
I början av 2000-talet knöts det stora förhoppningar till bränsleceller och 
vätgas. Inte minst bilindustrin utlovade att bränsleceller skulle möjliggöra bi-
lismens fortsatta utbredning. Det formulerades till och med en ekologiskt mo-
dern utopi om en framtida vätgasekonomi vari energianvändningen kunde öka 
utan att ge upphov till förödande växthusgaser. Men tekniken kan inte bara 
vara del av bilar, den kan också användas på helt andra vis tillsammans med 
förnyelsebara energikällor i decentraliserade energisystem. I föreliggande av-
handling undersöks hur bränsleceller och vätgas beskrivits som delar i olika 
typer av framtida energisystem 1978 – 2005. Avhandlingens empiri undersöks 
tillsammans med teorier om utopier och förväntningar på teknik samt tidigare 
forskning om svensk energi- och miljöpolitik.

Avhandlingen är indelad i kronologiskt strukturerade kapitel vilka länkas 
samman av platåer. I analysen av den historiska förändringen från visionerna 
om vätgassamhällen till en vätgasekonomi diskuteras hur tekniska, ekonomis-
ka, miljörelaterade och säkerhetsmässiga förväntningar skapades med hjälp 
av starka metaforer som vatten, vägkartan och marknaden. 
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