bensinen som produkt 
och mackarna som sålde den, bredare vägar och pågående vägarbeten – som mo-
dernitetstecken.185 Enligt etnologen Tom O’Dell bör bilen som modern symbol 
från mellankrigstiden till 1960-talet i Sverige kopplas till den samtida funktiona-
lismen. Liksom i USA blev personbilen även i Sverige en symbol för ökad lev-
nadsstandard, men estetiska värden värderades i svensk modern kontext utifrån 
artefakters praktiska och rationella funktion och design snarare än som demon-
stration av ekonomisk framgång som självändamål.186 O’Dells slutsats är ett ex-
empel på problemen med att direktöversätta värderingar över tid, rum och funk-
tion (till exempel automobilen som persontransport, arbetsredskap eller hobbyar-
tefakt).  

Även om det rådde skilda meningar om personbilens nytta under mellankrigsti-
den, tolkades motoriserade fordon i bred mening av samhällsdebattörer som en 
samhällsnyttig teknik sammankopplad med nationell ära genom industriellt och 
teknologiskt avancemang.187 Framförallt tolkades dessa som samhällsnyttiga ar-

                                                             
182 Heurgren, s. 40-41, 44-45, 47. 
183 Heurgren, s. 13-21, 25-29, 47; Hagman, s. 22-23. 
184 Lundin, s. 25. 
185 Sten Ottosson, ”Sverige som förebild: en diskussion om svenska självbilder med utgångspunkt från tre reseberät-
telser/reportage från andra hälften av 1930-talet”, Scandia 2002:1, s. 115; se även Pär Blomkvist, Den goda vägens 
vänner: väg- och billobbyn och framväxten av det svenska bilsamhället 1914-1959, Stockholm/Stehag 2001, s. 86-88; 
jfr Olle Wilson, Raffinerade rum: bensinstationer och precisionskultur i Sverige 1926-1956, Stockholm 2012, s. 167, 
194-196. 
186 O’Dell, s. 126-131, 136-141. 
187 Blomkvist, s. 88; Anders Houltz, ”Volvos värde varar: svensk bilindustri som moderniseringsmotor och folk-
hemsikon”, Polhem 2006-2007 2009, s. 33.  
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betsredskap.188 Det finns därför anledning att särskilt diskutera etanolens och 
gengasens egenskaper utifrån motorfordonets funktion i arbetsutövning, vilket har 
rönt mindre intresse i historievetenskaplig forskning. Fokus har oftast varit på 
personbilen, trots att detta var en mindre del av motortrafiken under mellankrigs-
tiden. Men som påpekas tidigare i denna avhandling visar tolkningarna av teknik 
som anses vara alternativ något om normativa tolkningar av vad som känneteck-
nar förment riktig motortrafik. För yrkeschaufförerna under andra världskriget 
var flytande drivmedel ett samlingsbegrepp för drivmedel med likartade egenska-
per. Eftersom kostnaden för drivmedel inte föll på yrkeschauffören – som blev 
tilldelad drivmedel utifrån fordonets körkaraktäristik och användning – spelade 
det mindre roll om det flytande drivmedlet var oblandad etanol, blanddrivmedel 
av etanol och bensin eller skifferolja. Etanolens skillnader mot bensin var, bortsett 
från prisfaktorn och justering av motorernas kompressionsförållanden, framförallt 
politisk och symbolisk. I det praktiska användandet var egenskaperna i stort de-
samma som med bensin. Drivmedlet var lätt att tillföra motorn och krävde inte 
mer arbete än själva tankningen. Fordonets högsta hastighet, accelerationsförmåga 
och andra körupplevelseegenskaper var dessutom likvärdiga oavsett det flytande 
drivmedlets art.189  

Gengasanvändning innebar annorlunda körteknik och användarritualer, som 
framförallt beskrevs som smutsiga, illaluktande och omständliga. Därtill bestod 
gengasdrift av flera riskmoment som gjorde den mindre driftsäker. Chaufförer 
kunde inte lita på att motorfordonen skulle starta och komma iväg i enlighet med 
tidsplanering. Som arbetsredskap var därför det gengasdrivna fordonet ett opålit-
ligt irritationsobjekt. Även förorening var en aspekt som låg gengastekniken i fatet. 
Inte nog med att gengasanvändning luktade och rök. Slagget som blev kvar efter 
veden och träkolen innebar ett avfallsproblem för användaren.190 Föroreningsdi-
mensionen är i det här fallet således framförallt kopplat till den omedelbara om-
givningen och illustrerades exempelvis av skämtsamma verser i dagstidningarna, 
som här ur Svenska Dagbladet: 

 
Ack, gengasaggregat, jag haver knotat 
och kallat dig ett ont, en krisprodukt, 
vars enda ursäkt för en misstänkt lukt 
är att från tomma tankar du mig botat. 
För din skull jag förbannat, svurit, hotat 
och känt i ögat hopplöshetens fukt, 
då slagg- och sotning såsom enda frukt 
har medfört att mig själv jag gruvligt sotat. 
Men nu, du gamle vän, är allt förvandlat! 
Jag inser huru klokt och vist du handlat, 

                                                             
188 ”Promoting Ethanol”, avsnitt ”Sulphite Ethanol Fuel – Petrol’s Immediate Successor?” 
189 ”Cultural Meanings of Wood Gas”, avsnitt ”Petrol Returns”; “Ett nationellt drivmedel”, avsnitt “Skattefrågan 
aktualiseras”. 
190 ”Cultural Meanings of Wood Gas”, avsnitt ”Troublesome Maintenance”. 
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som skenbart grymt har svärtat mig med kol. 
En tår av glädje på min kind nu bränner 
och i mitt hjärta tacksamhet jag känner 

– tack vare dej jag får en extra tvål!191 

Versen är också ett erkännande: gengasen var förutsättningen för att vissa grund-
läggande motortransporter överhuvudtaget var möjliga. Gengasdrivna motorfor-
dons symbolvärde och körupplevelse relaterades till dess funktion som arbetsred-
skap: enkelhet, effektivitet, säkerhet, pålitlighet och beräknelighet.192 Sammantaget 
ansågs gengastekniken inte vara funktionell i vare sig det ena eller andra avseen-
det. Hur gengasdrivna fordon tolkades visar inte bara tolkningar av gengastekni-
ken, utan också tolkningar av vad motoriserade fordon generellt var och vilka 
egenskaper de kännetecknades av. Sett till de resultat jag har tycks det som om 
även den tunga yrkestrafiken (buss och lastbil) i stort omfattades av de moderna 
attribut som tillskrevs personbilen: renhet, motorstyrka, kraft och höga hastighe-
ter.193 Därtill tolkades tung yrkestrafik utifrån en samtida diskussion om moderna 
ideal för arbetsutövning i stort: tids- och arbetseffektivitet.194 

Som ”Cultural Meanings of Wood Gas” visar spelar också användningstidpunk-
ten roll för hur vi tar till oss teknologier. Gengas har en historia som sträcker sig 
före andra världskrigets massanvändning. Men eftersom de flesta kom i kontakt 
med gengas som drivmedelsteknik under krigstid kom den att bli en symbol för 
ett vardagligt liv anpassat till förhållandena i en krigsekonomi. Även om Sverige 
militärt stod utanför krig, påverkades ekonomi och vardagliga konsumtion av 
internationella oroligheter. Gengas är idag, liksom exempelvis surrogatkaffe, en 
symbol för de avkall, försakelser och umbäranden som var vardag även i länder 
som inte deltog eller drogs in i kriget. Vid andra världskrigets slut delade samtliga 
relevanta grupper samma tolkning av gengasen som en smutsig, livsfarlig och 
omodern krigsteknik. Mot andra världskrigets slut började bensinimporten hämta 
sig. Tilldelningen av flytande drivmedel blev därmed större. Särskilt bensinen, 
men även andra flytande drivmedel, tolkades därmed som fredsbränslen, i kon-
trast till gengasdriften.195 

 

                                                             
191 Svenska dagbladet 14 februari 1941, s. 10. Dikten ingår i materialet till ”Cultural Meanings of Wood Gas”, men 
citeras inte. 
192 Dessa egenskaper behöver inte vara exklusiva som önskvärda egenskaper hos automobiler som arbetsredskap, 
men de tenderar att hamna i skuggan av de mer glamorösa värden som kommunicerades i pr-material och populär-
kultur, och som diskuteras i den omfattande forskningen om automobilen. Till exempel marknadsförde Ford under 
1920-talet sina fordon som effektivt lättreparerade, enkla och pålitliga. O’Dell, s. 119. 
193 ”Cultural Meanings of Wood Gas”, avsnitt ”Troublesome Maintenance” & ”Petrol Returns”. 
194 Runeby, s. 31-33. 
195 ”Cultural Meanings of Wood Gas”, avsnitt ”Troublesome Maintenance” & ”Petrol Returns”. 
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Epilog 

Etanol har under drygt ett sekel vid olika tidpunkter framhållits som framtidens 
drivmedel. Som sådant har etanolen inneburit värderingsladdade framtidslöften 
som på ett detaljplan har motsvarat sin tids kontext, men som samtidigt har sekel-
lång kontinuitet: sysselsättning, nationellt oberoende av utländsk olja, modernise-
ring och teknikvetenskapliga framsteg för Sverige som nationellt innovationssy-
stem. Två faktorer tycks vara desamma för varje gång etanolen aktualiserats: 
överproduktion inom nationellt viktig industri och globala krissituationer (eller 
antaganden därom). Kritiken har varierat i art och intressent. Mellan 1909 och 
1923 var invändningarna nykterhetspolitiska. Åtgärderna för att upprätthålla 
sulfitetanolindustrin genom den pågående socialpolitiska debatten väckte mot-
stånd hos jordbruksbrännerierna, som såg sig utmanade av sulfitetanolindustrin. 
Därefter kom kritiken från kooperativ- och frihandelsförespråkande socialdemo-
krater, som vände sig mot den nationalistiska industrihögerandan bland etanolfö-
respråkarna. Idag formuleras kritiken utifrån hur mycket en svensk etanolproduk-
tion skulle kunna tillverka, etiska frågor om markanvändning samt hur väl etanol 
av alla varianter lever upp till förespråkarnas miljölöften.196  

Bortsett från att krigshot som dystopisk drivkraft har ersatts av bland annat kli-
matkris har den svenska etanoldebatten under 2000-talet ett och annat gemensamt 
med mellankrigstidens motsvarighet. Även idag handlar den om visioner, skogen 
som nationell drivmedelsråvara och om Sveriges teknikvetenskapliga positionering 
och status internationellt.197 Även vissa av stödåtgärderna för att stimulera etanol-
försäljningen är bekanta: skattefrihet och politiskt reglerad inblandning av etanol i 
bensin.198 Även om etanolen periodvis har försvunnit från agendan är den, precis 
som elbilen, ett återkommande alternativ när bensinen ifrågasätts. 

Gengasen ansågs vara det bästa (om än inte tillräckliga) beredskapsdrivmedlet 
åtminstone till 1980-talet.199 Vid införandet av Stockholms trängselskatt 2007 
förunnades gengasfordon undantag. De klassas som miljöfordon, tillsammans med 
fordon framförda på etanol, metanol, naturgas, metan, el, biogas eller vätgas.200 
Och även om gengasanvändandet idag är föga utbrett saknas inte entusiaster. På 
nätsidan www.vedbil.se publicerar Johan Linell, Mikael Anderberg och Martin 
Johansson fotografier och berättelser från sin resa Sverige runt på gengas, ett pro-
jekt de kallar ”Genom Sverige med ved i tanken”.201 De uppskattar gengasan-
                                                             
196 Eklöf, s. 801-803; Keskitalo et al, s. 145-148. 
197 Eklöf, s. 797. 
198 Inblandning föreslogs också som stödåtgärd för metanol under 1970-talet. Mårald, s. 341. 
199 Mårald, s. 336, 341. 
200 <http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trangselskatt/Trangselskatt-i-stockholm/Undantag-fran-trangselskatt/>, 
2010-09-23. 
201 <http://www.vedbil.se/>, 2011-11-22. 
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vändning på grund av de aspekter som fick andra världskrigets gengasanvändare 
att byta till flytande drivmedel så fort möjligheten infann sig:  

Under senare delen av eftermiddagen började bromsen på höger bak att krångla 
och hjulet blev varmt. Erik och Micke gick och rotade i några buskar bakom Lars 
laggård [sic] och där låg mycket riktigt en bakaxel med passande broms. Efter lite 
meckande och ombyggnation av fästet kunde vi montera nya bromsen och bilen 
står åter på alla fyr [sic] hjul. Under tiden har jag rengjort filter – en smutsig syssla 

som speglar charmen med att vara gengasåkare.202 

Markus Almroth, en annan gengasentusiast, driver nätsidan www.gengas.nu, 
innehållande teknisk information och tips för gengasanvändare. Kort sagt en nät-
sida för: 

[…] alla oss idealistiska kufar som tycker om att bli sotiga, hugga ved och åka bil 
långsammare än nödvändigt. Den är också tillägnad samma kufar som inte vill 
släppa ut mer koldioxid än nödvändigt i atmosfären, de idealister som genomför 

projektet och de drömmare som önskar att de hade gjort det.203 

Dagens gengasanvändare har en nostalgisk relation till sitt val av drivmedel. Att 
använda gengas blir en återgång till mer rustik fordonsteknik och ett avsteg från 
fordonsdesign som går ut på strömlinjeformning, att dölja tekniken och att fordo-
net är något av ett förlängt vardagsrum i komfortnivå men också så elektroniskt 
avancerat att ”hemmafixaren” inte kan göra särskilt många reparationer på egen 
hand. Liksom andra motorintresserade vill de ha tillträde till tekniken.204 De är 
vad 1930-talets tekniska expertis betecknade som ultimata gengasanvändare: sär-
skilt intresserade av och kunniga om motorer och gengastekniken som sådan, 
tålmodiga och inte rädda för att smutsa ner sig. Dagens gengasanvändare har 
också en annan tolkning av vad som under 1930- och 1940-talen ansågs vara för-
oreningar. Från att ha varit irriterande nedsmutsningar av närmiljön är de nu i sin 
uppenbarhet mer hanterbara än bensinavgasernas smygande och osynliga effekter. 
De är dessutom ett påtagligt identifikationstecken och en omistlig del av gengas-
driftens speciella karaktär. Även under mellankrigstiden och ”gengaseran” var 
gengasen inte till för den genomsnittliga användaren. Dagens gengasanvändare är 
intresserade av fordonshistoria och uttrycker en önskan om individuell självför-
sörjning oberoende av ett globalt system. Men till skillnad från etanolen, som har 

                                                             

202 <http://www.vedbil.se/dagbok/resa/2.shtml>, 2011-11-22. 
203 <http://www.gengas.nu/>, startsida 2010-09-23. 
204 Detta kan jämföras med Christina Lindsays undersökning av användarna av persondatorn TRS-80, som i sin 
originalform togs ur produktion 1984, men vars fortsatta existens vilar på entusiasters användning än idag. Genom 
att ha tillträde till den tekniska artefaktens mekaniska hjärta fick dagens TRS-80-användare en identitet av kompetent 
och ”äkta” programmerare. Hobbyanvändningen av TRS-80 var också i hög grad nostalgisk. Christina Lindsay, 
”From the Shadows: Users as Designers, Producers, Marketers, Distributors, and Technical Support”, i How Users 
Matter: The Co-Construction of Users and Technologies, (red.) Nelly Oudshoorn & Trevor Pinch, Cambridge, 
Mass. 2003, s. 44, 46-47. 
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varit framtidens drivmedel i ungefär hundra år, är gengas snarare att anse som 
gårdagens drivmedel för den kunniga och tålmodiga användaren av idag. 
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SUMMARY 

 
Fuelling the Modern Nation 

Ethanol and Wood Gas as Alternative Fuels in Sweden during the 
Interwar years and World War II 

In the light of the early 21st century discussions about global warming and peak-
oil, alternative, renewable fuels have attracted political attention. Motivated by 
hopes of an emerging industry based on raw materials from the nationally impor-
tant forestry industry and an eco-modern assumption about economic growth 
based on ‘green’ innovations, Swedish politicians of various political affiliations 
have undertaken efforts to increase domestic use of ethanol. The discussions 
about alternative fuels emphasise present and future fuels and lack the historical 
perspective on previous attempts to promote alternatives to petrol. This thesis is a 
part of the research programme Fuel of the Future? A Research Programme on 
the Science, Technology and Selling of Biofuels in Sweden, financed by The 
Swedish Research Council Formas. The programme’s objective was to investigate 
Swedish biofuel projects since the early 20th century, with focus on the main ac-
tors, arguments and the context in which each alternative was declared ‘fuel of the 
future’ and the factors behind its subsequent exit from Swedish policy. This thesis 
investigates two of the most widely discussed Swedish fuel alternatives during the 
Interwar years and World War II: ethanol and wood gas.  

The ethanol promoted during the Swedish Interwar years was distilled from fer-
mented sulphite lye, which was a by-product of pulp and cellulose production. 
Before sulphite ethanol production was taken up in 1909, sulphite lye was dis-
charged into water courses, posing a pollution problem. Ethanol was by industrial 
representatives, the technical elite and Swedish politicians crowned ‘the Swedish 
fuel of the future’ and during World War I it was an important substitute for 
petrol. When petrol import recommenced after the war ended, ethanol was not 
only too expensive to compete with petrol; it also met resistance within the politi-
cal context, permeated by Temperance ideals. Wood gas is a combustible gas 
derived from an incomplete combustion of wood, charcoal or peat in a separate 
gasifier, the main component of the gas being carbon monoxide. Wood gas be-
came politically interesting in Sweden in the early 1930s, although experiments 
had been carried out by engineers in cooperation with the Swedish military forces 
since the 1920s.  

The objective of this thesis is to investigate Swedish policy for ethanol and wood 
gas promotion in the Interwar years. How were ethanol and wood gas promoted? 
What were the arguments, from promoters and opponents alike? I also investigate 
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how widespread usage during World War II affected the ways in which wood gas 
and ethanol were understood by users, policy makers and technical and medical 
elites. By employing the socialconstructivist theoretical perspective (the social 
constructions of technology, SCOT) introduced by Trevor J. Pinch and Wiebe E. 
Bijker I analyse how the interpretations of ethanol and wood gas in Swedish pol-
icy changed during the studied time period. I also relate ethanol and wood gas to 
the wider socio-technical system, in Thomas P. Hughes terminology, of the inter-
nal combustible engine (ICE) automobile and petrol. The source material consists 
of Parliament and Government records including cabinet meeting files, govern-
mental commissions, authority archives, technical evaluations and handbooks, 
scientific medical publications and to some extent popular press.  

 

Paper abstracts 

The empirical studies of this compilation thesis are presented in four separate 
papers. The first, ‘Promoting Ethanol in the Shadow of Oil Dependence: 100 
years of Arguments and Frictions in Swedish Politics’, is accepted for publication 
in Scandinavian Journal of History. It is co-authored with research programme 
colleagues Jenny Eklöf and Erland Mårald and takes a long-term perspective on 
Swedish ethanol policy, with special focus on arguments and expectations in rela-
tion to the dramatically different contextual settings in which ethanol have at-
tracted political interest: the early 1920s, when Swedish policy was highly influ-
enced by Temperance ideals, the oil crisis and cold war setting of the 1970’s and 
1980s and today’s debate about global warming and global environmental ur-
gency. 

The second study is titled ‘Ett nationellt drivmedel: etanolfrågan i svensk politik 
1924-1934’ and is accepted for publication in Swedish historical journal Scandia. 
Its focuses on what happened when the ethanol industry in 1923 solved the prob-
lem of rendering ethanol fuel undrinkable. This was a big step towards allowing 
ethanol fuel to compete with petrol on equal terms. However, the problem of the 
relatively high price of ethanol compared to petrol remained. The ethanol indus-
try made claims on state support, such as tax exemptions and legislation for man-
datory blending on ethanol in all imported petrol. Although criticised, mainly 
from internationalists in the Social Democratic Party, the suggestions were carried 
through, due to the alleged national significance of the ethanol project. 

The third study, ‘Cultural Meanings of Wood Gas as Automobile Fuel in Sweden, 
1930-1945’, is published in an anthology on energy use, Past and Present energy 
Societies: How Energy Connects Politics, Technologies and Cultures. The study 
follows wood gas from being a politically promising domestic fuel in the early 
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1930’s, the most important surrogate fuel during World War II, and subsequently 
only a fuel alternative for future crises of World War II magnitude.  

The fourth study, ‘Gengas och ohälsa: den medicinsk-vetenskapliga kontroversen 
kring kronisk koloxidförgiftning’, is published in the Swedish journal for history 
of science and ideas Lychnos. The study follows a controversy that erupted within 
the medical society. The object of the controversy was the diagnosis chronic car-
bon monoxide poisoning, which became a debated potential health hazard of 
wood gas work during World War II. Although the diagnosis was disputed, it had 
high political credibility, especially within the left-wing parties and labour unions. 

 

Final remarks 

The arguments for ethanol and wood gas were permeated with a modern vision 
of a Sweden on the technological and scientific forefront in a perceived global race 
for prowess. Sulphite ethanol was a Swedish technology, sold to the US, Switzer-
land, Germany, Norway and Finland. This labelled sulphite ethanol as a Swedish 
technological success story, thus promoting a national self-image of grandeur in a 
continuously industrialising world. Although wood gas was not a Swedish tech-
nology per se, it was also interpreted within the same nationalist frame, due to 
certain characteristics of its usage. In the early 1930’s wood gas arose as a national 
fuel in the light of a recent economic crisis within the nationally important forestry 
industry. Increased wood gas usage provided employment opportunities and a 
market for otherwise useless brushwood and second rate timber. The fact that 
both the ethanol variant at the time and wood gas was based on lucrative usage of 
surplus or waste from forestry, with its affiliated and nationally heralded pulp and 
cellulose industry, also contributed to the interpretation of ethanol and wood gas 
as future national fuels. The modern vision of industrial Sweden also relied heav-
ily on abundant natural resources, of which the forests are one example. 

Optimistic hopes and expectations on national advances in technological devel-
opment was not the only nationalist aspect of the arguments for ethanol and wood 
gas. Not having domestic fuel alternatives was considered a great risk, as World 
War I had a great impact on the political context of the Interwar years. If a new 
war should break out, a nation without domestic alternatives to petrol was at a 
military disadvantage. What is more, even if this should not be the case, contem-
porary international reports warned of the depletion of the world’s oil reserves. 
Some of the Swedish politicians of right-wing parties also advocated autarky, i.e. 
economic and material self-sufficiency. In their view ethanol and wood gas were 
promising fuel alternatives as steps towards becoming independent of the rapidly 
increasing petrol import. Wood gas was seen as a future fuel for individual self-
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sufficiency, which as an idea appealed to a broader political spectrum than the 
autarky ideal did. 

Wood gas was not a subject of notable criticism in political for a in the Interwar 
years. Ethanol was, however, more intensely debated. During 1919-1923, before 
the problem of rendering ethanol fuel undrinkable, sulphite ethanol was contradic-
torily supported by being granted access too the liquor market as way to maintain 
profitability while experiments for an efficient denaturant (substance to make 
ethanol undrinkable) was in progress. The support measure led to a political clash 
of interests between the sulphite ethanol industry mainly located close to the pulp 
and cellulose industry in the north, and the agricultural distillers in the south. 
While the sulphite ethanol producers claimed their industry to be more efficient, 
technologically advanced and thus more ‘rational’ in a modern sense, their oppo-
nents claimed to have age-old right to the liquor market. The debate in Parliament 
was more than a clash of interest between two industries; it also embodied the 
traumatic shift from agrarian to industrial society and the power shift that came 
with it. 

When ethanol could be sold freely on the fuel market, it was still in need of state 
support due to its higher cost compared to petrol. Therefore it was also granted 
tax exemption as a somewhat price-levelling measure, sales guarantees and legis-
lated petrol-ethanol blending. But sceptics, mainly Social Democrats, declared 
ethanol out-of-date and questioned the rationale behind using tax funds to grant 
private enterprise such favours, thus promoting the more expensive fuel and risk-
ing higher costs for consumers. However, for the sake of military preparedness 
and due to already vested political interest in the ethanol project, the Social De-
mocratic government of 1934 continued to support the struggling ethanol indus-
try. 

The support policies for wood gas usage were not subject to a notable debate, but 
had its dilemmas. In order to encourage motorists to switch to wood gas, a state 
administered gasifier loan fund was introduced in 1932. The appropriateness of 
this was questioned by the representatives from National Board of Trade, who 
found it morally dubious to cause individuals and small businesses to take finan-
cial risks for the sake of promoting politically desirable wood gas use. The appre-
hension proved justified. It only took a couple of years for the loan fund endeav-
our to turn out to be a fiasco. From attracting just over 200 approved loan applica-
tions in the first budget year, interest plummeted to only four the year after. The 
wood gas pioneers were disappointed in their investment, which had not proved 
to be cost efficient as advertised. Instead, it had led to severe engine failures, op-
erational problems and difficulties acquiring gasifier fuel, not to mention hazard-
ous, time-consuming and dirty maintenance. Politicians, technical expertise and 
state authority interest in wood gas continued throughout the Interwar years. At 



 

63 

the outbreak of World War II, wood gas proved a valuable surrogate. Although 
there were other alternatives, such as ethanol and shale oil, wood gas powered 
approximately 95 per cent of the land-bound Swedish automobile fleet, however 
substantially diminished. Increased usage meant that the problematic socio-
technical characteristics of wood gas became obvious: gasifier waste disposal, pol-
lution of the automobile’s immediate proximity, slow acceleration and low overall 
speed, poor automobile hill-climbing capacity, its demand for constant gear shift-
ing, unreliability and the risk of fires, explosions and acute (and eventually the 
disputed chronic variety) carbon monoxide poisoning. Since ethanol had socio-
technical characteristics that were overall identical to those of petrol, it did not 
cause the user notable inconveniences. Ethanol was subsequently not seen as a 
lesser fuel. It was semantically bundled together with other liquid fuels in general. 
The liquid fuel ICE automobile had achieved closure as the norm and wood gas 
powered automobiles with its distinctive qualities did not fit within the closed 
interpretation of what an automobile was and how it functioned. From being a 
national fuel of the future in the early 1930s, wood gas became the un-modern, 
hazardous and impractical ‘fuel of yesterday’, at least in regards to civilian auto-
mobility during peacetime.  

Although ethanol was not subject to negative interpretations, its production during 
wartime was questioned after World War II. Wood gas was, however, in all its 
low-tech sturdiness still considered a reliable wartime surrogate. In the late 1940s 
and early 1950s political interest in ethanol petered out; state supports were dis-
continued. Today, ethanol as a Swedish forestry product is again on the political 
agenda as a promising, but controversial questioned alternative fuel, whereas 
wood gas is a hobby project imbued with nostalgia and an ideal of individual self-
sufficiency. 
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