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Förord 

För dig, för dig och för dig är denna avhandling skriven. Men allra mest för Elin och Kaspar. 

Vi har gått åt samma håll och ni har stöttat mig när jag var virrig och trött. För det var tungt 

att gå, när hela Linköping verkade full av långa svarta labyrinter, mest en trög röra av en 

massa tid, men jag behövde inte gå ensam genom dessa dunkla rum. Den vackraste stunden i 

livet var den när ni kom. Det stökas till ibland ändå, så låt jorden snurra på och ge en ros till er 

fakir.   

 

Uppdraget att skriva en avhandling levereras inte med en lösning i kanten. De som lyst upp de 

stigar jag sprungit på är framför allt mina handledare. Till Jonas. Din del i processen att 

förvandla mina citatkataloger till fungerande analyser är ovärderlig för tillkomsten av denna 

avhandling. Jag är tacksam för din outtröttliga förmåga att påpeka brister och inkonsekventa 

resonemang i mina pekoral. Till Sven. Med dina ofta underfundiga och subtila frågor, som 

alltid haft stor relevans, har du fått mig att reflektera om mina texter på ett sätt som gjort att 

resonemang strukits och medan andra förfinats. Till Pelle. Hos dig har jag haft tillgång till en 

källa av teoretisk skärpa, sund skepsis blandat med stor tilltro inför mitt avhandlingsprojekt. 

Till Björn. Du har smittat mig med din entusiasm, kreativitet och tvärvetenskapliga 

nyfikenhet. Till Mattias. Du har en förmåga till språklig briljans genom en associativ 

begåvning utöver det vanliga vilket injicerat kombinatorisk stärkelse i mina nervbanor. Dina 

e-mail med poetiska forskningsbetraktelser är värda ett bättre öde än att upplösas i den 

elektroniska papperskorgen. Till Hans. Jag tackar dig (och hela slutseminariekommittén) för 

er barska och stränga läsning av mitt ofullgångna slutseminariemanus eftersom det både blev 

till ett motstånd att ta spjärn emot och en källa till inspiration. Ni hade dessutom helt rätt, det 

behövdes en hel del jobb för att det skulle bli en avhandling, men nu är den i alla fall klar och 

förhoppningsvis är den bättre än det manus ni läste.     

 

Under hela doktorandtiden har Eva, Christina och Lotta funnits som ett stöd för mig. Ni är 

människor som har förmågan att alltid se till att andras jobb fungerar eftersom ni sköter ert 

arbete klanderfritt. Men viktigast för mig är ändå att ni besitter begåvningen att på ett 

okonstlat och självklart vis bry er om andra människor. Ni är inga stela byråkrater, utan varma 

kollegor som bidragit på ett omfattande vis till att den här avhandlingen har kunnat skrivas. 
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Jag var inte ensam och jag är inte ensam nu. Jag har kämpat med en dröm. Jag ville inga 

brustna hjärtan, inga slitningar i blodet, jag ville hitta söndermarken. Anders H. har jag delat 

skratt och sorg med samt är tacksam för tystnaden du ger i betongens tunnelbanebrus. Hos dig 

tog sig kolet hela vägen från marginalen till centrum. Angelos är en mångsidig kompis som 

ständigt är med mig i tankarna även om vi inte träffas så ofta. Tillsammans med Francis har 

jag bland annat delat en utskällning från lagmannen, kvoteringsdiskussioner och brandlarm. 

Du har dessutom bidragit i min intellektuella omstöpning med tankar om bandage, 

diskussioner om ANT samt nattligt härbärge. Med Magnus Nilsson har jag pratat mycket om 

Ernesto genom åren och Martin Laps har inte bara förgyllt vårt bröllop med sin sång utan 

också bidragit med intellektuell näring utifrån sitt egna författarskap.  

 

Doktorandgruppen har varit betydelsefull, Karin W. delar jag fortfarande en soffa med, 

liksom seminariet om teknik, värderingar och politiska processer (TVOPP). För val av 

avhandlingsämne var Maria Saxe i program energisystem (PES) viktig. Tillsammans med 

henne upptäckte jag hur spännande och omvälvande tvärvetenskap kan vara. Jag vill också 

tacka projektledarna i SamVäte som var generösa nog att låta mig ta del av deras arbete.    

 

Ett antal personer har varit viktiga för mig med sin entusiasm, uppmuntrande attityd och 

värme. Anders J, hoppas du får ett fantastiskt år i Kanada! Anna, det är bra att inte ha med sig 

mobilladdare ibland! Eddy, kommer vi någonsin att träffas? Niklas, den där Thörn gjorde oss 

lite nervösa! Ylva, det var skönt att vi satt kvar ute och åt även om det regnade lite! Rolf, 

hoppas det blir fler samtal! Jane, nu är det dags för norrskorna/norrmännen att smittas av din 

entusiasm! Peppe, du har gett mig inspiration! Karin T, det är alltid betydelsfullt att prata med 

dig! Maria B, mer kantareller till folket! Karin S, fortsätt att hålla ånga uppe! Vasilis, du är de 

små positiva ordens mästare! Marianne, av dig har jag lärt mig massor! Lina, har påvisat 

vikten av belöningar! Lisa, det blir bra det där! Mikael, har förmedlat jobb till mig! Dick, du 

är inte ensam från Vaggeryds kommun på tema T! Simon, håller på fel lag men har stor 

förmåga till empati! Magnus, sprider underbara vardagsberättelser! Rickard, lär mig om fiske! 

Robert, fler Orsa spelmän till folket! Claes, har gjort fotbollscomeback före mig! Andreas, 

gick fram och tillbaka men verkar nu hittat ett lugn! Tony, någon gång hoppas jag att du 

kommer hit! Ali, du får snart det där jobbet du söker! Robert H, har jag varit fast med! Ann-

Sofie, jag ser fram emot din intressanta avhandling! Ni har alla betytt mer än ni kanske förstår 

för min motivation de sista skälvande månaderna av avhandlingsskrivandet.  
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Gnistor till skrivandet har jag också fått från Lars W, tack för dina texter! Kära vänner i ljus 

och i mörker, i växlande väst och öst, är ni alltid mitt hopp och min helande tröst, min helande 

tröst.  Mina bröder och föräldrar har funnits med under hela tiden med en otvungen 

självklarhet. Mina föräldrar och Robert Hrelja har dessutom korrekturläst manuset vilket jag 

är otroligt tacksam för, liksom jag bugar och bockar för den hjälp jag fått med den engelska 

sammanfattningen från Ali Yaras och Francis Lee.   

 

Jag har väntat på ett regn jag kan förlora mig i. Jag hör ett hjärta som slår och i natt vill jag att 

stundens dimma ska dra förbi, för en välkommen vår. När våren har öppnat sina dörrar kom 

ihåg mig då och allting, allting, allt, är nästan perfekt. Inte bra, men helt okej, det är visst 

någon som är tillbaka. Inte där än, men på väg, det är visst någon som är tillbaka. 

 

 

Linköping, september 2010  

Martin Hultman 
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Kapitel 1. Avhandlingens förutsättningar 

Inledning 

Med övertygande beskrivning, ackompanjerad av en förväntansskapande rubrik, avtecknades 

en överväldigande bild framför mig. Mitt första möte med bränsleceller och vätgas, skedde på 

Energitinget i Eskilstuna några år efter millennieskiftet och skapade en korseld av känslor och 

associationer inom mig. Jag var där tillsammans med mina kollegor i den tvärvetenskapliga 

forskarskolan Program Energisystem för att få en första inblick i energisverige. Platsen jag 

befann mig på, Energitinget, är Sveriges mest välbesökta konferens för energi- och 

miljöfrågor med deltagare från energibolag, kommuner, politiska partier och forskare. Ett 

införande av bränsleceller och vätgas utlovade både guld och gröna skogar i de tre sessioner 

som anordnades. Bilden var stark och uppbyggd av alla nutidens modeord exempelvis 

hållbart, flexibelt, naturligt, effektivt och framtida, vilket gjorde att jag hade svårt att värja 

mig inför känslan av hur intressant detta verkade vara.  

 

I denna avhandling undersöks hur bränsleceller och vätgas under olika tidpunkter beskrivits 

som delar i ett framtida energisystem från 1978 till 2005. Materialet som analyseras är i 

huvudsak statliga utredningar, böcker, rapporter, tidningsartiklar och riksdagstryck. 

Startpunkten för avhandlingen motiveras av publikationen av flera böcker, rapporter och 

tidningsartiklar i Sverige som beskrev hur vätgas och bränsleceller kunde vara delar i framtida 

samhällen. Avhandlingen avslutas när en annan bild av framtiden är inflytelserik, nämligen 

den om en framtida vätgasekonomi. Det som är i fokus genom hela avhandlingen är vilka 

aktörer som beskriver tekniken, på vilket sätt detta sker samt hur dessa beskrivningar 

förflyttas och förändras. I avhandlingen undersöks dessa beskrivningar av framtidens 

energisystem för att kunna skildra förändringar i den svenska energi- och miljöpolitiken.   

En lång historia 

Intresset för bränsleceller och vätgas i ett framtida samhälle var mycket stort omkring 

millennieskiftet när sessionerna anordnades vid Energitinget. Vad som dock inte diskuterades 

utförligt vi denna tidpunkt var att visionerna om bränsleceller och vätgas som delar i 

samhällets energisystem inte alls var nya, utan hade en vindlande historia; detta syns till 

exempel om vi lite översiktligt beskriver den svenska energidebatten genom åren.  
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I samband med den intensiva energipolitiska diskussionen om framtiden vid slutet av 1970-

talet placerade olika aktörer in vätgas och bränsleceller i vitt skilda energisystem. I tre olika 

visioner om framtidens energisystem fördes vätgas och bränsleceller på tal. Det handlade om 

ett kärnkraftsbaserat, ett förnyelsebart och ett fossilbaserat energisystem som skulle utgöra 

kärnan i olika sorters vätgassamhällen. Dessa tre framtidsvisioner illustrerar hur positionerna i 

miljö- och energipolitiken vid denna tid var indelade i de vitt skilda industrimoderna och 

ekologisk diskurserna samt hur det också fanns ett embryo till en ekologiskt modern diskurs.     

 

I mitten och mot slutet av 1980-talet finns flera indikationer på att den ekologiska diskursens 

framtidsvisioner vann allt mer utrymme samtidigt som det industrimoderna kärnkrafts-

samhället tappade i inflytande. Som ett exempel på hur ett decentraliserat och förnyelsebart 

energisystem med vätgas som energibärare kunde se ut, byggdes WELGAS i mitten av 1980-

talet upp i Härnösands kommun. WELGAS stod för Wind, ELectricity, GAS och var en 

förkortning av ett projekt som skulle konkretisera visionerna om ett vätgassamhälle. Med 

hjälp av ett vindkraftverk fångades en flödande energikälla in, vilken sedan omvandlades till 

vätgas. Det grundläggande i projektet var att se en familjs energianvändning som en helhet 

samt att energianvändningen skulle kunna tillfredställas på ett förnyelsebart och decen-

traliserat vis.1  

 

WELGAS blev uppmärksammat i nyhetsartiklar och var det enskilt största skälet till att vätgas 

dominerade som förslag till alternativt drivmedel i artiklar i svenska tidskrifter mellan 1984-

1990.2 Det beskrevs som en ekologiskt riktig modell för framtidens samhälle i debattartiklar 

av bland andra den socialdemokratiske miljödebattören Rolf Edberg.3 Efter den tvååriga 

testperioden blev det ingen fortsättning.  I början av 1990-talet var det istället som 

omvandlare av naturgas som tekniken användes. De svenska energibolagen Sydkraft och 

Vattenfall realiserade då tankarna om fossilgasdrivna bränsleceller som deras medarbetare 

hade framfört från och med början av 1980-talet.4 Vid slutet av 1990-talet tog bilindustrin 

                                                 
1 Gunnar Wettermark & Carina Johansson (1987), Welgas – Vätgasprojektet vid Härnösands 400 års jubileum, 
s. 7 
2 Björn A. Sandén & Karl M. Jonasson (2005) ”Variety creation and co-evolution of contenders: The case of 
alternative transport fuels in Sweden 1974-2004” 
3 Rolf Edberg ”Satsa NU på vätgas – på väg mot väteåldern II” Arbetet 870605 [debattartikel], Rolf Edberg 
”Rena energin – på väg mot väteåldern I” Arbetet 870603 [debattartikel]. Läs även An Wennberg ”Vätgas 
skogarnas räddning”, Dagens Nyheter 870506 [debattartikel], ”Första ekologiskt riktiga samhällsmodellen 
visas”, SERO Journalen 1987 nr 1 
4 Eftersom fossilgas och naturgas används som utbytbara i mitt empiriska material har jag också valt att använda 
dem som synonymer i denna avhandling. Båda relaterar till metan.   
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över tekniken och hävdade att dessa istället passade väl in i framtidens bilism. Vid 

millennieskiftet förändrades alltså återigen argumentationen om hur bränsleceller och vätgas 

skulle passas in i energisystemet. Denna gång övertogs de av några bilföretag, framför allt 

Chrysler, och i en anda av ekologisk modernisering5 menade de att vätgas och bränsleceller 

borde användas för transporter i en vätgasekonomi såsom på Island. Några år senare kom 

denna vision om en vätgasekonomi att plockas upp av inflytelserika politiker och senare även 

pekas ut som en ledstjärna i SOU 2003:80, EFUD  - en del i omställningen i energisystemet. 

Sammanfattningsvis utgörs alltså den historiska förändring vi ska följa i denna avhandling av 

ett skifte från en diskussion om flera alternativa vätgassamhällen till en vision om en 

vätgasekonomi.  

Vätgas och bränsleceller var populära kring millennieskiftet 

Runt millennieskiftet 2000 meddelades det inte bara vid tre välbesökta sessioner på 

Energitinget att vätgas och bränsleceller borde vara en betydelsefull lösning på det 

industrimoderna problemet med växthuseffekten. I själva verket skapades det stora 

förväntningar på tekniken av bilindustrin (t.ex. DaimlerChrysler), energibolag (t.ex. Shell och 

Statoil), politiska ledare och delar av miljörörelsen (t.ex World Watch Institute och Bellona).  

 

Förväntningarna på tekniken placerades in i en framtida vätgasekonomi vilken skulle 

möjliggöra en fortsatt obegränsad tillväxt. I det uppmärksammade talet till nationen 2003, 

menade USA:s dåvande president George W. Bush att bränsleceller och vätgas skulle göra 

internationella fördrag, som Kyotoprotokollet, onödiga eftersom man i en vätgasekonomi 

kunde kombinera ekonomisk tillväxt med miljöhänsyn och tryggad tillförsel av energi.6 

Utredningarna som hade producerats i linje med Bush’s presidenttal och den nationella 

satsning på bränsleceller och vätgas som han förordade, gav eko bland världens ledare.7  

 

                                                 
5 Ekologisk modernisering kommer att diskuteras mer utförligt senare i avhandlingen. Begreppet är omtvistat då 
till exempel Oluf Langhalle visat att det i den tidigare forskningen finns en brist i klarhet om det handlar om ett 
deskreptivt begrepp för att förstå en typ av policy process, ett analytiskt begrepp för att förstå en viss 
samhällsförändring eller ett normativt begrepp för att propagera för en viss typ av politik Oluf Langhelle (2000) 
”Why Ecological Modernization and Sustainable Development Should Not Be Conflated”. I avhandlingen 
kommer jag att använda begreppet såsom sker i Maarten A. Hajer (1997), The Politics of Environmental 
Discourse – Ecological Modernization and the Policy Process 
6 George W. Bush, State of the Union, January 2003 nedladdat från www.whitehouse.gov 20050915. Dessa ord 
återkom även i Department of Energy (2004), Hydrogen posture plan, s.ii och s.1 
7 William McDowal & Malcolm Eames (2006) ”Forecasts, scenarios, visions, backcasts and roadmaps to the 
hydrogen economy:A review of the hydrogen futures literature”,  Mike Hudson et al. (2008) ”Constructing a 
typology of H2 in cities and regions: An international review”, Sjoerd Bakker & Harro van Lente (2007) 
”Fuelling Chained Expectations in Hydrogen Communities” 
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Ett talande exempel var hur dåvarande ordförande i EU-kommissionen, Romano Prodi och 

George W. Bush uttalade sig om sitt gemensamma mål om att skapa en så kallad 

vätgasekonomi.8 Prodi inkluderade den 11 november 2003 vätgas och bränsleceller i EU:s 

tillväxtinitiativ. Som en följd av detta etablerades 2004 den första gemensamma plattformen 

för forskning inom EU.9 I ett pressmeddelande från EU 2004 menades till och med att en 

vätgasekonomi var skillnaden mellan liv och död, eller som det uttrycktes: ”sink or swim”.10 

Vätgasekonomin i livräddarmetaforik användes i en uppmaning att delta vid en press-

konferens där Romano Prodi, dåvarande vice president Loyola de Palacio och dåvarande 

forskningskommissionären Philippe Busquin skulle presentera European Hydrogen and Fuel 

Cells Technology Partnership. Plattformen skulle omfatta forskning, kommersialiseringsplan, 

infrastrukturprojekt, utbildningsinsatser m.m.11  I pressmeddelandet stod att:   

 

Hydrogen and fuel cells are key to achieving the EU 
objective of replacing 20% of vehicle fuels with 
alternative fuels by 2020. They can potentially reduce the 
European Union's dependence on oil while at the same 
time contributing to sustainable development.12  

 

Plattformen samlar företag, forskare och politiker i en strävan att införa bränsleceller som 

energiomvandlare i EU med det långsiktiga målet att skapa en vätgasekonomi.13 Förutom den 

kraftfulla metaforiken och den storskaliga satsningen i form av tid och pengar kan den stora 

uppmärksamheten runt millennieskiftet också avläsas i markant ökande antal internationella 

konferenser,14 betydligt fler texter och bilder i massmedia,15 tilltagande mängd artiklar i 

svenska tidskrifter,16 talrikare artiklar i internationella vetenskapliga journaler,17 fler 

                                                 
8  Joint Statement by president George W. Bush, Europeen Council President Konstandinos Simitis, and 
Europeen comission president Romano Prodi on The Hydrogen Economy , www.eere.energy.gov/  nedladdad 
20040115. Läs även bland andra Håkan Abrahamsson ”EU och USA väljer väg mot vätgas”, NyTeknik 030617 
9 http://www.be.sgs.com/ip-04-0069_20040120_hydrogen_economy_en.pdf nedladdad 20090215 
10 EU roadmap towards a European Partnership for a Sustainable Hydrogen Economy, //Europa.eu.int/, 
nedladdad 20040115 
11 Ibid 
12 Ibid 
13 The European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform, www.hfpeurope.org nedladdad 20050915 
14 Annette Reuf & Jochen Markard (2006) ”What happens after a hype? Changing expectations and their effect 
on innovations activities in the case of stationary fuel cells” 
15 Martin Hultman & Maria Saxe (2005), Full gas mot en renare miljö?Om hur bränsleceller och vätgas 
framställs av media och experter i Sverige, Annette Reuf & Jochen Markard (2006)  ”What happens after a 
hype? Changing expectations and their effect on innovations activities in the case of stationaly fuel cells” 
16 Björn A. Sandén & Karl M. Jonasson (2005) ”Variety creation and co-evolution of contenders: The case of 
alternative transport fuels in Sweden 1974-2004” 
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patentansökningar per år18 och stor ökning av fordonsprototyper tillverkade framför allt av 

bilindustrin.19  

 

Den stora ökningen för intresset gällande bränsleceller och vätgas plockades också upp av 

aktörer i många städer och regioner (bland annat London och Wales) som här såg sin 

möjlighet till ekonomisk tillväxt med miljövänlig profil.20 I London skapades till exempel en 

privat-offentlig organisation, London Hydrogen Partnership, i april 2002 för att skapa en 

vätgasekonomi till 2050.  En sådan vision återupprepades vid flera tillfällen av Londons 

dåvarande borgmästare Ken Livingstone. 21  

 

Kring millennieskiftet skapades alltså en vision om en framtida vätgasekonomi som skulle 

kunna kombinera ekonomisk tillväxt med miljöhänsyn och tryggad tillförsel av energi. Vad 

var det då för teknik som dessa företagsledare och politiker hade så höga förväntningar på?  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
17 Mike L. Perry & Tom F. Fuller (2002) ”A Historical perspective of Fuel Cell Technology in the 20th century”, 
Asbjorn Kårstein (2005), Samfunsvitenskaplig forskning om hydrogen:En bibliografi, s.6  
18 Robert van den Hoed (2004), Driving fuel cell vehicles. How established industries react to radical 
technologies 
19 Sjoerd Bakker et al. (2008) ”Prototyping Hydrogen Futures.Measuring the Automotive Industry´s 
Expectations of Hydrogen Technologies” 
20 Mike Hudson (2008) ”Old industrial regions, technology, and innovation:tensions of obduracy and 
transformations”, Mike Hudson et al. (2008) ”Constructing a typology of H2 in cities and regions: An 
international review”, Samantha J. Cherryman et al. (2008) ”An exploratory study of public opinions on the use 
of hydrogen energy in Wales”, Sjoerd Bakker & Harro van Lente (2007) ”Fuelling Chained Expectations in 
Hydrogen Communities” läs även Jeremy Rifkin (2002), The Hydrogen Economy 
21 Mike Hudson & Simon Marwin (2007) ”Understanding the Role of the National Exemplar in Constructing 
‘Strategic Glurbanization’”  
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Vätgas och bränsleceller som forskningsobjekt 

Utifrån de utredningar och vetenskapliga artiklar jag studerat går det att återge en bild som 

ofta återkommer av bränsleceller. Det går att beskriva bränsleceller som kemiska 

energiomvandlare, likt batterier, vilka förvandlar vätgas och syre till elektricitet och vatten. 

Dessa är skalbara och kan användas i såväl datorer, bilar som i kraftverk. Vid den kemiska 

omvandlingen behövs bland annat anoder, katoder, metaller och membran. En sådan 

beskrivning återfinns till exempel vid Chalmers fysikinstitutions hemsida.22 På denna hemsida 

finns också följande illustration av en bränslecell (undantaget bildtexten):   

 

 

   
          Det här är ingen bränslecell   

 

 

Inspirerad av idéhistorikern Michel Foucaults analys av Renè Magrittes tavla föreställande en 

pipa med texten ”Det här är ingen pipa”, 23 har jag lagt till en bildtext som ifrågasätter den 

bränslecell som bilden från Chalmers hemsida är tänkt att illustrera. Med bildtexten vill jag 

påminna om att ett objekt alltid skapas tillsammans med sina betydelser. Objekt är alltid 

                                                 
22 Nedladdad från fysikinstitutionens hemsida, elektrofysik, Chalmers, 20090328 
http://fy.chalmers.se/ef/Brcell.htm 
23 Michel Foucault (2008), This is not a pipe 
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kvasi-objekt.24 Detta är centralt för antagandet i denna avhandling om att det inte finns någon 

inre essens i objekten utan att dessa skapas i relation till de betydelser som tillskrivs dem. 

Foucault introducerar i boken The order of things en passage från Borges som behandlar en 

Kinesisk encyklopedi där djur delas upp i ”(a) belonging to the Emperor, (b) embalmed, (c) 

tame, (d) sucking pigs (e) sirens, (f) faboulous, (g) stray dogs […].25 Denna taxanomi påvisar 

enligt Foucault hur olika objekt skapas vid specifika tidpunkter på specifika platser och av 

olika aktörer.  

 

På ett liknande vis som den kinesiska encyklopedin redogjorde för olika typer av djur beskrev 

Olle Lindström, den före detta chefen vid ASEA:s forskningsavdelning och senare professor 

vid KTH, bränslecellerna vid början av 1960-talet:  

 

En systematisk behandling av bränslecellsfloran kan följa 
många olika indelningsprinciper: bränslets 
aggregationstillstånd (celler för fast, flytande och 
gasformigt bränsle), direkta celler (bränslet delar sig självt 
i elektrodreaktionerna) och indirekta celler, torra och våta 
celler (elektrolyten i de våta cellerna är en vattenlösning, i 
torra celler utnyttjas en fas jonledande oxid eller 
saltsmälta), reaktionsbetingelserna (högtrycksceller, 
högtemperaturceller, lågtemperaturceller), etc.26  

 

Lindströms ”bränslecellsflora” påvisar den heterogenitet som finns i bränslecellerna. I likhet 

med Foucaults antagande om hur objekt skapas tillsammans med betydelser, kommer jag 

därför i denna avhandling att ta fasta på vad Lindström noterar att en ”[…] given karakteristik 

av några bränslecellstyper är varken logiskt indelad eller fullständig utan representerar en 

praktisk kompromiss”.27 Lindström formulerade detta antagande redan på 1960-talet vilket är 

giltigt även i mitt empiriska material där bränslecellerna och vätgasen tillskrivs olika 

betydelser.   

                                                 
24 Michel Serres (1992), Naturpagten, s.61, Michel Serres (1995), Genesis, s. 91, Michel Serres (2007), The 
Parasite, s.225, Bruno Latour/Michel Serres (1995), Conversations on Science, Culture and Time, s.166 
25 Michel Foucault (2002), The order of things, s.xvi 
26 Olle Lindström ”Bränslecellen – en strömkälla för ubåtar och rymdskepp”, Elementa 1965 nr 2. Läs även Olle 
Lindström ”Bränslecellen – en lovande energiomvandlare”, Teknisk Tidskrift 1963 nr 23 
27 Olle Lindström ”Bränslecellen – en lovande energiomvandlare”, Teknisk Tidskrift 1963 nr 23 



 16

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur bränsleceller och vätgas har framställts som 

delar i ett framtida svenskt energisystem från 1978 till 2005. Avhandlingen vägleds av ett 

antal konkreta frågeställningar, nämligen: 

 

• Vilka återkommande argument finns det för bränsleceller och vätgas som viktig 

teknik i ett framtida energisystem under perioden?  

• Vilka aktörer har varit drivande i att formulera bränsleceller och vätgas vid olika 

tidpunkter? 

•  Hur förflyttas och återskapas beskrivningar av vätgas och bränsleceller mellan olika 

platser och mellan olika tidsepoker? 

Teori 

I denna avhandling analyseras hur bränsleceller och vätgas vid olika tidpunkter har framställts 

som delar i ett framtida energisystem. Denna historia relateras till teori om förväntningar på 

teknik och visioner om samhället.   

Förväntningar  

De senaste åren har det etablerats ett nytt fokus på framtiden inom samhällsvetenskaplig- och 

kulturanalytisk forskning om teknikförändringar. De brittiska sociologerna Nik Brown och 

Mike Michael har benämnt detta som en Sociology of Expectations.28 Det kanske viktigaste 

antagandet, som Brown och Michael betonar i sin förståelse av lovande bioteknik, är att 

förväntningar är en integrerad del av teknik och inte något som enbart skapas i ett första 

’utvecklingsskede’. Det är alltså viktigt att förstå hur teknisk förändring samspelar med 

återkommande cykler av förväntningar (positiva såväl som negativa) i icke-linjära processer.29 

I analysen av dessa förväntningar är det viktigt att för det första uppmärksamma hur 

konstruktioner av dåtid, nutid och framtid görs.30 För det andra är det angeläget att undersöka 

i vilka sammanhang förväntningarna skapas och hur dessa återanvänds av andra aktörer.31 För 

                                                 
28 Nik Brown & Mike Michael (2003) ”Sociology of Expectations. Retrospecting Prospects and Prospecting 
Retrospects”. Läs även Nik Brown, et al. (2000), Contested Futures: A sociology of prospective techno-science,   
Mads Borup et al.  (2006), ”The sociology of expectations in science and technology” 
29 Nik Brown & Mike Michael (2003) ”Sociology of Expectations.Retrospecting Prospects and Prospecting 
Retrospects”, Frank Geels & Wim A. Smit (2000) ”Failed technology futures:pitfalls and lessons from a 
historical survey” 
30 Nik Brown & Mike Michael (2003) ”Sociology of Expectations. Retrospecting Prospects and Prospecting 
Retrospects”  
31 Mads Borup et al. (2006) ”The sociology of expectations in science and technology” 



 17

det tredje är det betydelsefullt att studera med vilka medel (böcker, bilder, utredningar, 

framtidsprognoser m.m) förväntningarna skapas.32   

 

Intresset för hur framtiden inkluderas i skapandet av teknik och vetenskap är visserligen inte 

nytt. Flera teknik- och vetenskapshistoriker har visat hur förväntningar på specifik teknik 

också har skapats tillsammans med förväntningar på ett förändrat samhälle. Ekonomen 

Nathan Rosenberg skrev om förväntningar på teknik redan i mitten av 1970-talet och vid 

samma tidpunkt resonerade tekniksociologen Michel Callon om hur en konstruktion av 

framtidens samhälle hörde samman med samtidens tekniska satsningar.33 Callon analyserade 

hur det franska energibolaget EDF konstruerade ett framtida samhälle där bränsleceller skulle 

spela en stor roll för att kunna övertyga sina partners om en samtida satsning.34 I den del av 

teknisk förändring som aktör-nätverksforskare benämnt som problematisation ingår 

skapandet av framtiden som en viktig del, något som den holländske teknikhistorikern Harro 

Van Lente tog fasta på i sin avhandling Promising technology. The dynamics of expectations 

in technological developments (1993). Förväntningar på teknik är alltså en central del av 

teknisk förändring. Detta har också tidigare forskning om bland annat kärnkraft, CCS, Biogas, 

informationsteknologi och nanoteknologi visat.35 Callon, som nämndes ovan, är en av de 

forskare som menar att en viss teknik oftast skapas med en vision om ett speciellt samhälle för 

ögonen. Han kallar detta samhälle för en aktörsvärld, alltså en viss typ av värld där aktörerna 

känner sig hemma och bekväma.36  

 

I antologin (1986) Imagining Tomorrow. History, technology and the American Future 

skildras flera exempel på hur förväntningar på teknik skapas tillsammans med visioner om 

framtiden. Historikern Nancy Knight diskuterar hur talesmän för röntgentekniken påstod att 

denna skulle skapa en värld utan sjukdomar. På ett likande vis beskriver historikern Susan J. 

Penglas hur trådlös radioteknik sades kunna överbrygga de sociala och ekonomiska krafter 

                                                 
32 Mads Borup et al. (2006) ”The sociology of expectations in science and technology” 
33 Cynthia Selin (2007) ”Expectations and the Emergence of Nanotechnology”  
34 Michel Callon (1980) ”Struggles and negotiations to define what is problematic and what is not”  
35 Jonas Anshelm (2000), Mellan frälsning och domedag. Om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-
1999, Jonas Anshelm (2006), Bergsäkert eller våghalsigt? Frågan om kärnavfallets hantering i det offentliga 
samtalet i Sverige 1950-2002, Anders Hansson (2008), Kolets återkomst. Koldioxidavskiljning och lagring i 
politik och vetenskap, Jonas Johansson (2006), Du sköna nya tid? Debatten om informationssamhället i riksdag 
och storting under 1990-talet, Kornelia Konrad (2006) ”The social dynamics of expectations: The interaction of 
collective and actor-specific expectations on electronic commerce and interactive television”, Cynthia Selin 
(2007) ”Expectations and the Emergence of Nanotechnology” 
36 Michel Callon ”Struggles and negotiations to define what is problematic and what is not” 
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som tvingat människor att lämna sina släktingar och vänner i jakten på arbete.37 Den tidigare 

forskningens kanske allra tydligaste exempel på hur förväntningar på teknik och visioner om 

framtida samhällen hänger samman är undersökningar om kärnkraften. Flera forskare har 

undersökt hur förespråkarna för denna teknik till exempel menade att energifrågan inte längre 

skulle vara något problem för säkerhet eller tillgång och elen från kärnkraften skulle enligt 

dess företrädare bli så billig att det inte längre var lönt att ta betalt för den.38 Framtidsbilderna 

under 1950- och 60-talen var så starkt positiva att de bidrog till att skapa ett konsensus i synen 

på satsningarna för kärnkraft.39  

Utopier  

Ovanstående visioner av framtiden har också studerats i termer av utopier. Utopi brukar i 

dagligt tal ges en negativ innebörd av att vara ett mål som är ouppnåeligt.  I denna avhandling 

används begreppet istället i sin ursprungliga innebörd av att vara både en icke-plats (uotopia) 

som ännu inte är förverkligad samt en beskrivning av ett gott samhälle (eutopia).40 

Utopistudier har sitt ursprung inom litteraturvetenskapen där det tidigare framför allt varit ett 

analysverktyg för att närma sig en avgränsad typ av romanskildringar om framtiden. Utopin i 

romanform fick sitt uppsving från och med 1600-talet, vilket innebär att utopin är en skapelse 

av renässansen och upplysningstänkandet.41 Dessa, vad idéhistorikerna Frank Manuel och 

Frietzie Manuel kallar för ”speaking picture utopia” i vilka en illustrativ bild av hela 

samhället målas upp, är visserligen en viktig del av litteraturvetenskapens studieobjekt men 

begränsar enligt dem möjligheterna med utopianalyser.42 Litteraturvetaren och sociologen 

Krishan Kumar delar deras uppfattning och menar att utopiskt tankegods samt utopisk teori 

borde inkluderas i utopiska analyser.43 Från och med 1800-talet inkluderades utopin i de 

politiska ideologierna, något som blev ännu mer sammanvävt i och med 1900-talets så kallade 

framtidsstudier.44 Studiet av utopier har på senare år förflyttats från att enbart ha varit knutet 

                                                 
37 Joseph J. Corn [red.] (1986), Imagining Tomorrow. History, technology and the American Future 
38 Jonas Anshelm (2010) ”Among Demonds and Wizards:The nuclear discourse in Sweden and the re-
enchantment of the World”, Stephen Hilgartner et al. (1982), Nukespeak – the selling of nuclear technology in 
America, Steven Mark Cohn (1997), To cheap to meter – an Economic and philosophical analysis of the Nuclear 
Dream, Paul Boyer (1985), By the Bombs Early Light:American Thought and Culture at the Dawn of the Atomic 
Age, Stephen L. DeSoto (1986) ”Wasn’t the Future of Nuclear Energy Wonderful?” 
39 Stefan Lindström (1991), Hela nationens tacksamhet, Gerard DeGroot (2004), The bomb – a life 
40 Krishan Kumar (1991), Utopianism, s.28, Frank E. Manuel & Frietzie P. Manuel (1979), Utopian thought in 
the western world, s. 1, John Carey (1999) “Introduction”, Roland Schaer (2000) “Utopia: space, time, history” 
41 Krishan Kumar (1991), Utopianism, s.35. Läs även Alain Touraine (2000) ”Society as Utopia”, Lyman T. 
Sargent (2000) “Utopian traditions:themes and variations” 
42 Frank E. Manuel & Frietzie P. Manuel (1979), Utopian thought in the western world, s.2 
43 Krishan Kumar (1991), Utopianism, s. 28f  läs även Frank E. Manuel & Frietzie P. Manuel (1979), Utopian 
thought in the western world, s. vii 
44 Frank E. Manuel & Frietzie P. Manuel (1979), Utopian thought in the western world, s.6f 
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till litteraturvetenskapen till att bestå mer av sociologiskt inspirerade analyser om olika typer 

av framtidsvisioner som kommer till uttryck i science fiction filmer, massmedia, framtids-

studier, prognosbilder, utredningar samt framtidsmodeller.45 I avhandlingen tar jag fasta på 

bedömningarna att inte begränsa utopistudier till upplysningstidens romanform, utan 

analyserar mitt empiriska material med hjälp av den tidigare forskningen om utopier och 

utopisk teori.  

   

För att kunna analysera förväntningar, visioner, framtidsbilder eller en allmän entusiasm inför 

en viss riktning av politiken som utopier har tidigare forskning inom ämnet föreslagit vissa 

gemensamma nämnare.  Filosofen Louis Marin och sociologen Barbara Goodwin resonerar 

om hur en utopi beskriver en framtida plats där konflikter och stora problem inte längre 

existerar.46 En sådan beskrivning innehåller ofta antaganden om mänskliga egenskaper såväl 

som styrningen av dessa människor.47 En annan aspekt av utopi som diskuteras i forsknings-

litteraturen är den om nödvändigheten om en vision som både distanserar sig från rådande 

samhälle men samtidigt är beroende av det för sin kritik.48 Samhället som författarna av en 

utopi tar avstånd ifrån kan förbättras med mer kunskap, sunt förnuft och bättre institutioner.49 

I skildringar av utopier finns det en vetenskaplig och förnuftsmässig nödvändighet som 

innebär att det framstår som en självklarhet att genomföra utopin.50 Sist, men inte minst, 

menar de forskare som studerat utopier att även om textförfattarna beskriver sina framtider 

med rationella argument och i form av vetenskaplig auktoritet, måste en utopi beröra 

människor känslomässigt. Manuel och Manuel menar att en utopi kännetecknas av att:  

 
It is not a sleepy or bizarre vision but one that satisfies a 
hunger or stimulates the mind and the body to the 
recognition of a new potentiality. 51  

 

                                                 
45 För SF-analyser läs till exempel Patrik Parrinder ”Introduction”, för en diskussion om framtidsstudier läs 
Frank E. Manuel & Frietzie P. Manuel (1979), Utopian thought in the western world, s.813 för en diskussion om 
vetenskaplig teori som utopisk läs Krishan Kumar (1991), Utopianism, s.60ff  
46 Louis Marin (1993) ”The Frontiers of Utopia”, Barbara Goodwin (1978), Social science and utopia. 
Ninetheenth century models of social harmony 
47 Barbara Goodwin (1978), Social science and utopia. Ninetheenth century models of social harmony, s.47 
48 Frank E. Manuel & Frietzie P. Manuel (1979), Utopian thought in the western world, s.23, Barbara Goodwin 
(1978), Social science and utopia. Ninetheenth century models of social harmony, s.13, Bernt Skovdahl (1996), 
Framstegstankens förfall? En forskningsöversikt över 1900-talets framstegstanke 
49 Barbara Goodwin (1978), Social science and utopia. Ninetheenth century models of social harmony, s.54 
50 Ibid s.4ff 
51 Frank E. Manuel & Frietzie P. Manuel (1979), Utopian thought in the western world, s.29. Läs även John 
Carey (1999) “Introduction”, David Nye (1994), American technological sublime, s.XIIIff, Krishan Kumar 
(1991), Utopianism, s.3, s.95 och s.107 
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Den utopiska berättelsen följer enligt Kumar ofta en viss ordning. Den inledande delen av 

skildringen innehåller bilden av utopin. Berättelsen börjar alltså med att läsaren får bekanta 

sig med framtiden såsom den kommer att bli om utopin förverkligas. Efter det kommer 

lektionen i hur utopin ska uppnås. Beskrivningen går alltså över i ett recept för hur de olika 

delarna ska ordnas för att den eftersträvansvärda framtiden ska kunna inträffa.52  

 

Sammanfattningsvis kännetecknas en utopi av att beskriva en framtida mänsklig gemenskap 

där konflikter inte längre finns. Utopin framstår inte som bisarr eller ointressant utan 

intresserar läsaren både med en vetenskaplig terminologi och förnuftsmässig nödvändighet 

samt en känslomässig attraktion.  

 

Även om ovanstående kännetecknar utopier i allmänhet, finns det enligt tidigare forskning 

också olika typer av utopier. Ett exempel på en utopi är det som Kumar samt litteraturvetarna 

Roland Schaer och Lyman Tower Sargent benämner som millenniarism. Kumar menar att 

denna utopi har tydliga kännetecken av att ge ett oändligt hopp och en frälsning från 

samtidens problem. Denna utopi kombinerar därmed längtan efter det förlorade paradiset med 

löftet om himmelriket vilket innebär att förespråkarna hävdar att att en ny födelse av 

mänskligheten är nära förestående. 53 Det finns enligt Kumar en tydlig determinism i 

millennietänkandet och han menar att:  

 

Of all ideal society conceptions, it is the millennium which 
most forcibly introduces the elements of time, process and 
history. The millennial Good Time restores something of 
the glory of the Golden Age, but it is also at the End Of 
Time. […] The peculiar power of the millennial idea 
comes from the fact that in it eschatology complements 
futurology. 54  

 

Enligt Kumar hänger millenniarismen historiskt sett samman med kristendomens messianska 

budskap. Detta har skapat en dynamisk dimension av framåtsyftande determinism, vilket 

uppmuntrar till handling av ett fåtal utvalda.55 Även om millenniarismen historiskt hänger 

samman med kristendomen har den också fungerat väl tillsammans med retoriken om det 

vetenskapliga förnuftet såsom i Newtons vetenskap, Saint-Simons vetenskapliga samhälle 

                                                 
52 Krishan Kumar (1991), Utopianism, s.89f 
53 Ibid. s.6ff 
54 Ibid. s.7 
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eller Marx kommunistiska samhälle.56 Ett annat historiskt exempel på en sådan sekulariserad 

millenniarism är, enligt Schaer, Francis Bacons New Atlantis i vilken överflöd och harmoni 

skulle skapas av manliga experter som utnyttjade naturresurser med hjälp av vetenskap och 

teknik.57 Litteraturvetaren Lyman Tower Sargent som studerat millenniarism har noterat hur 

millenniarismen återkom med förnyad kraft, mestadels i nordamerika, kring 

millennieskiftet.58  

 

Skildringar av utopier kan både innehålla i huvudsak radikala förändringar eller ett 

konserverande av rådande samhälle. 59 Även om en beskrivning av en utopi alltid innehåller 

en kritik av det rådande samhället behöver det alltså inte nödvändigtvis vara ett alternativ till 

detsamma.60 Litteraturvetaren Howard P. Segal har diskuterat en typ av utopier han kallar för 

teknologiska: 

 

Insofar as the technological utopians merely extrapolated 
from the present to the future rather than sharply 
distinguish the future from the present, they may be called 
conservative utopians.61  

 

Från 1883 till 1933 gavs det ut tjugofem böcker som presenterade liknande visioner om USA 

som en teknologisk utopi. Dessa skrifter underminerade inte samtidens samhälle i USA utan 

författarna ville ändra takten i omvandlingen med teknikförändringar i centrum. Segal menar 

att dessa utopier kännetecknades av att det fanns en stor tilltro till teknik (även om utförliga 

teknikbeskrivningar paradoxalt nog inte fanns i böckerna), att riktningen som samhället rör 

sig i inte ska ändras och att det som istället är centralt i dessa utopier är en uppmaning om att 

öka takten i förändringarna.62 Liksom andra utopier skulle målet med den konservativa 

teknologiska utopin vid inledningen av 1900-talet vara meningsfullt arbete till alla, inga 

resursproblem, hungern skulle utrotas och krigen skulle upphöra liksom sjukdomar. Den 

attraktiva bilden i de konservativa utopierna var deras effektivitet, renhet, frånvaro av buller 

                                                                                                                                                         
55 Krishan Kumar (1991), Utopianism, s.9 
56 Ibid. s.11 
57 Roland Schaer (2000) “Utopia: space, time, history” 
58 Lyman T. Sargent (2000) “Utopia and the late twentieth century” 
59 Krishan Kumar (1987), Utopia and Anti-Utopia in Modern Times, Staffan Källström (2000) Framtidens 
katedral. Medeltidsdröm och utopisk modernism  
60 Heilbroner, Robert (1996), Visions of the future. The distant past, yesterday, today, tomorrow 
61 Howard P. Segal (1986) “The technological utopians” 
62 Ibid. 
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och dess harmoniska tillstånd. 63 I dessa utopier skulle företagsledarna styra över utbildningen 

eftersom att de hade kunskapen om vilken skolning som krävdes inom industrin. Även 

styrandemakten skulle överlåtas till dessa experter eftersom det var expertis, inte popularitet, 

som skulle skapa effektiva samhällen.64   

 

Från teori om förväntningar på teknik och utopiska beskrivningar av framtida samhällen, går 

jag nu över till att diskutera den tidigare forskningen inom svensk energi- och miljöpolitik 

samt svensk och internationell forskning om vätgas och bränsleceller.   

Tidigare forskning 

Svensk energi- och miljöpolitik 

Den svenska energi- och miljöpolitiken har tidigare studerats utifrån flera perspektiv, metoder 

och olika empiri. Till att börja med finns det undersökningar som under en längre tid följt den 

formella politikens vindlingar i partipolitiska sammanhang. I dessa analyser har frågor om hur 

miljöpolitiken institutionaliserats, ozonskiktet konstruerats, makten över energipolitiken 

förändrats, klimatpolitiken skiftat och miljöpolitikens natur reglerats stått i centrum.65 Dessa 

granskningar har visat hur små förändringar den svenska energi- och miljöpolitiken 

genomgått hos de politiska partierna trots att flera miljöproblem under denna tid ansetts kräva 

radikala förändringar. 

 

En annan typ av studier som också följer förändringar över tid är de som främst haft 

massmedia, tidskrifter och riksdagstryck som empiriskt material. I dessa har för det första 

massmediernas beskrivningar och delaktighet i medialiseringen av miljöfrågorna 

undersökts,66 för det andra de diskursiva förändringar som kan skönjas gällande 

                                                 
63 Howard P. Segal (1986) “The technological utopians” 
64 Ibid.  
65 Lennart J. Lundqvist (1971), Miljövårdsförvaltning och politisk struktur, Lennart J. Lundqvist (2001) 
“Implementation from Above:The Ecology of Power in Sweden’s Environmental Governance”, Lennart J. 
Lundqvist (2000) “Capacity-building or social construction? Explaining Sweden’s shift towards ecological 
modernisation”, Lennart J. Lundqvist (2004) “Greening the People’s Home: The Formative Power of Sustainable 
Development Discourse in Swedish Housing”, Mattias Martinsson (2001), Ozonskiktet och risksamhället – en 
studie av den svenska politiska diskussionen rörande ozonskiktet 1968-1992, Jenny Palm (2004), Makten över 
energin – policyprocesser i två kommuner 1977 till 2001, Måns Nilsson (2005) ”Learning, frames and 
environmental policy integration:the case of swedish energy policy”, Åsa Knaggård (2009), Vetenskaplig 
osäkerhet i policyprocessen. En studie av svensk klimatpolitik, Johan Hedrén (1994), Miljöpolitikens natur, 
Göran Sundkvist (1991), Vetenskapen och miljöproblemen. En expertsociologisk studie  
66 Camilla Hermansson (2002), Det återvunna folkhemmet. Tevejournalistik och miljöpolitik i Sverige 1987-
1998, Monika Djerf Pierre (1996), Gröna nyheter. Miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-
1994, Björn-Ola Linnér (2005), Att lära för överlevnad. Utbildningprogrammen och miljöfrågorna 1962-2002 
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argumenteringen hos organisationer såsom LO, SAF, Industriförbundet, Socialdemokraterna 

och Svenska naturskyddsföreningen67 samt för det tredje vattenkraftens, vindkraftens, 

bioenergin, kärnavfallets och kärnkraftens historia.68 Med hjälp av dessa tidigare arbeten har 

jag kunnat fördjupa en de analyser jag gjort av mitt empiriska material som befinner sig inom 

samma tidsspann.              

    

En annan kategori av undersökningar är de där en viss lokalt avgränsad plats eller kedja av 

händelser är av intresse istället för den nationella mediala debatten eller den formella politiska 

hanteringen av energi- och miljöpolitiken. Dessa studier har bland annat rört regeringen 

Fälldins fall, uppkomsten av surt regn, kolkraftverket Värtan i Stockholm, stadsomvandlingar 

i Stockholm och forskningsstiftelsen Mistra.69  

 

I ytterligare en sorts fallstudier av energi- och miljöpolitik sker analyser av förhandlingar och 

strider om olika typer av tekniska anläggningar. Det finns en relativt rik flora av dessa vilka 

bland annat behandlat järnvägs- och vägbyggen, vattenkraftsanläggningar, likströmslänkar, 

förnybara energianläggningar, fjärrvärme samt inte minst hantering av kvicksilver, kärnavfall 

och hushållsavfall.70 Dessa så kallade lokaliseringsstudier har haft som syfte att i detalj 

                                                 
67 Magnus Linderström (2001), Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar – En analys av LO, SAF, 
Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, Jonas Anshelm (1995), Socialdemokraterna och miljöfrågan – 
en studie av framstegstankens paradoxer, Jonas Anshelm (2004), Det vilda det vackra och det ekologiskt 
hållbara. Om opinionsbildningen i Svenska Naturskyddsföreningens tidskrift,  
68 Jonas Anshelm (1992), Vattenkraft och naturskydd – en analys av opinionen mot kraftutbyggnaden i Sverige 
1950-1990, Evert Vedung & Magnus Brandel (2001), Vattenkraften, staten och de politiska partierna, Inga 
Carlman (1990), Blåsningen – svensk vindkraft 1973 till 1990, Jonas Anshelm (2009), Att ersätta kärnkraften 
med bioenergi. Om en omstridd idé i den offentliga politiska debatten i Sverige 1979-2000, Jonas Anshelm 
(2006), Bergsäkert eller våghalsigt? Frågan om kärnavfallets hantering i det offentliga samtalet i Sverige 1950-
2002, Jonas Anshelm, (2000), Mellan frälsning och domedag. Om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 
1945-1999 
69 Evert Vedung (1979), Kärnkraften och regeringen Fälldins fall, Lars J. Lundgren (1998), Acid rain on the 
agenda. A picture of a chain of events in Sweden, 1966-1968,  Bengt Jacobsson, (1987), Kraftsamlingen. Politik 
och företagande i parallella processer, Ulf Stahre (2004), Den gröna staden:stadsomvandling och 
stadsmiljörörelse i det nutida Stockholm, Mobjörk, Malin (2004), En kluven tid? En studie av idéer och 
föreställningar om vetenskap och kunskap i Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA 
70 Fallstudierna i nämnd ordning Åsa Boholm [red.] (2000), National Objectives, Local Objections, Gunnar 
Falkemark & Peter Westdahl (1991), Att offra västkusten. Det politiska och rättsliga spelet kring Scanlink och 
motorvägsbygget i Bohuslän, Karolina Isaksson (2001), Framtidens trafiksystem? Maktutövning i konflikterna 
om rummet och miljön i Dennispaketets vägfrågor, Sofie Storbjörk (2001), Vägskäl. Miljöfrågan, subpolitiken 
och planeringsidealets praktik i fallet riksväg 50, Maria Alm (2006), Nationell kraft och lokal motkraft. En 
diskursanalys av konflikten kring SwePol Link, Jamil Khan (2004), Local Politics of Renewable Energy, Jane 
Summerton (1992), District heating comes to town. The social shaping of an energy system, Ylva Uggla (2002), 
Environmental Politics and the Enchantment of Modernity. Mercury and Radioactive Waste Disposal in Sweden, 
Rolf Lidskog (1994), Radioactive and Hazardous Waste Management in Sweden. Movements, Politics and 
Science, Göran Sundqvist (2002) The Bedrock of Opinion. Science, Technology and Society in the Siting of 
High-Level Nuclear Waste, Annika Sjölander (2004), Kärnproblem:opinionsbildning i kärnavfallsdiskursen i 
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rekonstruera de förhandlingar om energi, miljö, vetenskap och politik som har uppstått vid 

lokaliseringen av anläggningar till en specifik plats och tid. Ofta används deltagande 

observationer och intervjuer eftersom konflikterna ligger nära i tid. Analyserna har studerat 

hur aktörer i konflikt gentemot varandra använt sig av diverse olika typer av praktiker för att 

kunna stabilisera eller destabilisera kunskap, strukturer och uppfattningar. Dessa detaljrika 

studier är oftast avgränsade i tid och rum vilket i många fall medför att de fungerar som 

viktiga dokumentationer av händelserna vilka dock inte alltid sätts i relation till längre 

historiska förändringar. Två undantag är tekniksociologen Robert Hreljas avhandling som 

studerar samma plats vid två olika tillfällen vid en konflikt om byggandet av en 

avfallsanläggning och historikern Eva Jakobssons studie vilken innehåller både en fallstudie 

samt en analys av den nationella debatten.71  

 

Föreliggande avhandling skiljer sig gentemot tidigare forskning av svensk energi- och 

miljöpolitik såtillvida att objekten för studien följs under en längre tidsperiod i olika typer av 

empiriskt material samt att det nationellt avgränsade underlaget för analysen vidgas med 

internationell empiri. Ambitionen att följa två objekt och deras förvandlingar har likheter med 

etnologen Anette Hennings studie av solfångarens mångtydighet inom studiecirklar, i 

intervjuer med dess företrädare och inom internationella konferenser.72 Även samhällsvetaren 

Anders Hansson diskuterar svensk historik tillsammans med analyser av internationella 

utredningar i sin avhandling om separering och lagring av koldioxid (CCS).73  

 

Den svenska energi- och miljöpolitiken har beforskats rikligt från och med 1970-talets mitt. 

Om vi delar upp studierna i vilka energiomvandlingstekniker som studerats är kärnkraftens 

politiska historia den som rönt störst forskarintresse och här finns en mängd fallstudier.74 
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Robert Hrelja (2006), I hettan från ångpannan. Vetenskap och politik i konflikter om tekniska anläggningar 
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modification 
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Även vattenkraften har undersökts i flera studier både i form av fallstudier och tidsmässigt 

längre utsträckta analyser.75 På senare tid har även undersökningar av annan teknik gjorts, inte 

minst sådana som betecknas som förnyelsebara (solfångare, vindkraft).76 Vad som dock gör 

avhandlingen du nu läser speciell är att i denna undersöks energiomvandlingstekniker som 

kan kopplas till förnyelsebara källor såväl som uranbaserade som fossilbaserade. Det som 

alltså går att studera med avhandlingens empiri är hur olika grupper, vid olika tidpunkter, på 

olika sätt uttolkar det framtida energisystemet med hjälp av vätgas och bränsleceller. 

Svensk och internationell forskning om vätgas och bränsleceller 

När det gäller vätgas och bränsleceller mer specifikt har dessa objekt fungerat som fall i ett 

antal andra samhällsvetenskapliga studier med andra regioner och andra länder som främsta 

avgränsning. I avhandlingen använder jag dessa studier för att fördjupa resonemang om bland 

annat miljövänlighet, risker och metaforik. Den tidigare forskningen jag förhåller mig till 

delar jag upp i realistisk scenariemetodik, företagsekonomisk-, tekniksociologisk- samt 

samhälls- och kulturanalytisk forskning. 

 

Vätgas och bränsleceller har varit i fokus för samhällsvetenskaplig scenarieforskning. Då 

handlar det om att skapa olika typer av modeller för samhällsförändringar vilket ibland 

tenderar att bli ingenjörsmässiga förutsägelser. Forskningen ligger långt ifrån denna 

avhandling men har bidragit till att reflektera kring de antaganden som finns bland annat i 

utredningar och massmediala representationer.77 Likadant kan sägas om den 

företagsekonomiska forskningen.78 Den bidrar med intressanta empiriska iakttagelser av det 

kanadensiska företaget Ballard, patentanalyser av bilindustrin samt intervjuer med 

företagsledare inom EU men har en annan teoretisk grund och andra typer av metoder än 

denna avhandling. Någonstans mellan företagsekonomisk forskning och tekniksociologi 
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befinner sig innovationsforskningen. Bland dessa forskare finns flera som gjort relevanta 

analyser av bland annat bilindustrins prototyper av bilar med bränsleceller och vätgas samt 

metallhydrider som lagrar vätgasen.79        

 

När det gäller tekniksociologiska studier finns det numera en ganska stor mängd. Den 

klassiska studien på området är Michel Callons undersökning av vätgas och bränsleceller från 

mitten av 1960-talet till mitten av 1970-talet. Callon har publicerat flera artiklar med olika 

poänger med den studien som empirisk grund.80 Från och med den stora uppmärksamheten 

runt millennieskiftet har det publicerats flera tekniksociologiska studier bland annat av den 

norska satsningen på en vätgasväg, vilken har undersökts av två norska sociologer, Hogne 

Sataøen och Asbjorn Kårstein.81 De brittiska forskarna vid Salford universitet Rob Flynn, 

Simon Marwin, Miriam Ricci, Paul Bellaby och Mike Hudson har ställt forskningsfrågor om 

risk och vätgas.82 Även ett antal infrastruktursatsningar i bland annat London och Teeside har 

studerats av dem.83 När det gäller frågor om risk har dessa också studerats i samband med en 

satsning på infrastruktur i Wales.84 De internationella visionerna om en vätgasekonomi som 

utgör ett kapitel i min avhandling har också studerats av andra forskare.85 Det intresse som 

finns bland forskare för frågor om vätgas och bränsleceller följer av det stora politiska intresse 

denna teknik väckt på senare år. De senaste åren har nämligen forskarintresset för 

förväntningar på teknik bland annat riktats in på vätgas och bränsleceller, kanske för att det 
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finns likheter med bilderna från mitten av 1900-talet.86 Avslutningsvis är den kulturanalytiskt 

inriktade forskningen mer begränsad i mängd och jag har bara funnit en tidigare studie med 

inriktning av detta slag.87  

 

Det finns också några svenska samhällsvetenskapliga studier om vätgas och bränsleceller. 

Alla tidigare svenska studier av bränsleceller och vätgas bygger främst på intervju som metod. 

Hanna Jönsson, Hans Trewe, Björn Sandéen och Karl Jonasson redogör framför allt för 

aktörernas perspektiv och återger aktörernas beskrivningar av händelser.88  

 

Sammanfattningsvis skiljer sig föreliggande avhandling från den tidigare 

samhällsvetenskapliga forskningen om vätgas och bränsleceller såtillvida att både ett lokalt, 

nationellt och internationellt empiriskt material studeras i samma avhandling, textanalyser 

sker under en lång period och av omfattande karaktär samt att teorier om förväntningar på 

teknik och utopier används. I fokus står en formbar energi- och miljöteknik som har kopplats 

till framtidsvisioner med förnyelsebara källor såväl som uranbaserade som fossilbaserade. 

Med hjälp av avhandlingen går det att förstå hur olika grupper, vid olika tidpunkter, på olika 

sätt försöker att definiera det framtida energisystemet och därmed fastlägga den samtida 

energi- och miljöpolitiken.   

  

Metod 

För att förstå hur bränsleceller och vätgas vid olika tidpunkter har framställts som delar i ett 

framtida energisystem valde jag att inte låta avhandlingen begränsas av ett enda empiriskt 

material.   

 

I mina kapitel analyseras därför flera olika typer av empiriska material vilka korresponderar 

med varandra, ett angreppssätt som bland andra socialantroprologerna Ulf Hannerz och 
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Thomas Hylland Eriksen förordar eftersom man då får en mer samlad bild av händelseförlopp 

eller fenomen.89 Min empiri utgörs av utredningar, böcker, tidningar, tidskrifter, riksdagstryck 

samt fältanteckningar från deltagande observationer. Hur har då avgränsningarna, insamlingen 

och tolkningen av materialet gått till? 

Avgränsningar 

Den här avhandlingen avgränsas tidsmässigt till åren 1978-2005. Det finns flera skäl till en 

sådan avgränsning. Startåret motiveras allmänt med den intensiva debatt om framtidens 

energisystem som pågick i Sverige i slutet av 1970-talet i vilket olika framtidvisioner spelade 

en viktig roll. Mer specifikt motiveras startåret med att det i samband med den omfattande 

energi- och miljöpolitiska debatten formulerades tre olika framtidsalternativ vari vätgas och 

bränsleceller sades kunna ingå. Publiceringen av utredningen (1978) Sol eller Uran – att välja 

energiframtid, i vilken bränsleceller och vätgas utgjorde viktiga delar, är ett exempel på 

förväntningarna på tekniken vid denna tidpunkt. Flera utredningar och böcker följde sedan i 

tät följd de närmaste åren vilket illustrerar förtjänsten med att förlägga avhandlingens 

startpunkt dit. Avhandlingens slutår är 2005. Motivet till detta är det vid denna tidpunkt kan 

skönjas en tendens att intresset för den så kallade vätgasekonomin är på topp. Året efter, 

2006, avslutas CUTE-projektet, SamVäte förvandlas till Vätgas Sverige och 

Oljekommissionen publicerar sin rapport om hur Sverige ska bli oljefritt vilket inte 

inkluderade stora satsningar på bränsleceller och vätgas.   

 

Avhandlingens geografiska avgränsning består mestadels av den nationella debatten i Sverige. 

I de tre första kapitlen från 1978 till 2000 handlar det främst om diskussionen i Sverige. 

Avhandlingens nationella avgränsning vidgas i kapitel fem som handlar om internationella 

utredningar eftersom dessa utgör viktig empiri för att förstå den svenska debatten.  

 

Min deltagande observationsdel har jag avgränsat till SamVäte i Väst. Det som ligger till 

grund för valet av denna grupp var att den från och med 2004 var det centrum kring vilka 
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satsningar på vätgas och bränsleceller snurrade90 samt att de varit drivande i skapandet av 

Vätgas Sverige. Vätgas Sverige samlar idag medverkande från 18 organisationer.91  

Källor och material 

Det skriftliga materialet ger möjlighet att undersöka förändringar över tid och den deltagande 

observationen ger möjlighet att undersöka det nutida agerandet.  

Det skriftliga materialet som insamlats med hjälp av databaser  

Jag har samlat in tidskrifts- och massmediaartiklar genom sökningar i databaserna presstext, 

mediearkivet och artikelsök med hjälp av sökorden bränslecell* och vätgas* från 1979 till och 

med 2005. I dessa databaser finns den stora majoriteten av Sveriges tidskriftsartiklar och 

massmedieartiklar samlade. Året 1978 har jag undersökt med hjälp av tidskriftsindexering.      

 

För NyTeknik gjordes först en sökning i nyhetsarkivet på tidskriftens hemsida där artiklar från 

och med 1999-02-03 finns samlade. Från 1999 till 1994 skedde sökningen och insamlingen 

via genomläsning av papperskopior på Kungliga biblioteket i Stockholm.92 De tidigare 

artiklarna från NyTeknik från 1994 till 1979, har jag tillskansat mig med hjälp av den digitala 

databasen artikelsök och år 1978 har jag undersökt med hjälp av tidskriftsindexering.  

 

Den partipolitiska diskussionen om bränsleceller och vätgas ansåg jag också vara relevant att 

inkludera i denna avhandling. Dokumenten har jag kunnat söka efter i databasen på hemsidan 

www.riksdagen.se från och med riksmötet 1989/90 där de finns i digital form. 

 

Den fjärde databasen som jag använt mig av är den nationella biblioteksdatabasen Libris. 

Även den sökningen har gjorts med sökorden vätgas* och bränslecell*. Dessa gav ungefär 

200 träffar varav cirka 20 var utredningar, böcker, avhandlingar eller utvärderingar från 

                                                 
90 Gruppen pekades ut av Kommissionen mot oljeberoende som en intressant partner i det ”angelägna arbetet att 
utveckla demonstrationsprojekt kring bränslecellsbussar” Kommissionen mot oljeberoende (2006), På väg mot 
ett oljefritt Sverige s.26 
91 Föreningen Vätgas Sverige bildades den 30 november 2006. Med vid bildandet var Catator, Jämtlands Läns 
Energikontor, E.ON, ETC AB, Göteborg Energi, Innovatum, Malmö Stad, Morphic, Nilsson Special Vehicles, 
processkontroll, Schenker, SP, Sweco, Svenska Gasföreningen och Wistrand Advokatbyrå. De huvudfinansiärer 
som var klara vid starten var Region Halland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Vägverket, Göteborg 
Energi och E.ON. Ordförande i Vätgas Sverige är Lars Sjunnesson, E.ON. http://www.etcab.se 
92 Insamlingen av materialet gjordes av Maria Saxe som en del i vårt tvärprojekt inom forskarskolan Program 
Energisystem Martin Hultman & Maria Saxe (2005), Full gas mot en renare miljö?Om hur bränsleceller och 
vätgas framställs av media och experter i Sverige 
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Sverige. Med hjälp av litteraturlistorna hos dessa utredningar hittade jag ännu mer litteratur, 

se nedan.  

 

Det skriftliga materialet som insamlats med hjälp av databaser utgörs sammantaget av ett 

femtiotal dokument från riksdagen, cirka 60 utredningar och böcker samt cirka 2000 artiklar 

från tidskrifter och tidningar. I tidskrifts- och tidningsartiklarna samt även utredningarna och 

böckerna har jag undersökt både texten och bilderna, eftersom det är samspelet mellan dem 

som utgör en artikel. Artiklarna utgörs av alltifrån fyra A4-sidor till kortare notiser om ett par 

rader. Det är främst nyhetsartiklar och reportage men även ett antal längre essäer. Det finns 

även ledarartiklar vari det diskuteras frågor om vätgas och bränsleceller. Artiklarna är ojämnt 

fördelade över tid. Detta kan bero dels på ökad och minskad popularitet för ämnet, men också 

på att undersökningsmöjligheterna om antalet artiklar skiljer sig åt. De tidsperioder och 

databaser som dock med säkerhet går att uttala sig om nämligen 1979-2005 gällande 

tidskriftsartiklar i den digitala varianten av artikelsök samt mellan 1991-2005 i Presstext och 

Mediearkivet, visar på ett antal trender.93 I tidskrifter skrevs det fler artiklar om bränsleceller 

och vätgas mellan 1985 till 1990 samt från och med 1997 än vid andra tidpunkter.94 I 

massmedia kan skönjas ett markant stigande antal reportage runt millennieskiftet och ett antal 

år efter det.95 

 

När det gäller riksdagstrycket är det också av varierande omfång, alltifrån en motion på en 

sida till propositioner på över 100 sidor. Detta gäller även utredningarna och böckerna vilka är 

alltifrån 300 till 25 sidor. En sammanfattande beskrivning av fördelningen av mängden 

skriftligt material som insamlats med hjälp av databaserna är att utredningar och böcker utgör 

den största mängd sidor medan tidskrifts- och tidningsartiklar är flest till antalet. Riksdags-

tryck utgör en mindre del av helheten.   

                                                 
93 Jag måste dock reservera mig för databasernas ofullständighet (som till exempel frånvaron av material från 
frilandsande journalister vilket inte tidningarna har upphovsrätten till) och möjliga förändringar i indexering som 
jag inte känner till. 
94 För liknande iakttagelser läs Björn A. Sandén & Karl M. Jonasson (2005) ”Variety creation and co-evolution 
of contenders: The case of alternative transport fuels in Sweden 1974-2004”. För internationella vetenskapliga 
tidskrifter läs Mike L. Perry & Tom F. Fuller (2002) ”A Historical perspective of Fuel Cell Technology in the 
20th century”, Asbjorn Kårstein, (2005), Samfunsvitenskaplig forskning om hydrogen:En bibliografi, s.6 
95 Martin Hultman & Maria Saxe (2005), Full gas mot en renare miljö?Om hur bränsleceller och vätgas 
framställs av media och experter i Sverige, s.17 För en liknande, men aningen tidigare, trend gällande Tyskland 
läs Annette Reuf & Jochen Markard (2006) ”What happens after a hype? Changing expectations and their effect 
on innovation activities in the case of stationaly fuel cells”  
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Det skriftliga materialet som insamlats med hjälp av en efterforskande metod 

Efterforskningen av ytterligare material har gått till så att vätgasen och bränslecellerna följts i 

referenslistor, hänvisningar i texter och personliga arkiv. Jag har utgått från de böcker jag 

funnit i Libris samt den tidigare forskningen Hanna Jönsson och Hans Trewes genomfört. 

Därifrån har jag gått vidare med att kolla referenslistorna och kontakta författarna till 

rapporterna om ytterligare material. Exempelvis har jag fått material från ingenjören Bengt 

Finnström och Olof Tegström. Med denna metod har jag kunnat ta del av de 

svenskproducerade rapporterna såsom myndighetstexter, företagsutredningar, avhandlingar 

samt utredningar gjorda av självständiga mindre grupper. Jag har också följt upp projekt, 

händelser och aktörer som varit viktiga i det empiriska matarialet. Redogörelsen av till 

exempel WELGAS och Olle Lindströms vetenskapliga artiklar bygger på en sådan utökad 

sökning efter empiriskt material.    

Det skriftliga internationella utredningsmaterialet  

Det finns tre olika skäl till valet av det internationella utredningsmaterialet. För det första 

bygger det på en bedömning av vilka aktörer som var inflytelserika nog för att influera 

konstruktionerna av vätgas och bränsleceller. Bedömningen baseras på storlek på länder, vilka 

företag som ingår och hur mycket pengar som satsats på instutionaliseringen av tekniken. För 

det andra baseras urvalet på vilka länder, företag och organisationer som förekommer i 

svenska utredningar, massmedia och riksdagstryck. Sist, men inte minst, baseras urvalet på 

vilka utredningar som medlemmar i SamVäte använde för att stärka sina ansökningar om 

medel från olika anslagsgivare och vilka utredningar de refererade till i sina rapporter. Det 

skriftliga utredningsmaterialet inkluderar fem utredningar från EU, fem från USA, två från 

Norge, en från Danmark samt en från Nordiska rådet. Dessa är i genomsnitt cirka hundra sidor 

långa och har laddats ner från Internet samt skrivits ut. Nämnda skriftliga material har jag 

kompletterat med deltagande observationer.       

Observationer  

Ett textmaterial har fördelen att kunna besvara forskningsfrågor om förskjutningar, 

diskontinuiteter och maktförändringar över tid. Däremot kan ett sådant material ibland 

framstå som ett eget sammanhang, avskiljt från den förhandling om objektet som forskare, 

företagare, projektledare med flera deltog i när texten skrevs. För att kunna följa 

bränslecellernas konstruktion ansåg jag att en begränsad deltagande studie i en grupp vars mål 

var etablering av vätgas och bränsleceller i Sverige kunde vara intressant i relation till mitt 
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textmaterial.96 En grupp att delta i – den enda i Sverige – fann jag i Göteborg, där SamVäte i 

Väst sedan 2003 var engagerade i bränsleceller och vätgas. Jag deltog vid fyra 

heldagskonferenser vilka gick av stapeln under hösten 2005, två i Göteborg, en i Malmö och 

en i Falkenberg. I mötena deltog människor från bland annat Ekocentrum, Göteborgs 

kommun, Linde, AGA, och Vägverket. Mötena kännetecknades av en ambition att identifiera 

möjligheter för bränsleceller och vätgas i samhället. Kapitlet om SamVäte bygger framför allt 

på analys av olika texter såsom digitala presentationer, anteckningar som de anställda Hanna 

Jönsson, Magnus Karlström samt ex-jobbaren Anna Axelsson gjort från de fyra möten som 

hölls i projektet ”Vätgasväg längs västkusten”. Detta har kompletterats med egna 

fältanteckningar. Till detta har jag samlat in pressmedelanden, massmediareportage, samt de 

projektansökningar som deltagare i SamVäte lämnat in till Västra Götalands Regionens 

miljönämnd.97    

Tolkningsarbete 

Mitt tolkningsarbete kan delas upp på tre olika vis, vilka i min analysprocess skedde 

samtidigt.  Men för klarhetens skull delar jag här upp dem i materialets form, aktörernas 

handlingar och analytiska begrepp.  

Materialets form 

En del av tolkningsarbetet gäller det empiriska materialets form. Denna del är inspirerad av 

lingvistiska textanalyser av massmediamaterial varifrån jag lånat min närläsningsstil med 

fokus på textstrukturer, ordval och metaforer. I min närläsning har jag granskat hur en text är 

inrättad med hjälp av redan skrivna texter. Det är en central tanke, som ofta benämns som 

intertextualitet av till exempel lingvistikern och massmediaforskaren Norman Fairclough, för 

att förstå vilka processer som konstruerar objekten.98  

 

                                                 
96 Den norske socialantroprologen Thomas Hylland Eriksen har gjort jämförelsen att historiker bara kan studera 
den uttorkade flodbädden medan en etnolog eller antropolog kan vada ut i den flytande floden. Även om jag 
anser att en deltagande observation ger tillgång till en annan sorts av empiri menar jag samtidigt att en sådan 
beskrivning som Hylland Eriksen gör tenderar att renodla otendentiösa skillnader mellan olika 
forskningsmetoder istället för att betona dess likheter och möjlighet till integration. För en diskussion om 
textanalys och deltagande observation läs bland andra Thomas Hylland Eriksen (2000), Små platser – stora 
frågor. En introduktion till socialantroprologi, s.34 
97 Dokumentationen från träffarna finns att ladda ner från Internet på sidan www.vgregion.se, 
projektansökningarna har jag rekviderat från miljösekretariatet i Borås, anteckningarna gjorda av SamVäte från 
olika möten har skickats till mig och fältanteckningarna finns i författarens ägo. 
98 Norman Fairclough (1998), Discourse and social change, s. 9 
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En annan viktig del av min närläsning har varit en analys av metaforer och hur dessa används, 

vad de har för överlagrad betydelse och hur de kopplas samman med andra metaforer.99 Inom 

forskningen om teknisk och vetenskaplig förändring har metaforer alltsedan Thomas S. Kuhns 

dagar varit viktiga. I sitt verk om de vetenskapliga revolutionernas struktur menade han att 

den Einsteinska fysiken kullkastade de antaganden som Newton satte upp som ledande 

metaforer för vårt sätt att studera världen. Kuhn sade att metaforiska förändringar faktiskt får 

forskarna att se den värld som utgörs av deras forskningsområde på ett nytt sätt. Han menade 

att det som ”[…] var ankor i forskarens värld före revolutionen blir till kaniner efteråt”.100 Att 

metaforer spelar stor roll för vår möjlighet att uppfatta sociala fenomen har också beskrivits 

av sociologerna George Lakoff och Mark Johnson. De menar att det mänskliga tankesystemet 

till största delen är strukturerat av metaforer.101 Det vi uppfattar som objektivt är enligt dem 

alltid relaterat till ett system av förståelse, definierat av metaforer.102 Metaforer hör samman 

med de aktörer som uttalar dem och kan påvisa både när nya aktörer kommer in i debatten 

samt vilka aktörer som dominerar en debatt vilket inte minst har åskådliggjorts inom energi- 

och miljöpolitiken .103 

 

Olika ordval för hur ett objekt beskrivs har också varit viktigt vid tolkningen.104 För att 

analysera sammankopplingarna i en text har jag funderat på hur orden står i relation till 

varandra och i vilka ord som upprepas.105 I rapporter, tidskriftsartiklar, tidningsartiklar samt 

vid mina deltagande observationer har bilder använts. Dessa har varit viktiga att inkludera i 

analysen eftersom bilden har en betydelsefull roll i samspel med texter.106 Bilderna jag 

analyserat har varit tydliga delar i ett sammanhang och symboliserat de betydelsesammanhang 

                                                 
99 Jacob Torfing (1999), New theories of discourse, s.99, Marianne Winther-Jørgensen, & Louise Philips (2000), 
Diskursanalys som teori och metod, s.33, Ernesto Laclau & Chantal Mouffe (1985), Hegemony and socialist 
strategy, s.112, Maarten A. Hajer (1997), The Politics of Environmental Discourse – Ecological Modernization 
and the Policy Process, s. 272, Bruno Latour (1987), Science in Action: how to follow scientists and engineers 
through society, s.130f   
100 Thomas S. Kuhn (1992), De vetenskapliga revolutionernas struktur, s.96 
101 George Lakoff & Mark Johnson (1980), Metaphors we live by, s.4-5 
102 Ibid. s.160 
103 Björn-Ola Linnér (2005), Att lära för överlevnad. Utbildningprogrammen och miljöfrågorna 1962-2002, s.26, 
Carolyn Merchant (1994), Naturens död. Kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen, s.245, Magnus 
Linderström (2001), Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar – En analys av LO, SAF, 
Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, s.261ff, Jonas Anshelm (2000), Mellan frälsning och domedag. 
Om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-1999, s.61ff 
104 Norman Fairclough (1995), Media Discourse, s. 27 och s.109 
105 Maarten A. Hajer (1997), The Politics of Environmental Discourse – Ecological Modernization and the 
Policy Process 
106 Kari Andén-Papadopoulos (2000), Kameran i krig, s. 25 
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de befunnit sig i. Detta innebär att jag tolkat och analyserat bilderna med hjälp av de texter de 

varit del av.  

Aktörernas handlingar 

Den andra delen av mitt tolkningsarbete gäller aktörernas handlingar. Jag tolkar hur politiker, 

forskare, journalister och engagerade förespråkare försöker skapa den trovärdighet för sina 

egna argument som krävs för att beskriva bränsleceller och vätgas som nödvändiga i 

framtiden. Tolkningen uppmärksammar hur författare refererar till varandra, hur aktörer 

förekommer eller ignoreras, på vilka grunder utredningar kommer till, vilka som får uttala sig 

vid olika möten, hur problem formuleras och vilka som legitimerar andra.107  

Analytiska begrepp 

I de ovanstående delarna av mitt analysarbete har jag haft med mig de analytiska begreppen 

story-lines, diskurskoalition och diskurs för att tolka materialet.  Dessa begrepp sammanfattar 

enligt statsvetaren Maarten A. Hajer på olika vis hur aktörer försöker etablera och skapa stöd 

för sin definition av verkligheten.  

 

Story-lines ska förstås som sammansatta berättelser med olika ursprung som syftar till att ge 

en gemensam förståelse av ett objekt såsom exempelvis bränsleceller eller ett miljöproblem 

som växthuseffekten.108 En story-line reducerar den osäkerhet och komplexitet som ständigt 

finns närvarande och tillhandahåller en mer entydig bild av problemet. Det handlar till 

exempel om att etablera orsak-verkan, acceptabla lösningar, föreslå gångbara värderingar, hur 

bråttom det är att åtgärda ett problem och vilka som ska vara ansvariga för problemet.109 En 

diskurskoalition är ett uttryck för att förstå hur en samling story-lines hänger samman, de 

aktörer som framför dessa story-lines och hur praktikerna binds samman.110 Diskurser, till 

slut, är enligt Hajer ”[…] specific ensembles of ideas, concepts and categorizations that are 

produced, reproduced and transformed in a particular set of practises and through which 

meaning is given to physical and social realities”.111 Ambitionen i denna avhandling är att 

undersöka hur (och vilka) olika story-lines om bränsleceller och vätgas framförs samt vilka 

diskurskoalitioner som kan identiferas samt hur ovanstående hänger samman i olika diskurser.   

                                                 
107 Bruno Latour (1987), Science in Action: how to follow scientists and engineers through society 
108 Maarten A. Hajer (1997), The Politics of Environmental Discourse – Ecological Modernization and the 
Policy Process, s.62 
109 Ibid. s.62 
110 Ibid. s.65ff 
111 Ibid. s.44 
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Disposition 

Efter det inledande kapitlet där jag har presenterat syftet med studien, teori, tidigare forskning 

och frågeställningar samt beskrivit hur jag metodologiskt gått tillväga kommer jag att i kapitel 

två inleda den empiriska undersökningen.  

 

I kapitel två undersöker jag hur det vid sjuttiotalets slut formerades tre olika visioner om det 

svenska energisystemet i form av vätgassamhällen. Vätgas och bränsleceller var vid denna 

tidpunkt inplacerade i tre olika, motstridiga diskurser. I den ena, den industrimoderna 

diskursen, skulle vätgassamhället skapas tillsammans med kärnkraft i ett storskaligt system. I 

den andra, den ekologiska diskursen, skulle vätgassamhället byggas på förnyelsebara 

energikällor och vara decentraliserat. I den tredje, den ekologiskt moderna diskursen som vid 

denna tidpunkt var mycket skissartad, skulle vätgas och bränsleceller främst vara delar av 

bränslecellskraftverk som drevs med naturgas från Danmark.    

 

I kapitel tre undersöks WELGAS i Härnösand. WELGAS skulle konkretisera visionerna om 

ett flödande vätgassamhälle byggt på förnyelsebara energikällor. Jag studerar den 

uppmärksamhet projektet fick i massmedia samt den kritik som det mötte i olika utredningar 

framför allt angående teknikens skala.  

 

Kapitel fyra tar sedan sin början 1990 då också ett skifte i svensk miljö- och energipolitik 

skedde. I kapitel fyra undersöker jag hur de svenska energibolagen Sydkraft och Vattenfall 

realiserade tankarna om fossilgasdrivna bränsleceller samt hur bilindustrin i slutet av 1990-

talet tog över tekniken och hävdade att dessa istället passar väl in i framtidens bilism och 

borde användas för transporter i en vätgasekonomi. Tillsammans med bilindustrins 

förväntningar på tekniken började också en utopi om en vätgasekonomi att skisseras, som blir 

synlig först med exemplet Island. Analysen av den isländska vätgasekonomin avslutar kapitel 

fyra i vilket jag följder den ekologiska moderniseringen av vätgas och bränsleceller. 

 

De tre första kapitlen antyder att energi- och miljöpolitiken från 1978 till 2000 har förändrats 

från att vara nationellt skapad och globalt påverkad till att vara alltmer globalt skapad och 

nationellt påverkad. Både Tegström samt energibolagen Vattenfall och Sydkraft skapade sina 

projekt nationellt, påverkade av globala diskussioner. Men mot mitten av 1990-talet, med start 

i den omdanade Kaliforniska lagstiftningen, kan en förändring börja skönjas som innebar att 

energi- och miljöpolitiken blev alltmer globalt skapad. I kapitel fem, sex och sju fullföljer jag 
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den påbörjade tankegången om att relatera globalt etablerad energi- och miljödebatt till 

svenska förhållanden genom att analysera relationerna mellan de utredningar som låg till 

grund för entusiasmen för en vätgasekonomi med den lokala och nationella debatten i 

Sverige. Den så kallade vätgasekonomin är alltså i fokus för avhandlingens femte, sjätte och 

sjunde kapitel som alla tre sträcker sig mellan 2000 till 2005. I dessa kapitel undersöks 

beskrivningar av bränsleceller och vätgas som delar av framtidens energisystem i tre 

kompletterande empiriska material.  

 

För det första kommer den vid den här tidpunkten alltmer populära globala visionen om en 

vätgasekonomi att granskas. Frågor kommer att ställas om vilka som drev på denna, hur den 

skulle se ut och hur den skulle införas. I kapitel fem undersöks alltså de utredningar som 

spelade en avgörande roll i att det mellan 2000 till 2005 formulerades ett antal globalt spridda 

story-lines om tekniken som nationella och lokala aktörer hade att förhålla sig till. Kapitel fem 

innehåller därmed en analys av fjorton omfattande utredningar i vilka miljöproblem används 

som argument för gränslös tillväxt om bara rätt sorts teknik införs.  

 

I Sverige uppmärksammades de internationella satsningarna av olika aktörer och användes för 

att legitimera olika typer av satsningar. Det internationella utredningskapitlet följs av kapitel 

sex som handlar om hur en grupp i Göteborg nyttjade både de lokala och nationella historiska 

förutsättningarna, men kanske framför allt, hur de återanvände de argument om en 

vätgasekonomi som formulerades globalt. I kapitel sex redogjörs för hur deltagare inom 

SamVäte lånar in argument från en internationell debatt och hur dessa story-lines diskuteras.  

 

I kapitel sju avslutas analysen av perioden 2000-2005 med en analys av utredningar, 

massmedia och riksdagstryck nationellt i Sverige. Mot bakgrunden av det internationella 

utredningskapitlet och analysen av arbetet i den lokala gruppen undersöks samspelet mellan 

de olika lokaliteterna globalt, lokalt och nationellt. Jag analyserar bland annat hur en framtida 

vätgasekonomi tilldelades en viktig roll av industriledarna, forskarna och 

myndighetspersonerna som ingick i olika arbetsgrupper inom Ingenjörsvetenskapsakademins 

(IVA) Energiframsyn. Sverige i Europa. Senare kom denna utopi om en vätgasekonomi även 

att pekas ut som en ledstjärna i den svenska SOU:n om framtidens energisystem SOU 

2003:80, EFUD - en del i omställningen i energisystemet i vilken vatten, vägkartor och 

marknaden spelade viktiga roller som metaforer.  
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Varje empiriskt kapitel avslutas med en diskussionsdel. I den sammanfattas först de viktigaste 

slutsatserna från kapitlet med hjälp av de analytiska begrepp (diskurs, diskurskoalition och 

story-line) som jag presenterade i metoddelen. Efter diskussionerna tar en eller två platåer vid. 

Dessa platåer innehåller en mer teoretisk analys av en eller två aspekter i respektive kapitel. 

Precis som i landskapets topografi skapas alltså platåerna i denna avhandling av 

intensifikationer av material som lagras in i varandra, vilket får som konsekvens en mer 

upphöjd position varifrån empirin kan tolkas. I platåerna sker analyser som inte bara är 

specifika för kapitlet de avslutar. I platåerna finns nämligen hänvisningar både framåt och 

bakåt i kronologin vilket återskapar de intima relationer som finns mellan de i avhandlingen 

numera uppdelade empiriska materialen. Tanken är att det från en platå går att blicka ut över 

hela det landskap som avhandlingen utgör och få syn på aspekter som är svåra att observera 

på vägen fram till platån.112 Platåerna är intensifikationer av teori och empirisk analys. I 

början av avhandlingen är de lägre och i slutet högre.   

 

I kapitel åtta, den avslutande diskusionen, börjar jag med en summering av avhandlingen med 

hjälp mina tre frågeställningar. Svaren på dessa vävs sedan även in under tre tematiska 

analyser som handlar om den historiska förändringen från visioner om tre olika 

vätgassamhällen till visionen om en vätgasekonomi, vilka förväntningar som skapades på 

tekniken samt hur vätgasekonomin kan tolkas som en ekologiskt modern utopi.   

 

   

 

 

 

     

 

                                                 
112 Begreppet platå är en anspelning på Gilles Deleuze och Félix Guattaris bok om tusen av dessa. Även om 
inspirationen har hämtats därifrån för att skapa olika kombinationer av intensiva tvärvetenskaliga analyser som 
förlänger läsningen in och ut från olika kapitel, har dessa inte på långa vägar samma storhet som originalen. 
Gilles Deleuze & Felix Guattari (1988), A Thousand Plateus. Capitalism and Schizofrenia, s.22ff 
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Kapitel 2. När flera vätgassamhällen var alternativa 1978-1984 

Introduktion 

I början av 1960-talet uppmärksammades ett antal miljöproblem (bland annat biocider, DDT 

och luftföroreningar) vilka hade potentialen att ifrågasätta den industrimoderna 

produktionsordningen. De ledande politiska partierna och miljöorganisationerna menade dock 

att dessa skulle avhjälpas genom att kärnkraften användes.113 Fram till och med början av 

1970-talet var det en nästan fullständig dominans av denna tilltro till kärnkraft, ökning av 

ekonomiskt mätbar tillväxt och rationalisering.114 Industrimoderniseringen framställdes alltså 

inte enbart som en orsak till miljöproblemen utan även en förutsättning för att komma tillrätta 

med desamma.115 Vid denna tid var bränsleceller inplacerade i den industrimoderna logiken 

som miljövänliga ersättare till förbränningsmotorn för att kunna hantera växthuseffekten.116 

Några år senare, under 1970-talet, skedde en markant omförhandling av bränslecellerna 

samtidigt som en utbredd ekologiskt grundad kritik restes mot industrisamhällets brister och 

tillkortakommanden. 

 

Den industrimoderna logiken fungerade nämligen inte längre smärtfritt för ett antal globalt 

artikulerade miljöproblem såsom försurning och mänskligt skapade klimatförändringar. 117 

Debatten om miljöproblem ändrades när kritiken mot kärnkraften lyftes fram. I början av 

1973 tog ett antal debattörer konsekvenserna av kritiken mot kärnkraften, insikterna om 

                                                 
113 Läs till exempel Jonas Anshelm (2000), Mellan frälsning och domedag. Om kärnkraftens politiska idéhistoria 
i Sverige 1945-1999, Monika Djerf Pierre (1996), Gröna nyheter. Miljöjournalistiken i televisionens 
nyhetssändningar 1961-1994, Magnus Linderström (2001), Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar – 
En analys av LO, SAF, Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, Jonas Anshelm (1995), 
Socialdemokraterna och miljöfrågan – en studie av framstegstankens paradoxer 
114 Läs till exempel Jonas Anshelm (2000), Mellan frälsning och domedag. Om kärnkraftens politiska idéhistoria 
i Sverige 1945-1999, Magnus Linderström (2001), Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar. En analys 
av LO, SAF, Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, s.109 
115 Björn-Ola Linnér (2005), Att lära för överlevnad. Utbildningprogrammen och miljöfrågorna 1962-2002,  
s.83. Måns Nilsson (2005) ”Learning, frames and environmental policy integration:the case of swedish energy 
policy” kallar det för för energi-som-infrastruktur  
116 Tom Selander (1969), Sverige år 2000 – 24 svenska framtidsforskare om morgondagens samhälle, s.54. En 
fullständig lista på männen i ”framtidsteamet” som lyfte fram bränsleceller som en lösning på växthuseffekten; 
Prof. Bo Björkman (KTH), Prof. Gunnar Boalt (Stockholms Universitet), Sven Brohult (IVA), Bankkonsult 
Gustaf Delin, Generaldir. Martin Fehrm, (STU), Fil. Dr. Gösta Funke (Naturvetenskapliga forskningsrådet), Dir. 
Curt-Steffen Giesecke (SAF), Prof. Lennart Holm (Statens institut för byggforskning), Prof. Torsten Husén, 
(Lärarhögskolan), Överstelöjtn. Nils Landergren (Försvarsstaben), Övering. Ulf Landergren (FOA), Dir. Thomas 
Lindberg, (IBM), Bankdir. Erik Lindström, (Svenska Handelsbanken), Doc. Bengt Lundholm, 
(Ekologikommittén), Doc. Sam Nilsson, (AB Incentive), Doc. Hans Palmstierna, (Miljövårdsberedningen), Dir. 
Wilhelm Paues, (Industriförbundet), Generaldir. Bror Rexed, (Socialstyrelsen), Dir. Åke Runnquist, (Bonniers 
förlag), Doc. Kurt Samulesson, (Socialhögskolan), Doc. Lars Thunberg, (Ekumeniska nämnden), Prof Arne 
Tiselius, (Uppsala universitet), Programdir. Örjan Wallqvist, (Sveriges Radio). 
117 John R. McNeil (2003), Någonting är nytt under solen – Nittonhundratalets miljöhistoria, s. 386 
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globala miljöproblem såsom växthuseffekten och den stoppade utbyggnaden av älvarna.118 De 

formulerade en diskurs vari en vision om ett lågenergisamhälle utgjorde framtiden. Denna, av 

miljö- och energiforskaren Per Lindquist benämnda ekologiska diskurs, innehöll argument för 

småskalighet, decentralisering, kritik mot ekonomisk tillväxt som mått på välfärd och 

flödande, förnyelsebara energikällor.119 

 

En industrimodern diskurs dominerade dock, även om medborgarna allt tydligare började visa 

att en sådan inte längre kunde lösa de problem som var på agendan.120 Från och med början av 

1970-talet artikulerades en kraftfull kritik mot den rådande kärnkraftspositiva och 

tillväxtcentrerade politik som fördes av socialdemokraterna, en politik som hade understöd 

från professorer, industrimän, fackförbund, moderaterna och folkpartiet. Mot en i det 

närmaste enig politisk, vetenskaplig och kapitalstark elit restes alltså krav från diverse 

organisationer och debattörer att den miljö- och energipolitik som fördes inte var långsiktigt 

hållbar.121 Samhällets grundvalar gjordes till föremål för intensiv diskussion, framför allt från 

en ekologiskt inspirerad miljörörelse, vilket innebar att olika försök att föreställa sig framtiden 

                                                 
118 Jonas Anshelm (2004), Det vilda det vackra och det ekologiskt hållbara. Om opinionsbildningen i Svenska 
Naturskyddsföreningens tidskrift, Umeå universitet s.64, Jonas Anshelm (2000), Mellan frälsning och domedag. 
Om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-1999, s.147 
119 Per Lindquist (1997), Det klyvbara ämnet. Diskursiva ordningar i svensk kärnkraftspolitik 1972-1980, s.297. 
En annan som resonerat i termer av ekologisk för att diskutera denna förändring i maktordningar från och med 
1970-talet är Jonas Anshelm som i sin bok om kärnkraftens idéhistoria betecknat perioden mellan 1970-1990 
som Ekologisk motmodernitet. Den inkluderade ett samhällsideal om lågenergisamhället, att samhällets uppgift 
var att fördela och hantera risker, synen på teknik var att den var komplext och okontrollerbar, 
vetandeauktoriteten skulle inkludera lekmannainflytande, naturrelationen inkluderade ekologisk jämvikt, den 
ekonomiska tillväxten var ifrågasatt och riskmedvetandet var obegränsat (2000), Mellan frälsning och domedag. 
Om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-1999, s.502. En liknande uppdelning av aktörer, argument 
och samhällsvisioner som brukas i denna avhandling gör även Björn-Ola Linnér men han betecknar den 
ekologiska diskursen för djupekologisk (2005), Att lära för överlevnad. Utbildningprogrammen och 
miljöfrågorna 1962-2002, s.165, Måns Nilsson som i sin studie av svensk energipolicy mellan 1980-2004 
identifierar tre ramar för energipolitiken varav energi-som-risk är den som har stora likheter med det som jag 
definierat som den ekologiska diskursen (2005) ”Learning, frames and environmental policy integration:the case 
of swedish energy policy”, Jenny Palm som beskrivit tre olika policykoalitioner inom energipolitiken varav 
miljökoalitionen har mest likheter med den ekologiska diskursen (2004), Makten över energin – policyprocesser 
i två kommuner 1977 till 2001, s.194 och Karolina Isaksson som benämner de aktörer som argumenterar för ett 
alternativt trafiksystem innehållande småskalighet, decentralisering, bränslen från förnyelsebara energikällor och 
är kritiska mot ekonomisk tillväxt som mått på välfärd som systemkritiker (2001), Framtidens trafiksystem? 
Maktutövning i konflikterna om rummet och miljön i Dennispaketets vägfrågor, s.79ff och 247f. Den användning 
av ekologisk jag lånar av Lindquist och i viss mån Anshelm ska inte förväxlas med den mer specifika analysen 
av den ekologiska vetenskapens inflytande som Tomas Söderqvist har genomfört i sin studie (1986) The 
Ecologists: From Merry Naturalists to Saviours of the Nation A sociologically informed survey of the 
ecologization of Sweden 1895-1975 
120 Håkan Thörn (1997), Rörelser i det moderna. Politik, modernitet och kollektiv identitet i Europa 1789-1989, 
s.323ff, Jonas Anshelm (2004), Det vilda det vackra och det ekologiskt hållbara. Om opinionsbildningen i 
Svenska Naturskyddsföreningens tidskrift, s.46 
121 Anshelm, Jonas (2000), Mellan frälsning och domedag. Om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-
1999, s.120ff, Monika Djerf Pierre (1996), Gröna nyheter. Miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 
1961-1994, s. 366f 
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gjordes. Dessa diskuterades seriöst och livligt.122 Ett exempel på debattens genomslag var hur 

betänkandet från ledamöterna inom Energiprognosutredningen 1974 hade tagit intryck av 

diskussionerna men samtidigt avfärdade det alternativa lågenergisamhället. Deras fyra olika 

prognoser utgick alla från att en ökande mängd energi måste kunna användas i det svenska 

samhället.123 I flera frågor ställdes olika argument mot varandra och den kanske viktigaste 

diskussionen fördes gällande den mellan ekonomisk tillväxt och miljö, en konflikt som bland 

annat var central för debatten mellan anti-kärnkraftsrörelsen kontra kärnkraftsföreträdare.124  

 

I den intensiva debatten om energi- och miljöpolitiken under 1970-talet var beskrivningarna 

av hur framtidens samhälle kunde se ut viktiga för att illustrera möjligheterna men också för 

att påvisa konsekvenserna av samtidens beslut. Det var i denna debatt som vätgas och 

bränsleceller föreslogs som nödvändiga delar av ett framtida energisystem. Olika alternativa 

vätgassamhällen artikulerades som möjligheter inför framtiden. Hur gjordes detta och vilka 

roller kom bränslecellerna och vätgasen att spela under senare delen av 1970-talet och början 

av 1980-talet? Förhandlingarna stod mellan vilken typ av vätgassamhälle som skulle vara 

framtidens; sol/uran/fossilt, centraliserat/decentraliserat och småskaligt/storskaligt. Vätgasen 

och bränslecellerna hamnade mitt i den teknikpolitiska hetluften och placerades in i olika 

framtidsvisioner av olika aktörer. I detta inledande kapitel kommer dessa olika alternativ att 

undersökas.  

Vätgasalternativen börjar konkretiseras  

I slutet av sjuttiotalet bekände sig i princip alla debattörer i energifrågor till åsikten att 

energisystemet borde förändras. Hur kombinationen av energiteknik skulle se ut (vilken skulle 

tillfredställa kraven på tillförsel, miljöhänsyn och kostnadseffektivitet) debatterades det dock 

mycket.  

 

En grupp av forskare som fick i uppdrag att komma med beslutsunderlag för ett framtida 

energisystem var knutna till sekretariatet för framtidsstudier. Måns Lönnroth, Thomas B. 

Johansson och Peter Steen beskrev i den uppmärksammade och inflytelserika boken Sol eller 

                                                 
122 Jonas Anshelm (2004), Det vilda det vackra och det ekologiskt hållbara. Om opinionsbildningen i Svenska 
Naturskyddsföreningens tidskrift, s.62 
123 SOU 1974:64, Energi 1985-2000, s.19f 
124 Jonas Anshelm (2000), Mellan frälsning och domedag. Om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-
1999, s.111ff 
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Uran? två olika alternativa framtider.125 Boken producerades inom sekretariatet för 

framtidsstudier, ett sekretariat som våren 1974 fick uppdraget från den socialdemokratiska 

regeringen att genomföra en framtidsstudie över energiområdet som skulle vara ett underlag 

för 1978 års energipolitiska beslut.126 I boken klargjordes två framtida alternativ för den 

svenska samhällsutvecklingen i två uppdelade samhällen: dels ett så kallat solsamhälle som 

skulle upprättas med hjälp av solenergins olika former på jorden (exempelvis solvärme, 

biomassa och vind), dels ett uransamhälle där kärnkraften skulle vara den centrala 

energiomvandlingen. Enligt författarna var vi redan på väg in i kärnkraftssamhället om inte ett 

aktivt val utfördes. Båda alternativen utgick från att ett givet energiomvandlingsmål, vilket 

var markant högre än dåvarande energianvändning, skulle uppnås. I solsamhället baserades 

energiomvandlingarna på flödande energiformer såsom sol, vind och vatten samt en stor andel 

lagrad solenergi i form av biomassa – även om de första tio åren av en sådan omställning 

skulle innebära stor kolanvändning. I uransamhället var det kärnkraften som skulle ligga till 

grund för nästan all energianvändning i samhället.127  

 

Vad som var gemensamt för de båda alternativen var att skribenterna argumenterade för att 

bränsleceller och vätgas borde spela en central roll. Bränsleceller och vätgas presenterades 

alltså som viktig framtidsteknik oavsett val av energikällor. Inom båda samhällena borde 

bränsleceller användas som belastningsutjämnare, elomvandlingsteknik samt som ersättare till 

förbränningsmotorn i bilar enligt författarna. Det som dock skiljde alternativen åt var att 

bränsleceller borde användas för att kunna utnyttja flödande energikällor bättre i solsamhället 

samt att en sådan lösning kunde stödja ett decentraliserat samhälle.128 En beskrivning av 

bränslecellerna lät på följande vis: ”Bränslecellen […] är i princip en omvänd elektrolytisk 

cell, dvs den omvandlar syre och väte till el (och vatten)”.129 Lönnroth, Johansson och Steen 

poängterade bränslecellens delaktighet i ett system för att lagra energi och belastningsutjämna 

elnätet. Bränslecellerna borde alltså tolkas som delar av ett energisystem och inte förstås som 

dess slutanvändare. Bränsleceller borde enligt författarna användas eftersom de sades vara 

modulärt uppbyggda (vilket innebär att storleken enkelt kan minskas eller ökas), ha hög 

                                                 
125 För uppmärksamheten i signerade artiklar från tidskrifter och massmedia läs Jonas Anshelm (2000), Mellan 
frälsning och domedag. Om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-1999, s.226 och liknande 
bedömning i Åsa Knaggård (2009), Vetenskaplig osäkerhet i policyprocessen. En studie av svensk klimatpolitik  
126 Måns Lönnroth et al. (1978), Sol eller Uran – att välja energiframtid, förord 
127 Ibid. s.100 
128 Ibid. s.80ff 
129 Ibid. s.125 
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verkningsgrad eftersom 40% blir till el samt att miljöeffekterna var mycket små.130 I de båda 

samhällen som skisserades används bränsleceller i framtiden inom transportsektorn 

tillsammans med metanol och vätgas.131 Vi kan alltså i Sol eller Uran utläsa början till 

diskussionen om olika typer av vätgassamhällen.  

 

Boken Sol eller Uran refererades i ett fristående yttrande av Birgitta Hambreus (c) och Bengt 

Sjönell (c) till den statliga utredningen Energi. Hälso-miljö-och säkerhetsrisker. 

Slutbetänkande av energikommissionen som publicerades 1978. Denna SOU-rapport ingick i 

energikommissionens betänkande samma år. I Energikommissionen ingick Hambreus, 

Sjönell, Per Kågesson, Björn Kjellström, Birgitta Dahl (s), Anders Wijkman (m), Nils-Erik 

Landell, Olof Hörmander och Ove Rainer.132 Ledamöterna uttalade en skepsis mot kol på 

grund av de stora miljöproblemen. De tyckte dock att metanol var intressant som 

drivmedel.133 Hambreus och Sjönell ansåg i linje med majoriteten i utredningen att Sverige 

var i inledningsskedet av en omställning bort från oljeberoendet och det borde satsas 

målmedvetet på ett ”sol-sverige” där inhemska, förnyelsebara energikällor såsom solvärme, 

vindkraft, vattenkraft och biomassa gavs stöd istället för den massiva satsningen på 

kärnkraften. Hambreus och Sjönell förordade en satsning på bland annat bränsleceller vilka 

kunde vara delar av ett mer decentraliserat energisystem.134      

 

Förutom förslagen från Hambreus och Sjönell samt författarna till Sol eller Uran undersöktes 

också möjligheterna till satsning på vätgas och bränsleceller i en omfattande rapport till 

Vattenfall. Rapporten var en skriftlig redovisning av ett FUD-projekt av kartläggnings-

karaktär. Enligt det bifogade kontraktet mellan utredaren Kjell M. Perneståhl och Vattenfall 

utfördes det på uppdrag av sektionen för Ny energiteknik och rationell energianvändning och 

skulle vara en redogörelse av vätgasdrivna fordon.135 Perneståhl arbetade vid denna tid vid 

Studsvik energiteknik och ingick i en grupp med ingenjörer, fysiker och naturvetare vilka alla 

hade vätgas och bränsleceller som specialitet.136 Perneståhl skrev i inledningen av rapporten 

att ”användningen av väte som ett energisystem är föremål för en intensiv forskning i hela 

                                                 
130 Måns Lönnroth et al. (1978), Sol eller Uran – att välja energiframtid, s.125 
131 Ibid. s.136 
132 SOU 1978:17, Energi. Betänkande av energikommissionen, s.3 
133 Ibid. s.15 
134 Birgitta Hambreus (c) & Bengt Sjönell (c) särkilt yttrande till Energi. Hälso-miljö-och säkerhetsrisker. 
Slutbetänkande av energikommissionen SOU 1978:49 s.217f 
135 Kjell M. Perneståhl (1980), Vätgas för fordonsdrift, bilaga 1 
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industrivärlden”.137 Han menade också att ”vätgas är ett förstklassigt motorbränsle”.138 

Perneståhl textade i utredningen, som utmynnade i förslag till ett omfattande forsknings-

program för fordon drivna av bränsleceller och vätgas, att vätgasframställning kunde fungera 

tillsammans med dåtidens energisystem. Han angav flera möjligheter för att använda 

elektrolysörer (vilka delar upp vatten i syre och väte) för att tillverka väte med hjälp av el som 

i det rådande energisystemet ”dumpades”. Bränslecellerna skulle enligt Perneståhl kunna vara 

spänningsstabiliserare, tillvarata dygnsvariationer, kombineras med kraft-värmeverk samt 

lagra flödande energikällor som vind och sol.139 I konsekvens med övertygelsen om att 

flödande energikällor eller kärnkraft borde utgöra basen för ett framtida samhälle menade han 

att den troliga produktionen av vätgas i Sverige skulle ske med elektrolysör.140 Införandet av 

bränsleceller och vätgas kunde ”[…] integreras i dagens elsystem på ett förnämligt sätt”.141 

Han ansåg att vätgasfordon borde kunna passas in i ett framtida samhälle eftersom bilen ändå 

mest användes till korta resor samt att svenska folket verkade vara beredda att acceptera bilar 

med sämre acceleration och lägre toppfart för att kunna få lägre bränsleförbrukning.142 Det 

forsknings- och utvecklingsprogram han föreslog skulle på systemnivå leda till att:   

 

Vätgasförsörjningen och dess integration i vår nuvarande 
energistruktur bör göras föremål för ett utredningsarbete. 
Detta bör ge som resultat om ekonomin i stort för 
vätgasdrivna fordon samt förslag på alternativa lösningar 
på försörjningssystemets utformning.143  

 

I en utredning genomförd på uppdrag av Svenska Utvecklingsbolaget AB två år senare 

diskuterade Perneståhl också möjligheterna att effektivisera systemet och ta hand om 

biprodukter från industrin. Kartläggningen visade att det fanns biprodukter av vätgas 

uppgående till 150 000 ton per år från raffinaderier på västkusten och den svenska 

                                                                                                                                                         
136 Anders Bäcklin (1986), Hydrogen research in Sweden. Evaluation of work sponsored by Efn, 
Energiforskningsnämnden 
137 Kjell M. Perneståhl (1980), Vätgas för fordonsdrift, s.15  
138 Ibid. s.1  
139 Ibid. s.121 
140 Ibid. s.125 
141 Ibid. s.19 
142 Ibid. s.102ff. Läs även Bo Rodensjö (1982) Ersättning för lätta petroleumprodukter – framtida alternativ till 
motorbensin, dieselolja, lätt eldningsolja och petrokemiska råvaror, s.16ff 
143 Kjell M. Perneståhl (1980), Vätgas för fordonsdrift, s.146 
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kloralkaliindustrin.144 Perneståhl, Lars Glas, och Anders Östman gjorde gällande att vätgasen 

var ”[…] ur teknisk och miljömässig synvinkel attraktiv”.145 

 

Att underlag fanns för att formulera olika typer av vätgassamhällen runt 1980 kan också 

utläsas i de artiklar om bland annat bilar som publicerades. Reportern Stig Björklund vid 

Teknikens Värld testkörde i slutet av 1970-talet en vätgasbil. Det var en Daimler-Benz som, 

enligt honom, var framtidens transportmedel eftersom oljan var på väg att sina.146 Den 

Daimler-Benz som Björklund testade var en provbil som funnits i fyra år och som drevs med 

en blandning av väte och bensin där vätet var förpackat i en metallegering. Vätgasen beskrevs 

vara det som ”[…] ska komma efter metanolen, det bränsle som kanske en gång på ett radikalt 

sätt ska rädda luftkvaliteten i våra storstäder”.147 Björklund skrev att det handlade om väte 

som kanske så småningom skulle kunna tas fram i outtömliga mängder ur vatten som ”[…] 

bilbränsle, som energi i bränsleceller för elbilar, som något av det undermedel många hoppas 

på”.148 Även i olika utredningar och avhandlingar diskuterades vätgas och bränsleceller som 

delar i ett framtida samhälle. Göran Carleson var i slutet av sjuttiotalet och början av åttiotalet 

en av flera forskare i en större grupp vid Studsvik som forskade om vätgas som energibärare. 

De var var anställda för att delta i IEA:s vätgasgrupp samt utförde den svenska delen av IEA:s 

omfattande vätgasprogram på uppdrag av Energiforskningsnämnden.149 I Göran Carlesons 

redogörelse från olika konferenser skrev han att:   

 

Utvecklingsarbetet på vätedrivna bilar har accelererat 
starkt under den sista 2-års perioden. Ett stort antal till 
vätedrift konverterade konventionella eller specialbyggda 
bilprototyper har varit i drift i USA, Japan och BRD och 
givit omfattande informationer om såväl bränsletillförsel  - 
och motordata som driftsegenskaper vid långvarig stads- 
eller landsvägskörning.150    

 

                                                 
144 Kjell M. Perneståhl et al. (1982), Vätgashantering i Sverige, s.5 
145 Ibid. s.17 
146 Stig Björklund ”Vätgasbilen – 80-talets transportmedel” Teknikens Värld 1979 nr 23 
147 Ibid. Läs även Johan Hedenström ”Stor provserie redan i år – Sovjet bygger vätgas-volga för taxitrafik” Ny 
Teknik nr 7 1981  
148 Stig Björklund ”Vätgasbilen – 80-talets transportmedel” Teknikens Värld 1979 nr 23 
149 Bäcklin Anders (1986), Hydrogen research in Sweden. Evaluation of work sponsored by Efn, 
Energiforskningsnämnden (rapport i författarens ägo), s.5 
150 Göran Carleson (1983), Väteenergiforskningens utvecklingstrend 1981-82, s.34. Läs även Krister Sjöström 
(1980), Vätgastillsats vid förbränningsmotorer 
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I rapporten redogjorde Carleson för sitt besök vid den tredje världskonferensen för vätgas 

Pasadena, Kalifornien, och hur det där: ”[…] demonstrerades i utställningshallen fyra 

personbilsprototyper med väte lagrad som kryogent LH2 samt också en prototyp med 

metanolbränsle som vid drift sönderdelas katalytiskt till väte”.151 Carleson redogjorde också 

för provningen av vätgasdrivna bilar i Berlin, den höga verkningsgraden för väte (ca 25% 

högre) samt hur man på många håll förväntade sig ett genombrott för vätedrivna flygplan 

redan under 1990-talet.152 Runt 1980 värderade förespråkare för olika typer av vätgas-

samhällen att det redan fanns välkänd teknik och introduktionen skulle kunna genomföras 

omedelbart.153 Det fanns dock en statlig utredning som var ytterst tveksam till en framtida 

satsning på vätgas som del i en svensk energi- och miljöpolitik. I Oljeersättningsdelegationens 

två rapporter som handlade om alternativa drivmedel uteslöts vätgas som alternativ. Det enda 

som nämndes var att många problem fanns och att det kunde vara ett avlägset alternativ.154  

 

I samband med omröstningen om framtidens energisystem 1980 publicerades alltså några 

olika forskningsutredningar som föreslog satsningar på vätgas och bränsleceller. Det fanns 

dock oenighet om hur ett sådant framtida vätgassamhälle skulle se ut. Tre alternativ för ett 

framtida samhälle kan urskiljas vilka fortsättningen av kapitlet kommer att handla om. Det 

första alternativet var ett samhälle som skulle bygga på flödande energikällor såsom vind, 

vatten och sol. Det andra alternativet var ett kärnkraftbaserat samhälle. Det tredje alternativet, 

som vid denna tidpunkt framstår som mest skissartat jämfört med de andra alternativen, var 

ett fossilbaserat samhälle där energin skulle komma från naturgas.  

Ett samhälle byggt med flödande energi 

Ursprunget till förslaget om ett flödande vätgassamhälle kan sökas i hur flera inflytelserika 

forskare, politiker och debattörer i energifrågor i början av 1970-talet formulerade ett tredje 

alternativ. Detta alternativ skulle inte innebära ett fortsatt beroende av fossila bränslen (kol, 

olja och gas) men inte heller ansågs det vara klokt att slå in på vägen mot ett kärnkrafts-

samhälle (uran).  Den socialdemokratiske energi- och miljödebattören Hans Palmstierna var 

                                                 
151 Göran Carleson (1983), Väteenergiforskningens utvecklingstrend 1981-82, s.35 
152 Ibid. s.32ff  
153 Kjell M. Perneståhl (1980), Vätgas för fordonsdrift, s. 13, Björn Jönsson (1981), Bränslecellteknik i USA, s.1, 
Krister Sjöström (1980), Vätgastillsats vid förbränningsmotorer, Stig Björklund ”Vätgasbilen – 80-talets 
transportmedel” Teknikens Värld 1979 nr 23, Göran Carleson (1983), Väteenergiforskningens utvecklingstrend 
1981-82 
154 Oljeersättningsdelegationen, Introduktion av alternativa drivmedel, Ds 1980:19, Industridepartementet s.96, 
Oljeersättningsdelegationen, Strategi för alternativa drivmedel, Ds 1982:12, Industridepartementet s.3:19 
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bara en av åtskilliga som radikalt förändrade sin inställning till kärnkraften i början av 1970-

talet. Palmstierna hade i mitten av 1960-talet ingått i det framtidsteam som förutspått att 

kombinationen av kärnkraft, vätgas och bränsleceller skulle lösa olika miljöproblem – bland 

andra människoskapade klimatförändringar.155 I sin bok Plundring, svält och förgiftning 

(1968), satte han fortfarande sin tilltro till att kärnkraften skulle trygga en miljövänlig 

energiproduktion och säkra den ekonomiska tillväxten medan han från och med en artikelserie 

i Arbetet (1973) menade att omställningen till ett lågenergisamhälle var nödvändig.156 I 

ovanstående framtidsteam ingick också Olle Lindström. Lindström var en av de 

vetenskapsmän som vid 1970-talets början poängterade möjligheterna med småskalig teknik 

under inflytande av den kärnkraftskritiska debatten. Några andra forskare som också 

förordade detta var till exempel Björn Eriksson och Karl-Erik Eriksson vid Centrum för 

tvärvetenskap respektive institutionen för teoretisk fysik vid Göteborgs Universitet.157 Istället 

för kol eller el från kärnkraft var det nu torv, avfall och senare biomassa som enligt Lindström 

skulle användas i förgasningsanläggningar för att producera vätgas – vilken sen skulle 

distribueras till lokala bränslecellskraftverk där omvandlingen till el skulle ske. Lindström 

klargjorde i boken Den gröna energin (1979) att biomassa tillsammans med bränsleceller som 

elgenereringsteknik var oundviklig i ett framtida samhälle. Lindström framförde i denna bok 

en civilisationskritik i linje med den ekologiska diskursen och menade att människan var på 

”villovägar” på grund av den storskaliga satsningen på atomkraft. För att ett ”harmoniskt 

samhälle” skulle kunna återupprättas pläderade han för användningen av biomassa till el, 

värme och transporter. Han konkluderade att:  

 

Detta slag av energiförsörjning är också en slutlösning för 
mänsklighetens del. Biobränslena ger inte bara en tryggad 
energiförsörjning för alla delar av jorden, utan också en 
tryggare värld. Det går inte att göra andra vapen av 
biobränslena än pilbågar och slangbellor. De kan heller 
knappast användas för politisk påtryckning eller leda till 
ockupation och krig.158  

 

Vi behövde enligt Lindström förstå att människan är brukare och förvaltare av jorden, inte 

någon som kan utarma den och bygga storskaliga system. Statens och energiföretagens politik 

                                                 
155 Tom Selander (1969), Sverige år 2000 – 24 svenska framtidsforskare om morgondagens samhälle, s.54 
156 Jonas Anshelm (1995), Socialdemokraterna och miljöfrågan – en studie av framstegstankens paradoxer, s.45 
157 Jonas Anshelm (2000), Mellan frälsning och domedag. Om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-
1999, s.148 
158 Olle Lindström (1979), Den gröna energin, s.8 
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var defensiv skrev Lindström, däremot ”offensivt är att utveckla flödande energikällor som 

förslår åt alla och kan brukas utan skadeverkningar”.159 Hela samhället enligt Lindström 

behövde omvandlas eftersom:  

 
En trygg och säker energiförsörjning oberoende av 
omvärlden utanför Sveriges gränser är en 
grundförutsättning för en god social miljö med friheter och 
sysselsättning. Biobränslen är den enda energikälla som 
kan trygga Sveriges energiförsörjning på detta sätt och till 
rimlig kostnad.160     

 

I sin vision om lokala totalenerginätverk ansåg Lindström att biobränslen var väl lämpade för 

vätgasframställning. Denna kombination var nära förestående och möjlig enligt Lindström då 

han ansåg att det ”närliggande i tiden finns andra stora användningsområden för vätgas, 

omvandlingen till elektrisk energi i bränslecellskraftverk”.161 Han menade att 

”elkraftproduktion från biobränslen i bränslecellskraftverk möter alla tänkbara krav på 

miljövänlighet, resurshållning, ekonomi, anpassningsförmåga till driftsäkra decentraliserade 

energisystem etcetera”.162 Lindström arbetade vid denna tidpunkt tillsammans med Birgitta 

Hambraeus (c) i den så kallade Frösåkersgruppen, en tvärvetenskaplig grupp som Hambraeus 

startade.163 Hambraeus hade 1972 lämnat in den allra första interpellationen som var kritisk 

mot kärnkraften till riksdagen. Hon bröt därmed ett över två decennier långt samförstånd som 

rått i riksdagen om kärnkraftsprogrammet, och enligt Anshelm var hon den person som 

tillsammans med Hannes Alfvén betydde mest för att ”bryta de fördämningar som hållit 

tillbaka den kärnkraftskritiska opinionen”.164 Hambreus var en av de politiker som under 

1970-talet och 1980-talet argumenterade med hjälp av en ekologisk diskurs. Detta gjordes 

även av centerpartister och vänsterpartister samt senare även miljöpartister och i någon mån 

Birgitta Dahl (s), vilket bland annat kan avläsas i den svenska riksdagsdebatten.165 Förutom 

att tänka energisystemet på ett nytt vis, som flera sammanlänkade lokala totalenergisystem, 

menade Lindström, Hambreus (c) och Sjönell (c) att sammanlänkningen mellan olika lokala 

                                                 
159 Olle Lindström (1979), Den gröna energin, s.95 
160 Ibid. s.46. Läs även Olle Lindström (1993) A critical assessment och fuel cell technology, s.22 
161 Olle Lindström (1979), Den gröna energin, s.117 
162 Ibid. s.118 
163 Ibid. s.15 
164 Jonas Anshelm (2000), Mellan frälsning och domedag. Om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-
1999, s.119 
165 Per Lindquist (1997), Det klyvbara ämnet. Diskursiva ordningar i svensk kärnkraftspolitik 1972-1980 
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system kan ske med hjälp av bränsleceller för belastningsutjämning.166 Bränslecellerna hade 

enligt Lindström perfekta beskaffenheter för att vara delar i ett sådant energinätverk, eftersom 

deras egenskaper var, moduluppbyggnad, miljövänlighet, hög verkningsgrad också vid 

dellast, omedelbar respons på laständring, måttlig anläggningskostnad.167 I samband med att 

bränslecellerna och vätgasen artikulerades som delar av ett sammanhållet energisystem 

beskrevs bränsleceller som delar av omvänd elektrolys. Bränsleceller skulle alltså tolkas som 

spegelbilden till elektrolysörer, vilka omvandlade vatten och el till vätgas. Det var med hjälp 

av vätgas, som producerades med hjälp av en elektrolysör, som el från flödande energikällor 

skulle kunna lagras och ett förändrat energinätverk kunde konstrueras. Lindströms optimism 

delades av Gunnar Blomqvist som undersökte de olika projekten inom Delegationen för 

Energiforskning. I en utvärdering skriven vid försvarets forskningsanstalt fastslog Blomkvist 

att ”Användningen av bränsleceller för el- och värmeproduktion har förutsättningar att i 

många avseenden medföra betydande fördelar”.168 Den forskning och projektering som 

forskargruppen vid KTH genomfört omskrevs i positiva ordalag och Blomqvist menade att 

det beslut som tagits om att inte satsa på ett koncept för användning av biomassa var förhastat. 

Blomqvist noterade:  

 

För användning av inhemsk råvara i form av biomassa av 
olika slag finns det anledning till en mera integrerad 
sammankoppling mellan berörda verksamhetsområden på 
ett övergripande sätt.169 

 

Den forskning om lokala totalenerginätverk som Lindström ledde fick dock ingen 

fortsättning. Tankarna skulle återanvändas av Olof Tegström ett antal år senare då han i sitt 

WELGAS-projekt kombinerade vindkraft och vätgas i ett flödande vätgassystem. WELGAS 

kommer att diskuteras mer utförligt i nästa kapitel av avhandlingen. Men det fanns 

konkurrerande visioner om hur ett framtida vätgassamhälle skulle se ut. Ett av alternativen var 

det kärnkraftsbaserade samhället.    

                                                 
166 Birgitta Hambreus (c) & Bengt Sjönell (c) särkilt yttrande till Energi. Hälso-miljö-och säkerhetsrisker. 
Slutbetänkande av energikommissionen SOU 1978:49 s.217f 
167 Olle Lindström (1979), Den gröna energin 
168 Gunnar Blomqvist (1982), Energiforskningsprogrammet 1978/79-1980/81 – granskning av insatserna på 
området Avancerad Energiteknik, s.42 
169 Ibid. s.43 
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Det kärnkraftsbaserade vätgassamhället  

Göran Carleson menade i slutet av 1970-talet att ett samhälle med vätgas som energibärare 

och kärnkraft som energiomvandlingsteknik var ”långt ifrån utopiskt”.170 Det var i själva 

verket ett realistiskt alternativ menade filosofie licentiaten i kemi vid AB Atomenergi, 

eftersom de tekniska problem som var förknippade med produktion, lagring, transport och 

användning i stor skala hade lösts under 1970-talet. Han hänvisade till fungerande rörsystem i 

Ruhr-området, långtidstest av bilar av bland annat General Motors och flygplan med vätedrift 

som redan varit i luften. Vätet, denna ”drömprodukt för miljövänner”, menade Carleson borde 

produceras från vatten med hjälp av kärnkraft.171 Carleson och gruppen vid Studvik fortsatte 

från och med slutet av 1970-talet och tio år framåt att argumentera för att kärnkraften borde 

vara grunden i ett framtida energisystem med vätgas som den viktigaste energibäraren. Skälen 

till detta var enligt dem både säkerhetsmässiga, ekonomiska och miljöhänsyn.   

 

I en omfattande rapport beskrev Carleson kostnader och efterfrågan på vätgas i tre olika 

scenarier (vätgas från kärnkraft, vätgas från förnyelsebart och vätgas från fossilgas) fram till 

och med 2025.172 Rapportens resultat uppskattades bland annat vid IVA:s konferens om 

vätgas 1981 då James H Kelley från Jet Propulsion Laboratory i USA, talade om den som en 

”excellent study”.173 I presentationen vid IVA konkluderade Carleson att vätgas från 

förnyelsebart var dyrast av de tre olika alternativen.174 Rapporten var den som satte 

standarden för en stor del av den statligt initierade vätgasforskningen i Sverige i början av 

1980-talet då det dels var det första och största projektet (i termer av ekonomiska resurser) 

som Energiforskningsnämnden (EFN) sponsrade, dels befann sig inom Studsvik (fd AB 

Atomenergi) – den organisation som vid denna tid bedrev klart mest statligt finansierad 

forskning om vätgas.175 Vad som skedde efter Carlesons bedömningar var att ett antal 

utredningar om vätgas och kärnkraft initierades och utfördes på uppdrag av EFN. EFN hade 

till uppgift att inom energiområdet från och med slutet av 1970-talet bevaka forskningsfrågor 

av långsiktigt och övergripande intresse i syfte att bland annat underlätta en omställning av 

energisystemet. De tio ledamöterna i styrelsen hade uppdraget att identifiera och granska 

sådana förhållanden som var av vikt för den långsiktiga utvecklingen på energiområdet. 
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172 Göran Carleson, (1980), Assessment of Potential Future Markets for the Production of Hydrogen From Water 
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EFN:s uppgifter övertogs av Statens energiverk 1991, som  samtidigt införlivades i 

NUTEK.176 Mellan åren 1980 till 1987 utfördes ett tiotal utredningar där förutsättningarna för 

vätgas som energibärare diskuterades. Alltifrån produktion, lagring och användning 

utreddes.177  

 

Förutom att argumentera för att kärnkraft var mest kostnadseffektivt menade gruppen vid 

Studsvik att vätgas från kärnkraft var säkrare än alternativen.  I sin rapport om 

Väteenergiforskningens utvecklingstrend skrev Carleson in det andra skälet till kärnkraft, 

nämligen säkerheten. Han hävdade att:  

 

Resultaten tyder entydigt på att kärnenergiproducerad el 
(eller väte) vid sidan av naturgas ger de minsta riskerna. 
Solenergi ger däremot betydligt högre risker […].178  

 

Till rapporten, som var en översikt av trenderna inom vätgasforskningen, hade underlag 

främst hämtats från konferenser och internationella tidskrifter. I Carlesons rapport upprepades 

att ett vätgassamhälle skulle kunna införas redan med befintlig teknik. Han menade både att 

tillverkningen av väte (om den sker med kärnkraft), lagring, distribution och användningen 

inte var några problem vid början av 1980-talet.179 Han framhöll också att utsläppen av 

kolväten successivt borde minska eftersom de ökar den globala CO2 halten i luften och i sin 

beskrivning av hela energikedjan proklamerade han att ”den globala miljön påverkas dock av 

hur vätet och dess erforderliga primärenergi tillverkas”.180 Han föreslog kärnkraft som den 

primära energikällan vilket inte var konstigt eftersom forskningen inom Studsvik som syftade 

till att undersöka hur vätgas skulle kunna användas i Sverige var fast förankrad till kärnkraft. 

Carleson upprepade argumenten för kärnkraftsproducerad vätgas i en rapport skriven på 

uppdrag av Nämnden för Energiproduktionsforskning (NE) då han, liksom tidigare, menade 

att lagring, transport och användning av vätgas inte var några konstigheter utan praktiserades 

på diverse platser på jorden. Han skrev att ”vätedrift har bedömts vara ett av flera ungefär 

                                                 
176 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820587.HTM nedladdad 20061106 
177 Läs till exempel Göran Carleson (1983), Väteenergiforskningens utvecklingstrend 1981-1982, Anders Bäcklin 
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Ljungqvist (1985), Vätgas för fordonsdrift, Carl-Johan Österberg (1987), Vätgas – en framtida energibärare     
178 Göran Carleson (1983), Väteenergiforskningens utvecklingstrend 1981-82, s.40 och s.5. Läs även Göran 
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179 Göran Carleson (1983), Väteenergiforskningens utvecklingstrend 1981-82, s.24ff 
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likvärdiga sätt att lösa den framtida drivmedelsförsörjningen för bilar”.181 Vidare skrev han att 

det numera var fullt möjligt att konvertera ett rörsystem för naturgas till vätgas samt att vätgas 

i Ottomotorer gav betydligt högre verkningsgrad än bensindrift. Sammanfattningsvis ansåg 

han att: 

 

En storskalig introduktion av väte som energibärare 
innebär alltså ej några revolutionerande nyheter 
beträffande materialval vid lagring, transport och de flesta 
tillämpningar av GH2 eller LH2 utan ordinarie stålsorter 
och icke-metalliska komponenter kan vanligtvis komma 
till användning.182 

 

Den fasta tron på vätgas från kärnkraft levde i Sverige kvar till 1987 då Carl-Johan Österberg 

i sin utredning – vilken blev en sammanfattning av och också slutet för de tiotalet 

utredningarna som gjordes under åttiotalet inom EFN – skrev att väte som energibärare kräver 

mängder av energi, vilken endast kan komma från kärnkraft, även om det i framtiden vore 

idealt med sol.183  

 

Från och med slutet av 1970-talet till och med mitten av 1980-talet utfördes alltså ett tiotal 

utredningar, vilka betalades med statliga medel, av ett stort antal forskare med anknytning till 

Studsvik med målet att Sverige skulle satsa resurser på ett kärnkraftsbaserat vätgassamhälle. 

Det var ett sådant samhälle som beskrevs som konstnadseffektivt, säkert och miljömässigt 

bäst. Men förutom det kärnkraftsbaserade vätgassamhället som gruppen vid Studsvik 

argumenterade för, och det flödande vätgassamhället som Lindström med flera formulerade, 

fanns det ett fossilt alternativ. Det diskuterades nämligen också hur kol eller naturgas skulle 

kunna omvandlas till vätgas och användas i bränsleceller.  

Ett fossilbaserat vätgassamhälle 

De fossila bränslena (olja, kol och gas) hade diskuterats sedan mitten av 1960-talet med tanke 

på dess negativa miljöpåverkan, sinande källor och geopolitiska aspekter.184 I Sverige 

formulerades de (framför allt kol och naturgas) dock med förnyad tillförsikt av vissa 

förespråkare kring 1980-talet. När det gäller den fossila gasen hade den kommit till som en 
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kompromiss inom den borgerliga majoriteten efter kärnkraftsomröstningen 1980 och 

påföljande regeringsproposition. Den fossila gasen gavs då klartecken och det byggdes en 

pipeline från Danmark till Malmö. Där formerades en grupp vilken kom att inkludera 

människor från Nordiska rådet, Volvo, Sydkraft och Vattenfall.185 Sydkraft var en av de 

ledande aktörerna i sammanhanget. När IVA anordnade en konferens 1983 på temat vätgas 

och bränsleceller uttalade Sydkrafts dåvarande vd Yngve Larsson stora förhoppningar om att:  

 
[…] make best use of natural gas or coal-derived fuels we 
need to know the potential for all possible techniques of 
conversion of such fuels to electricity and heat.186  

 

De svenska energibolagen Sydkraft och Vattenfall var under 1980-talet alltmer intresserade av 

att använda fossilt bränsle i bränslecellskraftverk.187 Inte minst Lars Sjunnesson 

argumenterade för det i flera rapporter.188 Det fanns även planer på en storskalig statlig 

satsning som kallades Nynäskombinatet. I detta kombinat skulle kol användas i en 

förgasningsprocess för att bland annat producera vätgas.189 Likaså förordades en satsning på 

fossila bränslen i flera statliga utredningar.190  

  

Ett annat exempel på hur fossila bränslen tillsammans med bränsleceller föreslogs som en 

framtida del i det svenska energysystemet var kapitlet om bränsleceller och dess framtida 

utnyttjande i utredningen om Ny bränslebaserad elgenerering (1983) vilken producerades 

med stöd från EFN.  I utredningen diskuterades olika typer av bränsleceller enbart som delar 

av ny tillförsel inte som delar av ett mer effektivt energisystem. En av författarna var Björn 
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190 SOU 1980:9, Övergång till fasta bränslen, s.16, Energiforskningsnämnden (1984), Energiforskningen efter år 
1984 – planeringsunderlag för statens stöd till energiforskning efter den 30 juni 1984 s.84. Läs även i Anders 
Hansson (2008), Kolets återkomst. Koldioxidavskiljning och lagring i politik och vetenskap, s.229ff, Jenny Palm 
(2004), Makten över energin – policyprocesser i två kommuner 1977 till 2001 och Åsa Knaggård (2009), 
Vetenskaplig osäkerhet i policyprocessen. En studie av svensk klimatpolitik, s.123 avhandlingar om satsningarna 
på fossila bränslen vid 1980-talets början.  
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Källström som jobbade på Svensk Energiplanering AB och varit en medskribent till 

folkkampanjens bok Nej till kärnkraft (1980) tillsammans med Per Kågesson. Källström skrev 

kapitlet tillsammans med civilingenjör Ulf Hagstand, Exergetic Energisystemteknik AB. I 

detta kapitel beskrevs bränsleceller som ett långsiktigt alternativ för elproduktion under 

förutsättning att naturgas introducerades i Sverige. Istället för att vara en del av ett 

energisystem byggt på flödande energikällor sades: ”en samordning med introduktionen av 

naturgas i södra Sverige […] vara lämplig”.191 Den enda svenska utredning som utfördes med 

medel från EFN och inte föreslog kärnkraft som energikälla kungjorde alltså att den bästa 

möjligheten att utnyttja bränslecellernas kapacitet låg i en introduktion av fossilgas i Sverige. 

En användning av bränsleceller för att lastutjämna rådande energisystem föreföll enligt dem 

tekniskt möjligt men politiskt orealistiskt:  

 

Bränsleceller skulle också kunna få betydelse vid 
införandet av ett vätgassystem baserat på central 
produktion genom användning av överskottskraft för 
elektrolys av vatten och distribution av vätgasen i 
ledningssystem. Denna tillämpning förefaller inte aktuell i 
Sverige med den nuvarande energipolitiken.192 

 

Visserligen erkändes alltså möjligheten att använda bränsleceller för att optimera rådande 

system men Hagstrand och Kjellström ansåg inte den vägen gångbar. Olika typer av fossila 

bränslen tillsammans med vätgas och bränsleceller var ett tredje, skissartat, alternativ inför 

framtiden vid slutet av 1970-talet och början av 1980-talet.  Detta förslag på ett framtida 

vätgassamhälle var inte formulerat på ett lika sammanhållet sätt som de båda andra förslagen 

men det hade starka företrädare i bland andra Sydkraft, Vattenfall och som del i en politisk 

kompromiss för naturgas.  

Diskussion 

Sedan de första åren av 1970-talet hade alltfler miljöpolitiskt aktiva medborgare gjort 

kopplingen mellan miljö- och energipolitik. Omvandlingen av energi gjordes till en 

samhällsfråga och var inte längre enbart en tillförselfråga. En ökad energiproduktion kunde 

inte längre entydigt framhållas som lösning på miljöproblemen vilket tidigare skett av den 

vetenskapliga och politiska eliten. Flera nya story-lines formulerades om hur samhällets 

energiproduktion skulle förstås och kunna fungera i framtiden. Olika alternativ till det svenska 

                                                 
191 Ulf Hagstrand & Björn Kjellström (1983) ”Bränsleceller – bedömning av framtida utnyttjande”, s. 32 
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samhällets energiförsörjning pekades ut. Bland annat skapade olika aktörer diskurskoalitioner 

kring skilda vätgassamhällen byggda antingen på uran, flödande eller fossila energikällor. I 

diskurskoalitionen som argumenterade för ett flödande vätgassamhälle fanns Lindström, 

Hambreus, Lönnroth, Johansson och Steen. Deras viktigaste story-line var den om 

bränslecellen som en omvänd elektrolysör vilken kunde effektivisera och medverka till 

lagring av förnyelsebar energi. Hos Studsvik AB, med statligt stöd, samlades de forskare och 

ingenjörer som ingick i diskurskoalitionen om ett kärnkraftsbaserat samhälle.  Den tredje 

diskurskoalitionen samlades kring Sydkraft där införandet av naturgas utgjorde det 

underliggande argumentet vilket var en del i en borgerlig politisk kompromiss. I de olika 

diskurserna om framtida samhällen placerades vätgas och bränsleceller in som en lovande 

teknik. De har beskrivits vara lovande delar av tre olika framtida samhällen.  

Platå: Lovande teknik 

Ända sedan slutet av 1800-talet har bränsleceller och vätgas i olika omgångar beskrivits som 

lovande teknik.193 I slutet av artonhundratalet var det, liksom senare, populärt att beskriva 

bränsleceller och vätgas i termer av att vara framtidens teknik. Wilhelm Ostwald, mannen 

som tilldelades nobelpriset 1909 i kemi, förfäktade till exempel entusiastiskt 1894 att det gick 

att omvandla kol till el utan rök eller sot med hjälp av bränsleceller.194  

 

De senaste åren har forskarintresset kring förväntningar på teknik bland annat riktats in på 

vätgas och bränsleceller.  Inte konstigt eftersom uppmärksamheten kring tekniken var 

omfattande kring millennieskiftet.195 I denna avhandling diskuteras hur förväntningar är en 

integrerad del av teknik och inte något som enbart sker i ett första ’utvecklingsskede’ av en 

teknik.196 Detta illustreras av de olika perioder av skiftande förväntningar vätgas och 

bränsleceller varit delar av.  

 

                                                                                                                                                         
192 Ulf Hagstrand & Björn Kjellström (1983) ”Bränsleceller – bedömning av framtida utnyttjande”, s.31  
193 Läs till exempel Mike L. Perry & Tom F. Fuller (2002) ”A historical perspective of fuel cell technology in the 
20th century”, Ulf Bossel (2000), The birth of the fuel cell : 1835-1845, Peter Hoffmann (2001), Tomorrow’s 
energy : hydrogen, fuel cells, and the prospects for a cleaner planet 
194 Mike L. Perry & Tom F. Fuller (2002) ”A historical perspective of fuel cell technology in the 20th century” 
195 Sjoerd Bakker & Harro van Lente (2007) ”Fuelling Chained Expectations in Hydrogen Communities”, Sjoerd 
Bakker, et al. (2008), Arenas of Expectations for Hydrogen Technologies, Annette Reuf & Jochen Markard 
”What happens after a hype? 
196 Nik Brown & Mike Michael (2003) ”Sociology of Expectations. Retrospecting Prospects and Prospecting 
Retrospects”, Frank Geels & Wim A. Smit (2000) “Failed technology futures:pitfalls and lessons from a 
historical survey” 
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I samband med den energi- och miljöpolitiska debatten i slutet av 1970-talet skapades 

förväntningar på tekniken. Vad var det då för sorts förväntningar som skrevs in i tekniken? 

För det första fanns det en förväntning på effektivitet hos bränsleceller och vätgas. I boken Sol 

eller Uran sägs att verkningsgraden är 40% medan Carlesson beskriver det i termer av 25% 

högre verkningsgrad jämfört med förbränningsmotorn. Det skapades därmed en förväntan på 

effektivisering om bränsleceller och vätgas skulle användas. För det andra hävdades det av 

Perneståhl och Carlesson att det pågick ett intensivt utvecklingsarbete internationellt. 

Förväntningarna skruvades alltså upp genom beskrivningar av nödvändigheten att följa en 

internationell riktning. För det tredje diskuterades tekniken som om den kunde införas direkt. 

Mest tydliga med att föra fram denna åsikt var den diskurskoalition som hade sitt centrum 

kring Studsvik. Carleson menade till exempel att ett kärnkraftsbaserat vätgassamhälle inte 

behövde innebära några revolutionerade nyheter, utan skulle kunna införas med befintlig 

teknik. På liknande vis beskrev även Perneståhl fordonen som skulle drivas med vätgas. Det 

var alltså framtidens teknik som kunde väljas redan i samtiden. Slutligen framfördes också 

nödvändigheten att satsa på tekniken eftersom den ur miljömässig synvinkel var attraktiv.  

 

Som detta kapitel, och resten av avhandlingen, visar kan dock inte förväntningar på teknik 

särskiljas från visionerna om de framtida samhällen de hänger samman med. När det gäller de 

samhällsvisioner som skapades tillsammans med vätgas och bränsleceller i slutet av 1970-

talet är det tydligast formulerade alternativet det om ett samhälle byggt på flödande energi. I 

Lindströms bok beskriver han fördelarna med tekniken i ett sådant samhälle. Vätgas och 

bränsleceller ska enligt honom bidra till en mer småskalig framtid. I och med att det bygger på 

flödande energikällor som sol och biomassa kommer det bli harmoniskt, fredligt och tryggare. 

Skapandet av lokala totalenergisystem bidrar också till att göra energi- och miljöpolitiken mer 

decentraliserad och en effektivisering av elanvändningen i form av belastningsutjämning 

vilket skulle optimera systemet. I argumentering om ett framtida kärnkraftsbaserat vätgas-

samhälle fokuseras framför allt på tillgången tilll energi samt utsläppen. Carlesson och andra 

menar att ett vätgassamhälle byggt på kärnkraft skulle bli positivt för miljön och kunna bidra 

till en minskning av koldioxidutsläpp. I detta utgör storskaligheten förutsättningen för att 

hantera de identifierade miljöproblemen. Enligt förespråkarna innebär ett vätgassamhälle 

byggt på kärnkraft också det säkraste alternativet inför framtiden. Det fossilbaserade 

vätgassamhällets förespråkare diskuterade inte ett alternativt samhälle i samma utsträckning 

som de andra alternativen. De diskuterade främst hur bränsleceller och vätgas skulle kunna 
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bidra med ny tillförsel av elenergi och bäst kunna nyttja den fossila energi som fanns 

tillgänglig.      

 

Efter detta andra kapitel där jag resonerat om de olika typer av samhällen som vätgas och 

bränsleceller knöts till från och med 1970-talets slut kommer nästa kapitel handla att om ett av 

dessa alternativ som gavs konkret form i mitten av 1980-talet. Med stöd från visionen om det 

flödande vätgassamhället startades nämligen ett projekt i Härnösand vilket fick mycket 

uppmärksamhet, inte minst i massmedia.  
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Kapitel 3. Ett småskaligt vätgassamhälle byggt på flödande 
energikällor 1984-1990 

Introduktion 

Efter att det svenska folket 1980 röstat för en avveckling av kärnkraften tillsattes 1981 en 

energikommitté vilken fick i uppdrag att undersöka vilka energiomvandlingar som skulle ske 

istället för kärnkraft. 1984 sammanföll publiceringen av energikommitténs SOU Istället för 

kärnkraft, med EFN:s sammanfattande rapport av den forskning som gjorts med medel från 

deras kassa. I SOU-rapporten gjordes bedömningen att kolkraft borde tilldelas en viktig roll i 

framtiden för att fylla de prognostiserade behoven. Det var i själva verket det enda realistiska 

alternativ som kommittén såg till kärnkraften. De flödande energikällorna (solkraft, vindkraft, 

vågkraft), betraktades i utredningen såsom icke mogna framtida energikällor.197 EFN:s 

sammanfattande rapport om den forskning som gjorts till och med 1984 och förslag till 

fortsatt forskning efter detta datum hade samma bedömningar om kraftgenerering från 

flödande energikällor som solceller och vindkraft. Satsningar skulle också enligt EFN ske på 

kol.198 Kol var det alternativ som även enligt denna rapport skulle ersätta kärnkraften i 

framtiden. Förslaget om att kol skulle vara framtidens energi hade lagts fram redan i slutet av 

1970-talet i ett antal statliga utredningar. I Om vi avvecklar kärnkraften (1979) var den 

allmänna utgångspunkten fastlagd i och med att ”[…] skillnaden mellan referensalternativet 

[med kärnkraft] och avvecklingsalternativet är att elproduktion i kärnkraftverk ersätts med 

elproduktion i nybyggda koleldade kondenskraftverk”.199 På samma vis förordades kol 

framför biomassa i Övergång till fasta bränslen (1980) där det sades att ”[…] kol i stor 

utsträckning komma att väljas framför inhemska bränslen”.200 Martin Bennulf som gjort 

mätningar av opinionen i dessa frågor visar också att kol var det alternativ som klart 

dominerade såsom rimligt i debatten även om det fanns grupper av människor som 

argumenterat för andra alternativ.201 Trots de otaliga förslag om hur flödande energikällor 

skulle kunna nyttjas, som från 1970-talets mitt satts på agendan, argumenterade alltså den 

politiska och vetenskapliga eliten vid 1980-talets början för att fossila bränslen i form av 

importerad kol skulle återinföras i stor skala i Sverige när kärnkraften skulle avvecklas.  

                                                 
197 SOU 1984:61, Istället för kärnkraft, s.201 
198 Energiforskningsnämnden (1984), Energiforskningen efter år 1984 – planeringsunderlag för statens stöd till 
energiforskning efter den 30 juni 1984, s.84  
199 SOU 1979:83, Om vi avvecklar kärnkraften. Konsekvenser för ekonomi, sysselsättning och miljö, s.83  
200 SOU 1980:9, Övergång till fasta bränslen, , s.16 
201 Martin Bennulf (1994), Miljöopinionen i Sverige, s.93 
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Parallellt med EFN:s utredningar om ett kärnkraftsbaserat vätgassamhälle, svenska 

energibolags, framför allt Sydkrafts, planer på att använda kol eller fossilgas i bränsleceller 

samt den politiska och vetenskapliga elitens beskrivning av kol som framtidens energikälla, 

togs under 1980-talet initiativ för att befrämja ett decentraliserat vätgassamhälle byggt på 

flödande energikällor. Den ekologiska diskurs som formulerades från och med början av 

1970-talet gavs nu konkreta former och detta framtidsalternativ var välrepresenterat i till 

exempel utbildningsprogrammen och nådde även grundskolans programutbud.202 Att det 

fanns en stark rörelse för en ekologisk energi- och miljöpolitik i vilken ett besinningens tvivel 

skulle reformera politiken i en reflexiv riktning har också Anshelm funnit i Naturresurs- och 

miljökommitténs betänkande (1983) Naturresursers nyttjande och hävd.203  

 

Vätgas och bränsleceller etablerades under slutet av 1970-talet som fungerande artefakter och 

vid 1980-talets mitt länkades en story-line om ett flödande vätgassamhälle samman vilken 

inkluderade en decentraliserad samhällsorganisation, annorlunda än den rådande. Vid denna 

tidpunkt var det inte bara miljöproblemen som lyftes fram, lösningar på dessa diskuterades 

också livligt. I detta kapitel undersöker jag en av dessa lösningar nämligen det flödande 

vätgassamhället i form av WELGAS. Jag studerar hur det formulerades samt vilket motstånd 

det mötte.  

 

WELGAS skapades samtidigt som energi- och miljödebatten återigen tog fart. Människor 

strömmade till miljöorganisationer samtidigt som den massmediala debatten om miljöfrågorna 

ökade i omfattning.204 Ett nytt politiskt parti hade bildats 1981, Miljöpartiet. Efter ett antal år 

där de fick utstå hård kritik i massmedia likväl som från de andra riksdagspartierna, började 

de etablera sig först på kommunal nivå sedan även på riksplanet mot mitten av årtiondet.205 

Det var också runt dessa år som avfallshanteringen ifrågasattes, ett annorlunda trafiksystem 

föreslogs, smogen i de svenska städerna uppmärksammades och skogsdöden påvisades.206 På 

                                                 
202 Björn-Ola Linnér (2005), Att lära för överlevnad. Utbildningprogrammen och miljöfrågorna 1962-2002, s. 
119 
203 Jonas Anshelm ”Pragmatisk rationalism eller besinningens tvivel? Om ett försök att skapa en alternativ 
svensk miljöpolitik”  
204 Monika Djerf Pierre (1996), Gröna Nyheter. Miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-1994, 
s.197 
205 Läs bland andra Monika Djerf Pierre (1996), Gröna Nyheter. Miljöjournalistiken i televisionens 
nyhetssändningar 1961-1994 
206 Läs bland andra Robert Hrelja (2006), I hettan från ångpannan. Vetenskap och politik i konflikter om tekniska 
anläggningar, Camilla Hermansson (2002), Det återvunna folkhemmet. Tevejournalistik och miljöpolitik i 
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kort tid, från och med mitten av 1980-talet fram till och med 1989 fördubblades också antalet 

inslag i televisionen och artiklarna i massmedia mångdubblades där frågor om miljöproblem 

diskuterades.207 Berättelsen om WELGAS är en redogörelse för hur en alternativ miljöteknik 

skapades och diskuterades vid mitten och slutet av 1980-talet.   

WELGAS 

Visionen om ett decentraliserat samhälle grundat på flödande energikällor och vätgas gavs 

fastare former i och med starten av WELGAS-projektet. Den sedan mitten av 1970-talet 

etablerade ekologiska diskursen återanvändes för att legitimera starten av projektet.208 

WELGAS startades alltså med hjälp av en redan etablerad diskurs där hushållning av energi, 

lokal produktion av varor, närdemokrati, nyttjande av flödande energikällor och minskning av 

överflödskonsumtion. 

 

WELGAS stod för Wind, ELectricity, GAS och var en förkortning av ett projekt som skulle 

konkretisera visionerna om ett flödande vätgassamhälle. Med hjälp av ett vindkraftverk 

fångades en flödande energikälla in, vilken sedan omvandlades till el och vätgas. I Härnösand 

valdes en jubileumskommitté för att organisera stadens 400- årsfirande som skedde 1985. 

Detta firande gjordes till en del i WELGAS. Kommittén blev intresserad av WELGAS under 

1983. Olof Tegström visste genom sitt politiska arbete för Miljöpartiet att det fanns 

möjligheter att föreslå projekt inför firandet. Han skickade in sitt förslag om ett 

lågenergiprojekt där vinden skulle omvandlas till el och vätgas vilket skulle vara all den 

energi en familj använde.209 Miljöpartiet, där Olof Tegström och hans fru Inga var 

medlemmar, byggde också på denna ekologiska diskurs.210 Det grundläggande i projektet var 

att se en familjs energianvändning som en helhet samt att energianvändningen skulle kunna 

tillfredställas på ett förnyelsebart och decentraliserat vis.211 

                                                                                                                                                         
Sverige 1987-1998, s.265, Magnus Linderström (2001), Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar. En 
analys av LO, SAF, Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, s.164f , Jonas Anshelm (2004), Det vilda 
det vackra och det ekologiskt hållbara. Om opinionsbildningen i Svenska Naturskyddsföreningens tidskrift, 
s.126ff, Jonas Anshelm ”Pragmatisk rationalism eller besinningens tvivel? Om ett försök att skapa en alternativ 
svensk miljöpolitik” 
207 Monika Djerf Pierre (1996), Gröna Nyheter. Miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-1994, 
Martin Bennulf (1994), Miljöopinionen i Sverige, s.80ff samt s.277 
208 WELGAS – ett lågenergiprojekt 
209 Christer Håkansson ”Welgas bra men hemma ännu bäst!”, Västernorrlands Allehanda 870105  
210 Evert Vedung (1991) ”The formation of green parties. Environmentalism, state response and political 
entrepreneurship”  
211 Gunnar Wettermark & Carina Johansson (1987), Welgas – Vätgasprojektet vid Härnösands 400 års jubileum, 
s. 7. Läs även Kristina Faxén ”Bilen rullar och huset värms för 80 kr om året” MiljöAktuellt nr 4 1986, Kristina 
Faxén ”Fantastiskt framtidshus i Härnösand – vätgas värmer huset, driver spisen och bilen” MiljöAktuellt nr 3 
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Kommittén tyckte det var en bra idé och inkluderade Härnösandshus AB i planerna att 

konstruera sex stycken lågenergihus varav WELGAS-huset blev ett. Kommunen stod som 

garant och deras helägda bolag Härnösandshus som huvudman.212 I november 1984 

beslutades det att Härnösands kommun och AB Härnösandshus skulle medverka till 

WELGAS.213 Ambitionen med WELGAS var enligt journalisten Monica Brannäs att kunna:  

 

[…] slå hål på myten att standardsänkning går hand i hand 
med ett liv i balans med naturen. Det går mycket bra att ha 
en hög levnadsstandard utan att tära på miljön. Detta tack 
vare den moderna tekniken.214  

 

Försöket att här demonstrera ett decentraliserat energisystem och dess fungerande artefakter 

var viktigt för den fortsatta trovärdigheten för ett flödande vätgassamhälle. WELGAS väckte 

mycket uppståndelse. Åtskilliga personer besökte projektet, det talades i artiklarna om 

tiotusentals. Ett femtiotal tidningsartiklar skrevs och journalister, debattörer, statliga utredare 

                                                                                                                                                         
1984, Bevan Berthelsen ”Drömmen om minskad sårbarhet-vätgasen i framtiden” Civila försvarstidningen 1987 
nr 8, Robert Collin ”Olof kör sin SAAB på vatten!” Teknikens värld nr 22 1989 
212 Christer Håkansson ”Nu kan de andas ut” Nya Norrland 841106 
213 ”Vätgashuset skall byggas” Nya Norrland  841106  
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och forskare hänvisade till projektet på olika vis.215 WELGAS är skälet till att vätgas 

kvantitativt dominerade de svenska tidskrifternas artiklar om alternativa drivmedel från 1986-

1990. Forskarna Björn Sandén och Karl Jonasson har kvantitativt jämfört artiklar om metanol, 

etanol, metan, RME och vätgas/bränsleceller 1980 till 2005 i svenska tidskrifter. Trenden de 

kan visa är att etanol dominerat 1983 till 1986 och 1991 till 1997 medan vätgas/bränsleceller 

dominerat 1986 till 1990 och 1997 till 2005. Dominansen mellan 1997 och 2005 är 

markant.216 

 

I samband med att projektet var igång fick Tegström också möjlighet att visa det för den 

svenske kungen samt Birgitta Dahl.217 Vid denna tidpunkt hade broderskapsrörelsen, SSU, 

unga örnar och kvinnoförbundet gått i bräschen för att radikalisera socialdemokraternas 

miljöpolitik. I ett gemensamt miljömanifest 1985 framfördes att mänskligheten stod inför en 

akut överlevnadskris och att det nu var dags att förändra den socialdemokratiska 

miljöpolitiken från att ha bekämpat symptomen till att satsa på förebyggande åtgärder.218 

Birgitta Dahl var en av de kvinnor som vid denna tid etablerade sig i det regerande partiets 

topp med hjälp av, eller kanske trots, ett radikalt miljöengagemang. När det i arbetshäftet för 

de lokala s-föreningarna, författad av bland annat Dahl, stod att läsa hur socialdemokraterna 

dramatiskt måste omvärdera den expertstyrda och storskaliga tekniken samt stimulera ett 

lokalt arbete som syftar till miljövänlig produktion och uthållig hushållning, var detta ett 

tecken i tiden.219 I debattartiklar före valet 1985 formulerade Birgitta Dahl tillsammans med 

miljöförbundets före detta ordförande Peter Larsson att frågan var inte längre om, inte heller 

när, utan hur en energiomställning som inkluderade kärnkraftsavveckling skulle genomföras 

                                                                                                                                                         
214 Monica Brannäs ”Alla borde få leva lika billigt som vi” Saxons nr 24 1985. Läs även Åke Lidzell ”Vätgas ska 
driva huset och bilen. Här står världens första nollenergifamilj” Dagens Nyheter 850403 
215 Läs bland andra Åke Lidzell ”Vätgas ska driva huset och bilen. Här står världens första nollenergifamilj” 
Dagens Nyheter 850403, Gunvor Nilsson ”Vätgasbilen. Snart rullar den i Sverige” Göteborgs-Tidningen 
830323, Lars Lundell ”Vinden värmer deras hus” Aftonbladet 861101, Kristina Faxén ”Bilen rullar och huset 
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snabbast möjligt.220 Som Anshelm visat fanns det en stark opinion både inom det 

socialdemokratiska partiet och bland medborgarna i stort för en sådan förändring vid denna 

tidpunkt.221 I skenet av denna förändring var besöket hos Tegström och de positiva orden om 

WELGAS ett led i den förändrade synen på energi- och miljöpolitiken.  

 

Birgitta Dahl var alltså en av dem som besökte familjen Tegström i Härnösand. Vid visiten lät 

sig Dahl intervjuas till en videofilm som presenterade WELGAS. Videofilmen, som 

producerades av Härnösandshus AB, var en del i att kunna visa upp WELGAS i olika 

sammanhang. Dahl höll i den med om att projekt av typen WELGAS var framtidens melodi. 

Hon menade också att det varit alldeles för många regler som motarbetat denna typ av projekt 

och att det gemensamma energi- och miljödepartementet nu skulle ta ett helhetsansvar för att 

underlätta för skapandet av fler flödande vätgasprojekt.222  

 

I Naturvårdsverket tidskrift MiljöAktuellt publicerades vid mitten av åttiotalet två omfattande 

artiklar, dels om planerna med projektet dels en uppföljande artikel om hur det blev. Kristina 

Faxén skrev 1984 om avsikten att ett ”fantastiskt framtidshus” som var självförsörjande på 

energi skulle byggas, vilket planerades av det kommunala bostadsbolaget Härnösandshus. I 

planerna inkluderades växthus som skulle ta hand om överskottsvärmen, kompostering, 

sopsortering och en jordkällare för att kunna lagra rotfrukter.223 WELGAS bedömdes bli ett 

verkligt ”lågenergiprojekt” där vätgas så långt som möjligt skulle användas, producerad med 

hjälp av eget vindkraftverk. Enligt Tegström lånade han idén om vätgas från USA, en idé som 

han förgäves försökte få statligt stöd för innan Härnösands kommun till slut ställde sig bakom 

projektet. Samtidigt kan konstateras att projektet realiserades med hjälp av Vattenfall som 

bidrog med en elektrolysör och Styrelsen för teknisk utveckling (STU) som medverkade vid 

en konvertering av den SAAB som drevs med vätgas. Stödet från dessa statliga organisationer 

var dock begränsat eftersom Vattenfalls ansvariga ansåg att vindkraftverket var en onödig 

komplikation och STU inte ville ta aktiv del i konverteringen utan mitthögskolan i Sundsvall 
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anlitades slutligen.224 Den svenska bilindustrin var inte intresserade, inte ens i försöksprojekt. 

I en artikel publicerad i Metallarbetaren bedömde Bengt Gardefeldt, chef för SAAB-Scanias 

motoravdelning och Stephen Wallman, chef för Volvos konstruktionsavdelning att det var 

bäst att avvakta med eventuella vätgassatsningar.225 Faxén återkom till Tegström då projektet 

var i full gång. Faxén beskrev sin upplevelse av vätgasbilen i termer av:  

 

Motorn spinner så fint när jag trycker på gasen. För en 
gångs skull är det en odelad glädje att köra bil – jag slipper 
det där dåliga samvetet över miljön – ur avgasröret 
kommer nästan bara vanligt vatten.226  

 

I artikeln citerades Tegström som drog slutsatsen att allting gått enligt planerna. Uppvärmning 

av huset, matlagningen på spisen och bilen fungerade precis som det var tänkt. Enligt hans 

beräkningar hade deras vindkraftverk till och med producerat ett överskott av el vilket de sålt 

till det nationella elnätet. Driftskostnaderna för bilen, spisen, uppvärmningen och 

elanvändningen landade därmed på 80 kronor om året vilket var samma som det pris de 

betalade för vattnet.227 WELGAS-projektet bedömdes alltså som en succé både för miljön, 

den enskildes ekonomi och för det decentraliserade tänkandet. 

 

Högskolan i Härnösand var tidigt intresserad av vätgasprojektet. Vätgasprojektet beskrevs av 

journalisten Ove Byström i Nya Norrland kunna göra Härnösand till ett ubildningscentrum. 

Ett helt kunskapscentrum skulle rotera kring vätgas och en kunskapsbank, utbildningar samt 

arbetstillfällen utlovades.228 Högskolan relaterades till projektet genom att de konverterade 

den motor som placerades i bilen samt att de deltog i utvärderingen av WELGAS. Det 

startades till och med en ny utbildning i drift och underhåll i samband med WELGAS.229 I 

Härnösand skulle det samlas kunskap om hur vätgasteknik fungerade, något som inte fanns i 

Sverige vid denna tid enligt Tegström. För att kunna bygga ett unikt kunskapscentrum i 

                                                 
224 Gunnar Wettermark & Carina Johansson (1987), Welgas – Vätgasprojektet vid Härnösands 400 års jubileum, 
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Härnösand avfärdades andras kunskaper om vätgas. Det var till och med så, citerades han i 

Expressen av journalisten Åke Damm, att:  

 

– På Studsvik bedriver man ingen realforskning. Där har 
man ett klippotek. Tre man sitter och klipper artiklar ur 
utländska magasin och har aldrig jobbat med verkligheten, 
säger Olof Tegström, initiativtagare till Härnösands-
projektet. Studsvik energiteknik som yttrat sig över 
Härnösandsprojektet är skeptiskt till detta. Studsviks 
experter tycker att Härnösand är för tidigt ute.230 

 

Tegström avfärdade det sätt som forskarna vid Studsvik arbetade på. För att kunna beskriva 

WELGAS som något unikt i Sverige negligerades annan forskning om vätgas. I Studsvik (och 

deras utredningar finansierade av EFN) fokuserades främst ett vätgassamhälle underbyggt av 

kärnkraft, något som föranledde en klyfta mellan Tegström och dessa.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att i tidningsartiklarna hyllades generellt Härnösandshus och 

Tegström för sitt mod att realisera visionen om det flödande vätgassamhället och på ett 

konkret sätt visa hur ett sådant kan fungera i framtiden. Uppmärksamheten som genererades 

från det decentraliserade energisystemet i Härnösand spreds och användes i de mest skilda 

sammanhang bland annat i debattartiklar, vid konferenser och för att konstruera en 

kollektivtrafik med vätgas som drivmedel. 

Debattartiklar, konferenser och kollektivtrafik 

Genomslaget för det decentraliserade vätgassamhället baserat på flödande energikällor var 

förhållandevis omfattande i mitten och slutet av 1980-talet, inte minst med hjälp av 

WELGAS-projektet. I samband med att miljöfrågorna generellt uppvärderades i Sverige och 

ett diskussionsklimat där miljön som något ömtåligt värt att värna – inte bara för dess egen 

skull utan för mänsklighetens framtid – vann mark, beskrevs vätgassamhället i massmedia 

samt av ett antal debattörer som ett realistiskt alternativ. Samtidigt som WELGAS-projekt var 

i full gång utnämnde Ingvar Carlsson Birgitta Dahl inte bara till miljöminister, utan också till 

energiminister när riksdagen återsamlades på hösten 1986. Energifrågorna lyftes alltså från 

industridepartementet, där de fram till dess haft sin självklara plats, till miljödepartementet. 

Detta var en tydlig markering både av hur energi- och miljöpoliken hängde samman samt att 
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energifrågorna inte enbart borde handla om tillförsel.231 En förändrad politik gällande miljö 

och energi såg ut att kunna bli institutionaliserad. När dessa omställningar skulle 

konkretiseras använde sig en del debattörer av det flödande vätgassamhället som exempel.  

 

Uttalandena från Dahl innan valet 1985 kopplades våren 1988 till Socialdemokratiska förslag 

om höjning av elpriset, energieffektivisering inom projektet Uppdrag 2000 och lagstiftning 

om en avveckling av två kärnkraftsreaktorer år 1996.232 Också valet i september 1988 innebar 

en politisk omvälvning med miljöfrågan som högsta prioritet och Miljöpartiet som nytt parti i 

riksdagen.233 Den svenska partipolitiken hade fram till valet 1988 betraktats som det mest 

stabila system av partier i västvärlden. Att energi- och miljöfrågorna kunde rucka på denna 

ordning kan tas som en indikation på vilket genomslag den ekologiska diskursen hade vid 

denna tid.234  

 

När WELGAS var igång och genomfördes beskrevs det som ett exempel på hur den 

ekologiska diskursen kunde konkretiseras. I SERO journalen, utgiven av Sveriges 

Energiföreningars Riksorganisation, proklamerades att WELGAS var den ”första ekologiskt 

riktiga samhällsmodellen […]”.235 I en hyllningsartikel på omslaget av tidskriften noterades 

att ”med WELGAS-projektet har vi för första gången i Sverige visat att det går att omsätta 

energi och bibehålla en hög levnadsstandard utan att smutsa ner i naturen”.236 WELGAS-

projektet bedömdes alltså som en succé både för miljön, den enskildes ekonomi och för det 

decentraliserade tänkandet.  

 

1987 tilläts både An Wennberg vid Centrum för tvärvetenskap på Chalmers högskola i 

Göteborg på Dagens Nyheters debattsida samt Rolf Edberg, socialdemokratisk pionjär i 

miljöfrågor, på Arbetets dito uppmana ”progressiva politiker” att följa WELGAS exempel för 

att hitta lösningar på miljöproblemen.237 I de båda debattartiklarna artikulerades den 
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decentraliserade, säkra, rena, enkla och billiga kombinationen av flödande energikällor, 

vätgas och bränsleceller vilken hade skapats av framsynta ”energiutopister” som Tegström. 

Det var han som framhölls som symbol för samhällsförändringen, av vilket WELGAS-

projektet var en central del, detta för att kunna demonstrera hur vätgas producerades med 

flödande energikällor och vatten. I debattartiklarna förkunnades att ett sådant samhälle kunde 

rädda mänskligheten från de destruktiva konsekvenserna av såväl de fossila bränslena som 

kärnkraften. Rolf Edberg hade alltsedan boken Spillran av ett moln (1966), vilken han 

författade när han hade varit socialdemokratisk riksdagsman i ett decennium och ambassadör i 

Oslo lika länge, kritiserat det industrimoderna samhället. För ett parti som byggt sina politiska 

ansträngningar på en övertygad tilltro till naturvetenskap, ingenjörslogik, industriell tillväxt, 

centralisering och storskaliga lösningar framstod Edbergs uppfattningar om den västerländska 

civilisationens rubbningar av naturens kretslopp, på 1960-talet som svårförenliga med det 

socialdemokratiska partiets ideologi och praxis.238 Mot slutet av 1980-talet hade delar av 

socialdemokraternas miljöpolitik dock närmat sig Edbergs förkunnelser så pass att både Dahl 

och Edberg kunde diskutera en möjlig framtid i form av ett flödande, småskaligt 

vätgassamhälle.      

 

I debattartiklarna hänvisades till den mängd aktiviteter som pågick för att kunna skapa ett 

flödande vätgassamhälle. Wennberg och Edberg framförde både internationella och nationella 

exempel. Bland annat diskuterade Wennberg den framåtanda som kännetecknade två 

konferenser på temat vätgassamhället som genomfördes vid mitten av 1980-talet. I Uppsala 

och Kristinehamn samlades en mångfald av människor med olika intressen och bakgrunder 

för att diskutera möjligheterna med vätgas och bränsleceller. Konferensen i Kristinehamn 

arrangerades bland annat av Kenneth Lindkvist som senare kom att delta i en utredning om 

möjligheterna med vätgasbussar i Karlstad. Även planerna på konferenser som Telge energi 

anordnat och en socialdemokratisk motion om vätedriven kollektivtrafik i Västernorrland 

framfördes som exempel på aktiviteter som pågick.239  

 

Entusiasmen för ett flödande vätgassamhälle inkluderade också en framtidsoptimism och en 

övertygelse om att framtiden var möjlig i en sådan riktning. Detta manifesterades bland annat 

                                                                                                                                                         
de tre stora miljödebattörerna i Sverige med en internationell storsäljare i bagaget (2005), Att lära för 
överlevnad. Utbildningprogrammen och miljöfrågorna 1962-2002, s.65   
238 Jonas Anshelm (1995), Socialdemokraterna och miljöfrågan – en studie av framstegstankens paradoxer, s.14f  
239 An Wennberg ”Vätgas skogarnas räddning” Dagens Nyheter 870506 [debattartikel]. Läs även Fredrik  
Lundberg ”Vätgas kan bli framtidens energibärare” Sveriges Natur 1989 nr 6 



 69

i att konkreta institutionella förändringar angavs ske i vätgassamhällets riktning. Den slopade 

kilometerskatten på vätgas som drivmedel var ett sådant exempel.240 Andra menade att 

institutionella förändringar var oundvikliga när WELGAS-projektet visat sig fungera. 

Lokalpolitiken Bevan Berthelsen utropade att:  

 

De som struntar i miljöskälen måste i alla fall hålla med 
om att vi behöver vätgassamhället för att minska vår 
sårbarhet. Låt oss krossa den vedervärdiga infrastrukturen 
och applicera de erfarenheter som vunnits på samhället!241 

 

Berthelsens artikel i Civila Försvarstidningen var ett exempel på hur aktörer försökte inteckna 

framtiden. Han menade att för den minskade sårbarhetens skull var ett decentraliserat 

vätgassamhälle nödvändigt för framtiden. 

Bilar, flygplan, bussar och vatten 

Att ett decentraliserat vätgassamhälle inte var någon dröm utan ett realistiskt alternativ 

argumenterade Rolf Edberg för även i NyTeknik. Han menade att framtidsforskare pratade om 

en väteålder där de redan fungerande bilarna, flygplanen och bussarna skulle passa bra in. Ett 

sådant scenario var möjligt och realistiskt. Edberg framförde att ”den vätgasdrivna bussen är 

inte det enda exemplet på att tanken inte är utopisk”. 242 Bilar och andra transportmedel såsom 

till exempel flyg beskrevs fungera utmärkt med vätgas.243 I några av artiklarna poängterades 

också att användningen av vätgas inte producerade något annat: ”[…] än vatten. Rent 

vatten”.244 Det konstruerades alltså en metafor mot slutet av 1980-talet som kom att upprepas 

flera gånger de närmaste decennierna nämligen den att bilar, bilismen och till och med 

samhället i stort skulle kunna fungera som en ekologiskt hållbar evighetsmaskin – bara 

vätgasen skulle börja användas som energibärare. Dag Noréus, docent och högskolelektor vid 
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institutionen för strukturkemi vid Stockholms universitet, skrev till exempel i tidskriften 

Forskning och Framsteg att ”[…] vätgasen erbjuder en energiteknik som inte påverkar 

jordens känsliga ekologi”.245 I samma anda utropade journalisten Osmo Vatanen i Dagens 

Nyheter att ”Väte erbjuder den renaste ekologiska livscykeln som tänkas kan – från vatten till 

vatten”.246 Detta var en populär beskrivning där vattnet fick stå som symbol för en hel 

livscykel, som Hans- Olof Wiklund skrev i Metallarbetaren: ”Vatten in, vatten ut”.247 Genom 

att vätgasen kopplades samman med vatten gjordes den mer vanlig och mindre farlig. 

Vätgasen förändrades i och med detta till något som vi alla känner till och använder. En av de 

tydligaste länkningarna som gjordes med vattnet var bilden i Expressen där reportern Christer 

Gerlach drack upp avgaserna.248 Gerlach skrev att ”häromdagen testade Saabs laboratorium i 

Trollhättan avgaserna från Olof Tegströms ’vatten-bil”. 249 I samma artikel antogs att den så 

kallade ”vatten-bilen” skulle drivas av […] rent vatten”.250 En annan fråga som diskuterades 

var säkerheten. De vätgasdrivna bilarna jämfördes säkerhetsmässigt framför allt med de 

dominerande bensinbilarna och då sades att vätgasen inte var farligare än bensin.251 Vätgasen 

beskrevs vara ”tämjd” och kontrollerad till den grad att till och med Mathias Tegstöm, den 

10-årige sonen i huset, fick använda vätgasspisen.252 Säkerhetsaspekter var inte något som 

diskuterades utförligt när vätgasens egenskaper formulerades av aktörer som ville införa 

vätgas som energibärare i mitten av 1980-talet. Det antogs att handhavandet av vätgasen 

kunde ske på ett tillfredställande vis.  

 

Efter en period då WELGAS genomfördes och dess visioner spreds, upplöstes det skyndsamt 

efter den kontrakterade tvåårsperioden. Bilen skickades tillbaka till Göteborg där den togs 

över av professor Jan Stefensson vid Chalmers. Elektrolysören rekviderades åter av 

Vattenfall. Vindkraftverket övergick i Vestas ägo även om det i några år stod kvar intill det 

hus som tidigare var WELGAS-huset som ett monument över svunna tider.  Kvar stod 

familjen Tegström med ritningar, erfarenheter, vätgasen, vinden, den ekologiska diskursen 
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”Vätgas – det RENA alternativet” Göteborgs Posten 890113 
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och kontakterna.253 I artiklarna menade Tegström enligt journalisterna att ointresset för att 

fortsätta driva WELGAS berodde på att ”[…] det ligger politik bakom. Att han är engagerad 

som miljöpartist har legat projektet i fatet”.254 

Bakslag för småskaligheten 

Från och med WELGAS-projektets start till och med 1987 hördes nästan enbart hyllningar i 

massmedia. Fram till dess hade intresset för ett sådant samhälle etablerats som ett realistiskt 

framtidsalternativ. Dess förespråkare lyckades skapa en utopi där fungerande artefakter, 

ekonomisk rimlighet, säkerhet och miljöhänsyn ingick. Ett fåtal kritiska röster höjdes under 

denna period men det var ingenting jämfört med den kritik som skulle framföras mot slutet av 

1980-talet.  

Det småskaliga vätgassamhället kritiserades 

Två utredningar var centrala i denna kritik. De utfördes båda på uppdrag av EFN. Jag menar 

att utredningarna visar både den inflytelserika position utopin om det flödande 

vätgassamhällets uppnått och vilken utmaning ett sådant samhälle var mot de etablerade 

formerna av energiproduktion och energianvändning.  

 

Under de första åren med WELGAS-projektet artikulerades som sagt var knappt ingen kritik 

alls. Det småskaliga och flödande utmanades näppeligen utan hyllades av en enig kår av 

journalister och forskare. I Ny Teknik förekom dock två skeptiker. Det var för det första 

forskaren Kjell Perneståhl som på ett helsidesuppslag i Ny Teknik fick redogöra för sin bild av 

ett framtida vätgassverige. Hans bild var ett vätgassamhälle där vätgasen skulle produceras 

storskaligt från kol, kärnkraft men även möjligtvis från flödande energiformer. I artikeln 

beskrevs hur väte kunde ersätta olja på alla områden i samhället utan att behöva förändra 

samhällets infrastrukturer nämnvärt.255 På höger sida av uppslaget redogjordes, till skillnad 

från den storskaliga visionen, hur WELGAS-projekt stod för något helt annat. Detta projekt 

tog Perneståhl avstånd ifrån och sade sig inte vilja delta i.256 För det andra diskuterades 

WELGAS på ytterligare ett helsidesuppslag i NyTeknik, denna gång med den kritiska poängen 

                                                 
253 ”Nu exporterar Olle Tegström sina energiidéer. Handelsresande i vind, el och gas” Sundsvalls Tidning 
870419  
254 Ibid. 
255 Lars Eriksson ”Forskarbild av Framtidssverige – VÄTGASSAMHÄLLET” Ny Teknik nr 5 1985 
256 Ibid. Läs även Maj Britt Oldin ”Varmt hus med vind och vätgas…men här är kalla fakta” NyTeknik nr 39 
1988 



 72

i slutet av artikeln att huset inte var tekniskt eller ekonomiskt bärkraftigt. Journalisten Maj 

Britt Oldin skrev att:  

 

Olle Tegströms vätgashus har kritiserats på flera punkter 
av såväl tekniker som forskare […] hela projektet är en 
teknisk julgran.257  

 

Ett annat exempel på kritiken var Roland Tellgrens omfattande artikel i naturvetenskaplig 

årsbok som kom några år efter projektet hade avslutats. Tellgren arbetade då som docent vid 

Uppsala Universitet. Han menade att nästan alla de påfrestningar det moderna samhället utsatt 

miljön för såsom bilavgaser, rökgaser, bly, och kvicksilver kunde hanteras i ett 

vätgassamhälle. I ett vätgassamhälle kunde till och med nästan ”[…] alla våra 

utsläppsproblem lösas, till och med om alla kineser skaffar egen bil. Lösningen heter 

vätgas”.258 Även om Tellgren redogjorde för de småskaliga lösningarna av WELGAS-typen 

ansåg han, liksom de statliga utredarna som vi ska läsa om nedan, att det inte var vackert med 

en: ”skog av vindflöjlar stickande upp från när och fjärran”. Tellgren argumenterade istället 

för storskaliga lösningar där vattenkraft i Canada eller solenergi från Sahara borde användas 

för att tillfredställa energibehoven.259  

 

Efter att WELGAS varit igång ett tag intresserade sig EFN för vad som skedde i Härnösand. 

Projektet analyserades av professor Gunnar Wettermark260 och civilingenjören Carina 

Johansson. Utvärderarna angav att projektet baserades främst på ideellt arbete och den 

finansiering som söktes från Statens energiverk och Vattenfall avslogs för vätgasdelen, med 

hänvisning till att denna del inte bedömdes mogen för demonstration.261 Projektet hade rönt 

stor uppmärksamhet vilket föranledde en utvärdering av denna småskaliga, decentraliserad 

vision där energiförsörjning organiserades i ö-drift istället för storskaliga enheter. 

Utvärderarna menade att den decentraliserade organiseringen av energisystemet var en av de 

felaktigheter som begicks inom WELGAS-projektet. De proklamerade att ”i de flesta 

sammanhang där vätgasteknik diskuterats har storskaligheten varit en förutsättning för att man 

                                                 
257 Maj Britt Oldin ”Varmt hus med vind och vätgas…men här är kalla fakta” NyTeknik nr 39 1988 
258 Roland Tellgren ”Vätgas – räddningen för vår miljö” Naturvetenskapliga  forskningsrådets årsbok 1990 
259 Ibid. 
260 Wettermark deltog som en kärnkraftsförespråkare i energidebatten under 1970-talet läs Jonas Anshelm 
(2000), Mellan frälsning och domedag. Om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-1999, s.178 
261 Gunnar Wettermark & Carina Johansson (1987), Welgas – Vätgasprojektet vid Härnösands 400 års jubileum, 
s. 19 
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skall nå en rimlig ekonomi”.262 Den småskaliga och decentraliserade samhällsform som 

utformades i termer av ett decentraliserat vätgassamhälle i mitten av 1980-talet, mötte alltså i 

EFN:s utredning kritik för att inte vara tillräckligt storskalig. Utredarna ansåg att projekt av 

decentraliserad och småskalig typ var dömda att misslyckas redan på förhand.  

 

Till skillnad från de tidnings- och tidskriftsartiklar som både före och efter utredningen 

beskrev projektet, ansåg utredarna att Tegström och Härnösandshus misslyckades på de flesta 

punkter. Utredarna skrev att bilen kördes mycket mindre än beräknat, el köptes i stora 

mängder från elnätet, elektrolysören fungerade enbart i åtta månader, husets hydridlager 

förgiftades av vatten, vätgas från en utomstående leverantör bidrog väsentligt till experimentet 

och kostnaderna var höga. Dessutom menade utvärderarna att Tegström ljugit om 

medelvindhastigheten för platsen vid projekteringen, något som fick till följd att 

vindkraftverket producerade avsevärt mindre el än beräknat. 263 Wettermark och Johansson 

avkunnade avslutningsvis att:  

 

Projektet har väl uppfyllt utställningsändamålet och gett 
en inblick i framtidens teknik. Ur energiförsörjnings-
synpunkt har dock vätgasdelen närmast varit kulisser.264  

 

Wettermark och Johansson ansåg alltså att WELGAS-projektet enbart fungerade som en 

snabbt hopspikad scendekor framför vilken ett avancerat skådespeleri utförts, med få 

kopplingar till verkligheten. Förespråkarna för ett småskaligt vätgassamhälle som självsäkert 

hävdat att artefakterna fungerade bra, var enligt Wettermark och Johansson naiva och 

godtrogna drömmare som misstagit kulisser för verklighet. Att vätgas skulle kunna fungera i 

en avlägsen framtid verkade utredarna hålla med om, men att det skulle vara ett seriöst 

alternativ redan på 1980-talet sa de bestämt nej till. Arnold Lundén, professor i fysik på 

Chalmers, instämde i Wettermark och Johanssons kritik av småskaligheten. Han framträdde 

vid slutet av 1980-talet och var skeptisk till vätgasen men framför allt till ett småskaligt 

vätgassamhälle, där flödande energikällor skulle användas. Han kunde däremot tänka sig 

vätgasen i ett kärnkraftssamhälle. I ett svar riktat till Rune Ornungs debattartikel om ett 

vätgassamhälle i vilken Ornug explicit hänvisade till Tegström,  menade Lundén att:  

                                                 
262 Gunnar Wettermark & Carina Johansson (1987), Welgas – Vätgasprojektet vid Härnösands 400 års jubileum, 
s. 81  
263 Ibid. s. 10f 
264 Ibid. s. 13  
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Man måste göra klart för sig att det behövs mycket stora 
kvantiteter vätgas om verksamheten skall få en så stor 
omfattning att miljön förbättras radikalt. […] kostnaden 
per kWh för den producerande vätgasen tenderar till att 
vara åtminstone dubbelt mot den förbrukade elektriska 
energin […].265  

 

Lundén ingick i den mängd kärnkraftsförespråkare som kritiserade alla former av småskaliga 

och förnyelsebara förslag på 1980-talet. Andra kritiker var Carl Bildt, Hans Blix, Gunnar 

Hökmark och Tor Ragnar Gerholm. För dem hade alternativen till kärnkraften redan fallerat 

och det var inte ens lönt att testa dem mer.266  

 

Samma år som Wettermark och Johannson utvärderade WELGAS-projektet utkom en 

omfattande utredning om vätgas som energibärare. Även denna tillkom på uppdrag av EFN. 

Författaren, civilingenjören Carl-Johan Österberg vid 3K Engineering AB, genomförde nu 

den mest betydande svenska utredningen dittills. Östbergs utredning var en sammanfattning 

av det statliga intresset för vätgas men också slutpunkten för 1980-talets myndighetsintresse 

för kärnkraftsbaserade vätgassamhällen. I förordet noterade EFN:s direktör S. Wennerberg 

och byråchef Bengt Finnström att rapporten var tänkt att täcka behovet av en beskrivning över 

hela vätgasområdet från olika metoder och tekniker för framställning till användning och 

säkerhetsfrågor. I författarens förord hänvisades bland annat till bidrag från Kjell Perneståhl 

från Studsvik och Dag Noréus vid Stockholms universitet. Inga hänvisningar gjordes till den i 

övriga artiklar och utredningar flitigt förekommande Olof Tegström.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
265 Arnold Lundén ”Den miljövänliga vätgasen – en tulipanros” Göteborgs-Posten 890114. Läs även Arnold 
Lundén ”Olof Johansson kontra kärnenergin och verkligheten” Göteborgs-Posten 940702 
266 Jonas Anshelm (2000), Mellan frälsning och domedag. Om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-
1999, s.401 
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Östberg utgick i utredningen från att ett framtida vätgassamhälle skulle inkludera flödande 

energikällor och menade att solenergi var idealet men att det var väldigt långt dit. Under tiden 

borde kärnkraft användas. Den vätgas som skulle användas i diverse tillämpningar kunde inte 

bedömas utan att dess produktion inkluderades. Österberg skrev att:  

 

Ofta hävdas att väte är ett miljövänligt alternativ i 
miljösammanhang. Det är en sanning med modifikation. 
Avgränsas diskussionen till att endast avse användningen 
av väte som bränsle är påståendet riktigt […] Vidgas 
diskussionen om väteenergins miljöpåverkan till att 
omfatta samtliga steg, d v s från framställning till 
användningen kan inte lika kategoriskt hävdas att det är ett 
miljövänligare alternativ än andra. Utslagsgivande är 
framställningsprocessens miljöpåverkan.267 

 

Österberg positionerade sig gentemot de överdrifter han ansåg förekom angående vätgasen 

som miljövänlig oberoende av dess produktion. I utredningen omtalades WELGAS-projektet i 

ett par meningar men endast i förbifarten.268 Österberg avfärdade istället olika typer av 

vätgassamhällens snara införande.269 Ett samhälle som skulle nyttja väte som energibärare 

kunde enligt Österberg inte förverkligas förrän en bra bit in på 2000-talet.270 Trots att 

Österberg erkände vätgasens egenskaper såsom de formulerats av de olika vätgassamhällenas 

förespråkare avfärdade han dess snara införande. Österberg ansåg att ett vätgassamhälle inte 

var realistiskt som alternativ förrän långt fram i tiden. 

 

Denna kritik från forskare knutna till Studsvik och EFN gjorde förespråkarna för ett flödande 

vätgassamhälle besvikna. De framställde sig själva som missförstådda eldsjälar vilka faktiskt 

hade något viktigt att framföra men hela tiden blev oförtjänt kritiserade.  

Missförstådda eldsjälar 

När ett antal utredare kritiserade alla dem som förordade ett flödande vätgassamhälle möttes 

detta med en stor besvikelse. Det konstruerades en berättelse om förbigångna människor som 

kämpat hårt för bränsleceller och vätgas men stångats mot energibolag, biltillverkare, statliga 

utredningar samt kärnkrafts- och oljelobbyn. I reportage i tidskrifter och massmedia höjdes 

                                                 
267 Carl-Johan Österberg (1987), Vätgas – en framtida energibärare, s.205. Läs även Ulf Hagstrand & Björn 
Kjellström (1983) ”Bränsleceller – bedömning av framtida utnyttjande”  
268 Carl-Johan Österberg (1987), Vätgas – en framtida energibärare, s.9 
269 Ibid. s.186 
270 Ibid. s.12 
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det röster för att rädda framför allt WELGAS-projektet från den starka kritik det mötte. I en 

artikel i VVS & Energi där Olof Tegström beskrevs som som en svensk vätgasprofet som gick 

hem utomlands men ratades i Sverige, skrev journalisten Björn Lundbeck att:  

 

Det uppmärksammade Welgasprojektet fick besk kritik av 
energiforskningsnämnden och någon fortsättning eller 
uppföljning har det inte blivit.271  

 

En besvikelse riktades av Lundbeck mot de låga bidragen från statliga institutioner samt den 

kritiska utvärderingen från EFN. Tegström menade i artikeln att nämnden orättvist kritiserat 

WELGAS-projektet för att bilen inte rullade planerade antal mil. Visserligen stämde de fåtal 

milen: ”men det berodde på att bilen hela tiden skulle finnas till beskådande för alla tusentals 

besökare”, enligt Tegström.272 Även kritiken om att vindkraftverket inte producerade 

tillräckligt med el avfärdade Tegström som uttryck för nitiskhet från EFN:s sida. Tegströms 

uppfattning var att det fanns en ”kärnkraftsmaffia” som motarbetade den typ av projekt som 

WELGAS representerade.273  

 

I en intervju med professor Olle Lindström i Skånska Dagbladet, redigerad av Lars 

Johansson, fanns också resonemang om hur olika projekt med vätgas och bränsleceller inte 

getts fullt stöd på grund av dess potentiellt subversiva karaktär. Lindström citerades: ”[…] 

stora delar av det politiska och tekniska etablissemanget är fortfarande kvar i tankarna på 

kärnkraft. Alternativ teknik ses som ett hot”.274 Rolf Edberg skrev också om den ekonomisk-

politiska oviljan inför ett småskaligt vätgassamhälle. För honom framstod risken att 

”motstånd kommer att mötas, i första hand från oljeindustrin, som ser sina investeringar i 

raffinaderier, oljeplattformar och tanker hotade”.275 Lindström, Tegström och Edberg fick 

stöd i sina anklagelser av Jan Steffensson, professor vid institutionen för kraft- och 

värmeanläggningars systemteknik vid Chalmers samt Bo Holmberg, den före detta 

socialdemokratiske civilministern som skickade in motioner om vätgas i mitten av åttiotalet. 

                                                 
271 Björn Lundbeck  ”Olof Tegström – en svensk vätgasprofet, Han går hem utomlands men ratas här hemma” 
VVS & Energi 1989 nr 4. Läs även Bevan Berthelsen ”Drömmen om minskad sårbarhet-vätgasen i framtiden” 
Civila försvarstidningen 1987 nr 8 
272 Ibid. 
273 Ibid. 
274 Lars Johansson ”Bränsleceller outnyttjad resurs” Skånska Dagbladet 880916.  Läs även Olle Lindström 
(1989) ”Fuel cell markets”, Svante Hjukström ”Bränslecellen – morgondagens teknik….fanns redan igår” 
Kommunaktuellt 881117 
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Enligt artikelskrivaren Lundbeck ansåg båda att kärnkraftsintressena och fossilintressena 

blockerade vätgassamhället.276 I artiklarna fanns vidare ett drag av uppgivenhet. Journalisten 

Åke Hallgren skrev i Sydsvenska Dagbladet att de som jobbat för vätgasen befunnit sig i ”[…] 

ständig motvind: politikerna har haft och har fortfarande en ljum inställning […]”.277 

Debattörerna menade att tekniken redan fanns men att det behövdes längre och större försök 

samt ekonomiska satsningar. Det var alltså inga problem med tekniken, fungerande artefakter 

fanns, utan de största problemen sades vara ekonomiska och politiska. Det flödande 

vätgassamhällets språkrör uttryckte i slutet av 1980-talet en besvikelse över att deras 

samhällsvision för framtiden kritiserades. Om det bara för ett antal år sedan varit en 

problemfri framtid som artikulerades verkade det nu finnas problem överallt. Inget såg längre 

självklart ut och en tydlig frustration uttalades i flera tidningsartiklar samtidigt som 

förhandlingen om de olika vätgassamhällenas vara eller inte vara fortfarande var igång. Men 

förhandlingarna om framtidens vätgassamhälle tvingades att skötas utifrån andra 

förutsättningar.   

Vätgas i ett storskaligt system 

Samtidigt som det decentraliserade vätgassamhället med sol och vind som energikällor och 

vätgas som energibärare mötte kritik omformulerades alternativet. Ett tydligt exempel på detta 

var hur Maj-Britt Oldin i serien Bilmiljöer/Miljöbilar i tidskriften Ny Teknik avfärdade den 

decentraliserade visionen som ”futtig” och menade att den enda möjligheten att producera 

miljövänlig vätgas var i storskaliga sol- eller vattenkraftanläggningar.278 Vi har tidigare sett 

att även Wettermark och Johansson hade invändningar mot småskaligheten och på liknande 

sätt menade Gunnar Holme att vätet borde vara delar i en storskalig samhällsvision.279 Från att 

de flödande energikällorna under 1980-talet främst föreslagits som delar i ett småskaligt 

energisystem, eller kanske snarare energinätverk där fristående enheter kopplades samman i 

former av ö-drift, argumenterades det vid slutet av 1980-talet för ett storskaligt system. Det 

handlade enligt flera svenska debattörer och journalister om att omvandla sol till el i Saharas 

öken med hjälp av solceller, omvandla elen till väte med hjälp av elektrolysörer samt 

                                                                                                                                                         
275 Rolf Edberg ”Satsa NU på vätgas – på väg mot väteåldern II” Arbetet 870605. Läs även Kristina Faxén ”Stort 
projekt i Västberlin – Vätgasdrivna mercedesbilar” MiljöAktuellt nr 3 1984, Robert Collin ”Olof kör sin SAAB 
på vatten!” Teknikens värld nr 22 1989 
276 Björn Lundbeck  ”Olof Tegström – en svensk vätgasprofet, Han går hem utomlands men ratas här hemma” 
VVS & Energi 1989 nr 4. Läs även Bevan Berthelsen ”Drömmen om minskad sårbarhet-vätgasen i framtiden” 
Civila försvarstidningen 1987 nr 8 
277 Åke Hallgren ”Pionjärer kämpade i motvind”, Sydsvenska Dagbladet 880313 
278 Maj-Britt Oldin ”Miljövänlig vätgas dröjer” NyTeknik nr 14 1989  
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transportera vätet till Europa. I sin debattartikel om framtida samhällsförändringar utropade 

Gösta By, kemist och ingenjör vid SecoTools i Fagersta, att ”redan med dagens teknik kan 

från Afrikas ökenområden produceras energi som skulle täcka hela jordens behov – 60 000 

TWh”.280 Denna blick vari Afrika endast betraktades som råvaruleverantör återkom i de mest 

skilda sammanhang. Den storskaliga enkelheten är en träffande beskrivning som täcker in 

skribenternas antaganden. I Illustrerad Vetenskap skrev journalisten Marianne Hofstätter att: 

 

Den verkliga idén ligger i att placera anläggningarna i 
solrika ökenområden, dit vattnet till anläggningen kan 
transporteras i en ledning från havet. […] 11 000 
kvadratkilometer av Saharas öken måste förses med 
solceller om 40 procent av Västtysklands 
energikonsumtion ska täckas. Det är ungefär det samma 
som om halva Västmanland skulle täckas med solceller. 
Men det finns plats i Sahara. Öknen utgör åtta miljoner 
kvadratkilometer.281  

 

I Sahara fanns enligt artikelförfattaren bara ”outnyttjade” och ”sterila” områden.282 I 

journalisten C.G Claessons artikel i Göteborgs Posten skrev han att ”jordens ökenområden är 

trakter där det är lättast att ta vara på solenergin”. Detta påstående illustrerades med hjälp av 

en karta där Sahara var mörklagt och Europa vitt.283 Det var det upplysta Europa som återigen 

skulle nyttja energin från mörkrets hjärta, Afrika. I Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges 

Natur skrev Fredrik Lundberg också under på den storskaliga visionen om sol och väte. I 

ingressen frågade han sig om ”[…] framtiden finns i den Saudarabiska öknen?”. Denna fråga 

gav han ett jakande svar på i artikeln där han till och med menade att vätgasen ”[…] nästan är 

en ofrånkomlighet”.284 De storskaliga lösningarna som trängde ut bland annat WELGAS-

projektet mot slutet av 1980-talet använde sig av argument om storskaligthet för att 

                                                                                                                                                         
279 Gunnar Holme ”Sol-Väte är lösningen på energiproblemen” Ny Teknik nr 43 1988. Läs även Gunnar 
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exemplifiera möjligheterna med tekniken. Även kärnkraftsförespråkarna såg vid slutet av 

åttiotalet återigen möjligheten att knyta vätgasen till sig genom att hänvisa till en framtida 

storskalig användning av Nordafrikas ökenområden. Torleif Eriksson, professor i teoretisk 

fysik vid CERN, Sven Kullander professor i högenergifysik, och Börje Larsson vid Uppsala 

universitet argumenterade för att fortsätta med kärnkraft men samtidigt satsa på vätgas som 

energibärare producerad av solenergi från jordens öknar.285  

 

Mot slutet av 1980-talet kritiserades alltså det småskaliga vätgassamhället byggt på flödande 

energi. Det förslag som istället lades fram av flera debattörer var en storskalig lösning där 

solen i Sahara skulle omvandlas till el och sedan skickas till Europa.  

Diskussion  

Som följd av kärnkraftsomröstningens resultat svängde Sveriges energipolitik i början av 

1980-talet återigen till fördel för fossila bränslen som kol och naturgas. En del tidigare 

forskning har förklarat denna omsvängning som ett hot från kärnkraftsivrare, som med sin 

retorik ställde kärnkraften i bättre dager.286  Hot eller inte, faktum är att trots den pågående 

debatten om människans användning av fossila bränslen och dess påverkan på det globala 

klimatet dominerade fossila bränslen bland förslagen om vad som skulle komma istället för 

kärnkraft i de statliga utredningarna. Senare forskning har också visat hur en mängd aktörer 

(Vattenfall, Asea/ ABB, Telge Energi AB) arbetade febrilt för att Sveriges energisystem 

skulle bli mer beroende av kol och naturgas under 1980-talet.287 Två av de kanske mest 

tydliga exemplen på förordandet av fossila bränslen av inflytelserika aktörer inom energi- och 

miljöpolitiken är hur det koleldade Värtanverket byggdes mitt Stocksholms och skiftet från 

olja till kol hos det kommunala energibolaget i Norrköping vid mitten av 1980-talet.288  

 

En diskurskoalition bestående av det nybildade miljöpartiet, några energi- och miljö-

debattörer, delar av centerpartiet, några ingenjörer och delar av socialdemokraterna ville dock 

                                                                                                                                                         
284 Fredrik  Lundberg ”Vätgas kan bli framtidens energibärare” Sveriges Natur 1989 nr 6 
285 Torleif Eriksson, Sven Kullander & Börje Larsson ”Kärnkraftsavvecklingen ökar koloxidfaran” Svenska 
Dagbladet 880522 [debattartikel] 
286 Jonas Anshelm (2000), Mellan frälsning och domedag. Om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-
1999  
287 Anders Hansson (2008), Kolets återkomst. Koldioxidavskiljning och lagring i politik och vetenskap, s.223ff 
288 Anders Hansson (2008), Kolets återkomst. Koldioxidavskiljning och lagring i politik och vetenskap, s.229ff,  
Jenny Palm (2004), Makten över energin – policyprocesser i två kommuner 1977 till 2001, 
Energiforskningsnämnden (1984), Energiforskningen efter år 1984 – planeringsunderlag för statens stöd till 
energiforskning efter den 30 juni 1984, s.84, SOU 1980:9, Övergång till fasta bränslen, s.16 
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annorlunda och talade med en ekologisk diskurs om hushållning av energi, lokal produktion 

av varor, närdemokrati, nyttjande av flödande energikällor och minskning av 

överflödskonsumtion. I detta kapitel har WELGAS stått i fokus för analysen där dess 

frontfigur Olof Tegström var en kombination av forskare, debattör och politiker. I denna 

diskurskoalition kom flera olika aktörer att ingå och under ett antal år på 1980-talet 

framställdes ett småskaligt vätgassamhälle som ett valbart alternativ. WELGAS samspelade 

med den ekologiska diskursen som vann mer och mer inflytande under 1980-talet om vi 

beaktar lagstiftning, 289 riksdagens sammansättning, 290 massmediala reportage,291 förändringar 

i sammansättningar av departement, 292 opinionen293 och kontroverser kring storskaliga 

industriprojekt.294 Det ökande inflytandet ledde också till ökade motsättningar. I fallet med 

WELGAS går detta att avläsa när den diskurskoalition som argumenterade för ett storskaligt 

kärnkraftsbaserat vätgassamhälle menade att det småskaliga och flödande vätgassamhället 

inte fungerade. Även om alla förespråkare för vätgas och bränsleceller, som vi såg i förra 

kapitlet, i mångt och mycket upprepade likadana story-lines om vätgasen och bränslecellernas 

funktion och egenskaper menade de att dessa skulle ingå i helt olika framtidssamhällen. 

Schismen mellan språkrören för de olika vägassamhällena kan framför allt avläsas i debatten 

småskaligt versus storskaligt.  

Platå: Småskaligt versus storskaligt 

Sedan energi- och miljöpolitiken i Sverige skapades som ett nationellt projekt har det varit 

inriktat på storskaliga och centraliserade system. 295  Den historiska förändringen angående 

vattenkraften kan tjäna som ett exempel. Historikern Eva Jakobssons avhandling innehåller 

både en fördjupad fallstudie och en analys av den nationella debatten i denna fråga. Hon 

påvisar hur stridigheterna pågick mellan den småskaliga användningen av vattnet i lantbruket 

och den storskaliga användningen av vattnet i kraftverk i början av 1900-talet.296 Under 1940- 

                                                 
289 Ragnar Löfstedt (1993), Dilemma of Swedish Energy Policy, s.85, Måns Nilsson (2005) ”Learning, frames 
and environmental policy integration:the case of swedish energy policy” 
290 Evert Vedung (1991) ”The formation of green parties. Environmentalism, state response and political 
entrepreneurship” 
291 Monika Djerf Pierre (1996), Gröna Nyheter. Miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-1994, 
Martin Bennulf (1994), Miljöopinionen i Sverige, s.80ff samt s.277 
292 Magnus Linderström (2001), Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar. En analys av LO, SAF, 
Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, s.196 
293 Jonas Anshelm (1995), Socialdemokraterna och miljöfrågan – en studie av framstegstankens paradoxer, 
s.78ff, Jonas Anshelm (2004), Det vilda det vackra och det ekologiskt hållbara. Om opinionsbildningen i 
Svenska Naturskyddsföreningens tidskrift, s.106 
294 Robert Hrelja (2006), I hettan från ångpannan. Vetenskap och politik i konflikter om tekniska anläggningar 
295 Läs bland andra Arne Kaijser et al. (1988), Att ändra riktning. Villkor för ny energiteknik 
296 Eva Jakobsson (1996), Industrialiseringen av älvar – studier kring svensk vattenkraftsutbyggnad 1900-1918 
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och 1950-talen skedde en fortsatt centralisering och uppskalning av vattenkraften, både 

gällande ägande och volym. Något som ledde till stora protester mot vattenkraftens storlek i 

början av 1960-talet.297 Ett annat exempel på hur en energikälla omskapas från småskalig till 

storskalig är biobränslet. Biobränsle hade under hela energidebatten mellan 1970 till 1990 

sammankopplats med en ekologisk diskurs. Det var en energikälla som kunde brukas 

decentraliserat och småskaligt. Biobränsle var till exempel grunden för Lindströms vision om 

lokala totalenerginätverk som jag diskuterade i förra kapitlet. Från och med slutet av 1980-

talet börjar dock storskalighetsivrare att argumentera för biobränsle som nödvändigt i det 

svenska energisystemet vilket leder till att detta i energiuppgörelsen 1991 framförs som den 

viktigaste energikällan för att kunna ställa om det svenska energisystemet. Den möjliga 

användningen av biobränslet i befintlig infrastruktur och omformuleringen av det som en 

storskalig energikälla av Folkpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna ledde till ökade 

satsningar.298    

 

En avhandling om en tredje förnyelsebar energikälla, vindkraften, kan illustrera den dominans 

det storskaliga haft under dessa år. Energiforskaren Inga Carlman har analyserat 

förändringsprocesser för vindkraft. Enligt henne har alla energipropositioner från 1973 fram 

till 1990 haft som övergripande mål att skapa förnyelsebara, inhemska energiomvandlings-

kedjor.299 Carlman visar också genom analyser av statliga utredningar samt intervjuer med 

tjänstemän vid energibolag om vindkraft att det under samma period funnits en 

storskalighetens dominans vilket inneburit att makthavare, tjänstemän och energibolag enbart 

funderat i storskaliga termer ifråga om vindkraft.300 Den svenska satsningen på storskalig 

vindkraft anses vara en av förklaringarna till att det inte utvecklats innovativa kluster som 

förädlat tekniken. Satsningarna i Danmark och Tyskland på mer småskalig teknik har däremot 

varit framgångsrika och skapat innovativa kluster.301 Den inflytelserika diskurskoalition som 

favoriserat storskalighet har framför allt funnits inom fackföreningar knutna till skogs-, el- 

                                                 
297 Jonas Anshelm (1992), Vattenkraft och naturskydd – en analys av opinionen mot kraftutbyggnaden i Sverige 
1950-1990, Evert Vedung & Magnus Brandel (2001), Vattenkraften, staten och de politiska partierna  
298 Jonas Anshelm (2009), Att ersätta kärnkraften med bioenergi. Om en omstridd idé i den offentliga politiska 
debatten i Sverige 1979-2000 
299 Inga Carlman (1990), Blåsningen – svensk vindkraft 1973 till 1990, s.2f   
300 Ibid. s.185ff 
301 Steven Sarasini (2009) “Constituting leadership via policy: Sweden as a pioneer of climate change 
mitigation” 
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och bilindustrin, storföretagsledare samt en partipolitisk allians av moderaterna, folkpartiet 

och delar av socialdemokraterna.302  

 

I detta kapitel har vi kunnat följa hur det småskaliga flödande vätgassamhället först hyllades 

och sedan avfärdades. Kapitlet har visat hur det i början av 1980-talet var en självklarhet att 

det småskaliga flödande vätgassamhället stod i konflikt med kärnkraft och fossilbaserade 

samhällen. Det syns bland annat i hur WELGAS-projektet ignorerades i utredningarna från 

EFN, inte fick något statligt stöd och avfärdades av de forskare som arbetade vid Studsvik. 

Detta förändrades i mitten och mot slutet av 1980-talet. Tillsammans med den kraftfulla 

miljöopinionen som mot slutet av 1980-talet gjorde sig hörd, kunde debattörer peka ut 

Tegström och WELGAS som exempel på hur framtiden borde gestalta sig. Den tilltro som 

artikulerades för det småskaliga och flödande vätgassamhället hade stöd i omprövningarna av 

energi- och miljöpolitiken vid denna tid. Det fanns förväntningar på att den småskaliga och 

decentraliserade tekniken skulle ingå i framtidens samhälle – en ekologisk utopi. Kumar 

diskuterar Ecotopia som en speciell typ av utopi i vilken miljöns roll, ekonomins tillväxt, 

demokratins form och teknikens skala står i centrum.303 Det var en typ av utopi som enligt 

Kumar skapades från 1960-talet och framåt i en era av kritik mot industrialismen.304 Jag 

menar att WELGAS kan analyseras i form av en Ecotopia.  

 

Både miljöns roll, ekonomins tillväxt, demokratins form och teknikens skala fanns i centrum 

för de som skapade WELGAS. Med dess utgångspunkt i småskalighet innehöll WELGAS 

också potentialen för en radikal omställning av samhällets ekonomi och styrelseform för 

miljöns bästa enligt dess förespråkare. Ambitionen var att skapa ett liv i balans med naturen 

där konflikten mellan livstil och miljöproblem inte längre fanns. Samhället kunde förbättras 

genom att använda befintlig teknik för att decentralisera energisystemet och skapa en 

ekologisk modell. Liksom många tidigare och senare utopier beskrevs WELGAS som en 

vetenskaplig och förnuftsmässig nödvändighet. Det hänvisades till internationella såväl som 

nationella aktiviteter vilka alla gick i samma riktning och Tegström sades vara en 

energiutopist som hade förmågan att skapa en välkommen framtid. Viktigt är också hur 

                                                 
302 Ragnar Löfstedt (1993), Dilemma of Swedish Energy Policy, s.86  
303 Krishan Kumar “Utopia and Anti-utopia in the twentieth century”, Krishan Kumar (1987), Utopia and Anti-
utopia in modern times, s.406ff, Krishan Kumar (1991), Utopianism, s.102ff. Läs även Meredith Veldman 
(1994), Fantasy, the bomb and the greening of Brittain. Romantic protests 1945-1980 för diskussion om politisk 
decentralisering s.247 och teknikens skala s.246 och miljöns roll s.257 i den brittiska miljörörelsen.  
304 Krishan Kumar (1987), Utopia and Anti-utopia in modern times, s.405 
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WELGAS berörde människor känslomässigt. Faxén uttryckte det i termer av att bilkörningen 

blev en odelad glädje, Gerlach skålade i avgaserna från vattenbilen och i SERO journalen 

omskrevs projektet som den första ekologiskt riktiga samhällsmodellen.    

 

WELGAS mötte dock hårt motstånd och framför allt ifrågasattes dess småskalighet. Detta 

skedde på tre olika vis.  För det första avfärdades småskaligheten i termer av att bara vara en 

teknisk julgran, en scenkuliss utan koppling till verkligheten och att skapa estetiska problem 

som skulle likna en skog av vindflöjlar. För det andra fördes det fram storskaliga alternativ 

som påstods vara mer effektiva såsom väte producerad med hjälp av vattenkraft i Kanada eller 

solceller i Sahara. För det tredje förlades möjligheterna att införa ett flödande vätgassamhälle 

långt in i framtiden vilket fick WELGAS att framstå som ett icke valbart alternativ.    

 

I nästa kapitel kommer en ny era i vätgasen och bränslecellernas historia att undersökas. Det 

kärnkraftsbaserade vätgassamhället diskuterades inte längre i statliga utredningar från och 

med 1990. Inte heller diskuterades ett framtida flödande vätgassamhälle byggt på 

förnyelsebara energikällor med samma intensitet som under 1980-talet. Istället var det de 

fossila energikällorna i form av bland annat naturgas i bränslecellskraftverk som diskuterades. 

Alla dessa skiften samspelade med hur den ekologiskt moderna diskursen vann alltmer 

inflytande i den svenska energi- och miljöpolitiken.   
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Kapitel 4. Den avgasfria tekniken 1990-2000 

Introduktion  

I och med energiuppgörelsen som gjordes 1991 mellan Socialdemokraterna, Folkpartiet och 

Centern kan en ny era sägas börja i svensk energi- och miljöpolitik. De tydliga 

motsättningarna mellan en ekologisk diskurs och en industrimodern diskurs vilkas aktörer 

hade helt olika bilder av framtiden, miljöproblemen, den ekonomiska tillväxten och teknik, 

förflyttades från och med detta år alltmer till marginalen av debatten.305 Uppgörelsen innebar 

att omställningen av energisystemet skulle ske med hänsyn både till ekonomisk tillväxt och 

säkerhet vilket öppnade för tolkningar när en sådan omställning skulle påbörjas.306 

Propositionerna samma år från Socialdemokraterna om miljöpolitik och energifrågor talade 

ett liknande språk om gröna jobb, hållbar tillväxt och win-win situationer mellan miljö och 

ökning av BNP.307  I de två omfattande propositionerna som Socialdemokraterna presenterade 

1991, Om näringspolitik för tillväxt och Om energipolitiken syntes också dessa förändringar. 

Den ekonomiska tillväxten placerades åter i centrum, nu i miljöns namn.308 Detta kan bland 

annat avläsas i Socialdemokraternas proposition En god livsmiljö vilken enligt Linderström 

tillskrev industrin en positiv roll, beskrev miljöproblemen som till stora delar på väg att lösas 

samt betonade konsumenternas ansvar för att hantera industrimodernitetens energi- och 

miljöproblem.309 Olika kompromisser av de båda tidigare konkurrerande diskurserna kom 

därmed från och med decenniets början att dominera tekniken och politiken gällande energi 

                                                 
305 Lennart J. Lundqvist (2001) “Implementation from Above:The Ecology of Power in Sweden’s Environmental 
Governance” Lennart J. Lundqvist (2000) “Capacity-building or social construction? Explaining Sweden’s shift 
towards ecological modernisation”, Lennart J. Lundqvist (2004) “Greening the People’s Home: The Formative 
Power of Sustainable Development Discourse in Swedish Housing”, Magnus Linderström (2001), 
Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar. En analys av LO, SAF, Industriförbundet och miljöpolitiken 
1965-2000 
306 Jonas Anshelm (2000), Mellan frälsning och domedag. Om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-
1999, s.425 
307 Lennart J. Lundqvist (2000) “Capacity-building or social construction? Explaining Sweden’s shift towards 
ecological modernisation”, Magnus Linderström (2001), Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar. En 
analys av LO, SAF, Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, s.206f 
308 Magnus Linderström (2001), Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar. En analys av LO, SAF, 
Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, s.208. Läs även Jonas Anshelm (1995), Socialdemokraterna 
och miljöfrågan – en studie av framstegstankens paradoxer s.164ff, Björn-Ola Linnér (2005), Att lära för 
överlevnad. Utbildningprogrammen och miljöfrågorna 1962-2002, s. 185 
309 Magnus Linderström (2001), Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar. En analys av LO, SAF, 
Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, s.207. Läs även Jonas Anshelm (2000), Mellan frälsning och 
domedag. Om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-1999, s.411f, Monika Djerf Pierre (1996), Gröna 
Nyheter. Miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-1994, s.299. Gällande SNF:s förändrade syn 
på vem, och hur, miljöproblemen skulle hanteras läs Anshelm, Jonas (2004), Det vilda, det vackra och det 
ekologiskt hållbara. Om opinionsbildningen i Svenska Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur 1943-
2002, s.146ff 
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och miljö – i form av en ekologiskt modern diskurs. I detta kapitel kommer bränsleceller och 

vätgas att undersökas i en era där den ekologiskt moderna diskursen alltmer kom att dominera 

energi- och miljöpolitiken.  

 

I detta kapitel fortsätter analysen av hur vätgas och bränsleceller formuleras av olika grupper 

som en framtida teknik. Först diskuteras vart den flödande samhällsvisionen som jag beskrev i 

förra kapitlet tog vägen, sedan presenteras hur bränslecellerna och vätgasen kopplades till 

energibolagen Vattenfall och Sydkraft när de uppförde tre anläggningar som drevs med 

naturgas i början av 1990-talet. Från och med mitten av 1990-talet fördes bränsleceller och 

vätgas allt mer fram som en lösning på avgasproblemen för bilismen bland annat i samband 

med presentationen av Chryslers bil med bränsleceller. I kölvattnet av Chryslers presentation 

startades även svenska forskningsprogram. Den förändrade konstruktionen av objekten 

bränsleceller och vätgas under 1990-talet är ett exempel på hur den svenska energi- och 

miljöpolitiken alltmer kom att domineras av en ekologiskt modern diskurs under denna 

period. Kapitlet avslutas med en analys hur dessa förväntningar på vad tekniken skulle kunna 

bidra med övergick i samhällsvisioner om framtiden, ett resonemang som exemplifieras med 

artiklarna om Island som en vätgasekonomi. Detta resonemang förebådar 2000-talets utopiska 

beskrivningar i termer av en vätgasekonomi.     

Det flödande småskaliga vätgassamhället placeras i periferin 

I förra kapitlet beskrev jag hur ett flödande vätgassamhälle byggt på förnyelsebara 

energikällor omtalades och praktiserades som en del av den ekologiska diskursen. Mot slutet 

av 1980-talet utsattes WELGAS för en massiv kritik, framför allt från dem som 

argumenterade för en industrimodern energiförsörjning med kärnkraft i botten men även från 

dem som ansåg att småskaligheten inverkade negativt på tekniken. Vad hände då med denna 

utopi om ett flödande vätgassamhälle på 1990-talet?  

 

Inom partipolitiken pratade fortfarande representanter för de mindre partierna krist-

demokraterna, centerpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet om vätgasen som del av 

framtidens småskaliga samhälle inför journalister i Aftonbladet.310 Även i ett antal motioner 

                                                 
310 Ylwa Bergman ”Så ser världen ut om 100 år – partiledarna spår” Aftonbladet 950502, Kristina Kamp ”Vart 
tog Olof Johansson vägen” Aftonbladet 940907  
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diskuterades dessa möjligheter.311 Alltsedan 1980-talet hade framför allt miljöpartister samt 

centerpartister såsom Hambreus och Sjönell förbundit vätgasen och bränslecellerna till en 

ekologisk diskurs. Med explicita hänvisningar till WELGAS-projektet målade de i början av 

1990-talet upp en helhetsbild av hur ett framtida samhälle kunde se ut i olika motioner.312 I en 

av sina sista motioner innan Miljöpartiet tvingades lämna riksdagen framhöll till exempel Eva 

Goës vätgasens potential med hänvisning till WELGAS.313 Varken de mer specifika 

motionerna om satsningar på vätgas och bränsleceller i fordon eller hus, eller tankarna om en 

förändring mot ett flödande och småskaligt vätgassamhälle fick någon påverkan i den 

konkreta politiken.  

 

En annan indikation på hur det småskaliga placerades i periferin var att Olle Lindström, som 

föreslagit de lokala totalenergisystemen baserade på biomassa i slutet av 1970-talet och början 

av 1980-talet, inte verkade gå i takt med det samhälle bränslecellerna nu var på väg att 

placeras in i. Han var inte med på IVA:s konferens om bränsleceller 1994 där det fokuserades 

på transporter. Han hade tidigare deltagit vid alla IVA:s konferenser om bränsleceller 1961, 

1963 och 1981.314 Året innan konferensen publicerade Lindström en kritisk granskning av 

bränslecellsteknik. Han menade att den konstruktion av bränsleceller som dominerade i början 

av 1990-talet inte var den bästa möjliga. Tron på att bränsleceller skulle bli billiga bara de 

massproduceras samt att så kallade PEM-bränsleceller skulle dominera i framtiden avfärdades 

av Lindström som nonsens. Jämfört med de alkaliska bränslecellerna som Lindström arbetade 

med konstaterade han att förändringarna angående bränsleceller nu var på fel spår.315 

Lindström skrev att optimismen, framför allt från bilindustrins sida, dolde ett antal svåra 

                                                 
311 Gösta Lyngå et al. (mp), med anledning av prop 1990/91:156, Miljöklasser för nya fordon, m.m, Motion 
1990/91:Sk59,Claes Roxbergh et al. (mp), med anledning av prop 1990/91:90 En god livsmiljö, Motion 
1990/91:T82, Ragnhild Pohlanka & Eva Goës (mp), Trafiken i Dalarna, Motion 1990/91:T240, Ulla Tillander 
(c), Försöksprojekt med solcellsuppvärmda bostadshus, Motion 1990/91:N425, Ulla Tillander (c), 
Solcellsuppvärmda bostadshus, Motion 1991/92:N411, Inger Schörling et al. (mp), Väg och bil, Motion 
1990/91:T27, Börje Hörnlund (c), Alternativa motorbränslen, Motion 1990/91:N458, Lennart Beijer m.fl (V), 
Energipolitiken, Motion 1994/95:N425 
312 Birgitta Hambreus (c), Initiativ i FN för förnybara energikällor, Motion 1990/91:U662, Birgitta Hambreus 
(c), Förnybar energi, m.m, Motion 1990/91:N453, Eva Goës & Krister Spångberg (mp), med anledning av prop 
1990/91:90 En god livsmiljö, Motion 1990/91:N62  
313 Eva Goës & Krister Spångberg (mp), med anledning av prop 1990/91:90 En god livsmiljö, Motion 
1990/91:N62 
314 För Lindströms tidigare medverkan vid IVA:s konferenser om bränsleceller läs Ingenjörsvetenskapsakademin 
(1963), Bränsleceller, Olle Lindström (1962) ”Bränslecellen – framtida energikälla?”, Olle Lindström (1963), 
Olle Lindström (1983) ”Fuel Cells for Sweden” 
315 Olle Lindström (1993) A critical assessment of fuel cell technology, s.6. Läs även, om än mer implicit, Olle 
Lindström (1991) “Trends in Fuel Cell Technology” 
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problem bland annat insikten om att miljövänligheten för bränslecellerna i bilen avgörs av 

hela det system de var, eller skulle kunna vara, delar av.316  

 

Det flödande vätgassamhället som ekologisk helhetslösning förekom också mycket mindre i 

massmedia under 1990-talet än under 1980-talet. Det var enbart journalisten CG Claesson vid 

Göteborgs Posten som skrev om det i två artiklar.317 WELGAS-projektet uppmärksammades 

inte och Olof Tegström intervjuades från och med 1990-talets början inte längre i Dagens 

Nyheter, Expressen och Aftonbladet. Inte heller förekom han som visionär med förmåga att 

peka ut en nödvändig inriktning på energi- och miljöpolitiken i debattartiklar i Dagens 

Nyheter eller Arbetet . Tegström figurerade istället i Grön Ungdoms medlemstidning Nisse 

Hult och miljömagasinet Alternativet.318 I samma periferi befann sig civilingenjör Sven 

Anders Norland och Gunnar Widmark f d professor i analytisk kemi vid Stockholms 

Universitet, då deras förslag antingen möttes med kompakt tystnad eller skepsis.319 Några 

aktörer förändrade också sina åsikter. Rolf Edberg, som tidigare varit en av de viktigaste 

personerna som argumenterat för att energisystemet borde förändras i riktning mot WELGAS, 

gjorde inte längre så. Han använde istället argument från den ekologiskt moderna diskursen 

när han pratade om den framtida energi- och miljöpolitiken.320 

  

Det flödande och småskaliga vätgassamhälle som framstått som ett valbart alternativ vid 

slutet av 1980-talet för många aktörer, befann sig ett fåtal år senare i periferin av energi- och 

miljöpolitiken. Istället artikulerades en ekologiskt modern diskurs med större kraft än 

någonsin tidigare. Där kom bränsleceller att ingå som en komponent för att skapa en i det 

närmaste utsläppsfri omvandling av fossila bränslen i kraftverk och bilar. 

                                                 
316 Olle Lindström (1993) A critical assessment of fuel cell technology, s.48 
317 CG Claesson ”Solhuset. Bostad som får värme och ström från solen” Göteborgs-Posten 951224, CG Claeson 
”Full gas med vattnets hjälp” Göteborgs-Posten 950514  
318 Martin Sandelin ”En nödvändig gubbe” Nisse Hult nr. 3 1996, Per Runhammar ”Möt Sveriges energimaffia” 
Alternativet nr 8 1995 
319 Sven Anders Norland ”Vätesamhället är oundvikligt” NyTeknik nr 6 1997 [debattartikel], Sven Anders 
Norland ”Vätesamhället är närmare än vi tror” NyTeknik nr 13 1997 [debattartikel], Åke Brandberg ”Långt kvar 
till ett fungerande vätesamhälle” NyTeknik nr 10 1997 [debattartikel], Gunnar Widmark ”Från atomåldern till 
vätgasåldern” Kemivärlden nr 12 1995, Gunnar Widmark ”Skogsindustrin kan bidra till lägre koldioxidhalt i 
atmosfären” Kemivärlden nr 6 1994, Gunnar Widmark ”Vätgasen ännu inte tillräckligt ren” Kemivärlden nr 1 
1997 
320 Jonas Anshelm ”Det gröna folkhemmet – striden om den ekologiska moderniseringen av Sverige” 
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Bränsleceller drivna av naturgas 

De svenska energibolagen Vattenfall och Sydkraft följde under 1990-talet sin redan inslagna 

linje från 1980-talet och uppförde bränsleceller drivna av naturgas. Sydkraft installerade ett 

bränslecellskraftverk i Åstorp i nordvästra Skåne som följdes av ett bränslecellskraftverk i 

Bara utanför Malmö samma år. Även det statligt ägda energibolaget Vattenfall testade 

bränslecellstekniken utanför Varberg. I alla dessa tre anläggningar användes fossilgas. 

 

Samtidigt som Vattenfall och Sydkraft byggde sina bränslecellskraftverk framställdes 

växthuseffekten som ett problem vilket de politiska partierna skulle hantera. Sveriges politiker 

beslutade mellan 1989-1992 att införa en koldioxidskatt samt skrev under Rio-avtalet där 

utsläppen av koldioxid skulle begränsas till 1990 års nivå.321 Inriktningen på det svenska 

energisystemets omvandling verkade under slutet av 1980-talet alltmer klar i och med att 

kärnkraftsomröstningen 1980 fastslagit att kärnkraften skulle vara en parentes samt att 

växthuseffekten tillkom som ytterligare en negativ aspekt av de fossila bränslena. Problemen 

med förbränningen av kol, olja och naturgas diskuterades och politiska lösningar skapades. 

Energiuppgörelsen 1991 öppnade dock upp både för att behålla kärnkraften och för utökad 

användning av det fossila bränslet naturgas. Även om biobränsle från och med 

energiuppgörelsen 1991 också gavs stort utrymme i omställningen av energisystemet,322 fanns 

det bara en utredning som följde upp spåret om biobränslebaserade bränslecellskraftverk på 

1990-talet. I skriften, sammanställd av Annicka Ramsköld vid Vattenfall Utveckling AB, 

konstaterades att möjligheten att driva bränsleceller med biobränsle var stor men att företagen 

som producerade moduler optimerade dessa för kol eller fossilgas eftersom deras regeringar 

förordade det.323 Ingen hänvisning gjordes till forskningen om biobränslebaserade 

bränslecellskraftverk i Sverige under 1970-talet. Utredningen ledde inte heller till någon 

vidare forskning eller några pilotprojekt såsom skett på 1970-talet.324 Istället var det vid denna 

tidpunkt tillförsel av ny elgenereringskapacitet baserad på fossila bränslen som dominerade. I 

                                                 
321 Måns Nilsson (2005) ”Learning, frames and environmental policy integration:the case of swedish energy 
policy”, Jonas Anshelm (2004), Det vilda, det vackra och det ekologiskt hållbara. Om opinionsbildningen i 
Svenska Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur 1943-2002 s.125ff. Huruvida denna koldioxidskatt ska 
ses som uttryck för en framsynt klimatpolitik, ett försök att omöjliggöra kärnkraftsavvecklingen eller en del av 
en större skatteväxling är oklart enligt Åsa Knaggård (2009), Vetenskaplig osäkerhet i policyprocessen. En 
studie av svensk klimatpolitik, s.152 
322 Jonas Anshelm (2009), Att ersätta kärnkraften med bioenergi. Om en omstridd idé i den offentliga politiska 
debatten i Sverige 1979-2000, s.7 
323 Annicka Ramsköld (1993), Biobränslebaserade bränsleceller 
324 Gunnar Blomqvist (1982), Energiforskningsprogrammet 1978/79-1980/81 – granskning av insatserna på 
området Avancerad Energiteknik. Läs även Olle Lindström (1979), Den gröna energin 
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det avsnitt som nu följer kommer utredningarna från Vattenfall och Sydkraft att studeras 

noggrannare samt att sättas i relation till tidnings- och tidskrifts-artiklar.  

Hög verkningsgrad…  

Alltsedan början av 1980-talet hade ingenjörer vid Sydkraft och Vattenfall argumenterat för 

nödvändigheten att satsa på bränsleceller som drevs med fossila bränslen. Som vi såg i det 

andra kapitlet gjordes en mängd utredningar som stödde en sådan linje vilken passade väl 

tillsammans med den borgerliga regeringens kompromiss angående naturgas från Danmark. 

Förespråkarna för att fossilgas skulle vara bränslet framhöll när 1990-talet närmade sig 

framför allt en hög verkningsgrad för bränslecellerna och beskrev verkningsgraden som 

central för bränslecellernas miljövänlighet. Det skedde alltså en förskjutning från energi-

källornas kvalité till omvandlingsprocessernas verkningsgrad eller som Bengt Finnström 

uttryckte att det nu lades ”[…] huvudsaklig tonvikt på processernas energiverknings-

grader”.325 Finnström var under 1980-talet forskningsledare inom EFN:s avdelning för vätgas 

och bränslecellsforskning vilka hade en huvudsaklig inriktning mot kärnkraft vilket jag 

diskuterade i kapitel två. Även om Finnström, som senare blev invald i IEA:s exekutiva 

kommitté för produktion av vätgas från vatten, påpekade allvaret i de globala effekterna av 

förbränningen av fossila bränslen, menade han att kol kunde användas för att producera 

vätgas eftersom den totala utsläppsnivån skulle minska samt att miljöpåverkan kunde 

förläggas utanför städerna.326  

  

Bränslecellsförespråkare hos Sydkraft och Vattenfall deltog i detta skifte genom att ange en 

hög verkningsgrad för tekniken. I en artikel författad av dåvarande utvecklingschefen Lars 

Sjunnesson vid Sydkraft hävdade han i ERA den teoretiska verkningsgraden för bränsleceller 

till 99%.327 Projektledarna Nils-Erik Carlstedt och Lennart Spante menade, i en utredning 

genomförd inom Vattenfall, att den ideala elverkningsgraden var ”[…] 83% vid 25 grader”.328 

Efter att ha framfört siffror om den höga verkningsgraden var det dock en annan som beskrevs 

som den rimliga att uppnå. Författarna lockade med en mycket hög verkningsgrad som en 

möjlighet, men angav sedan betydligt lägre siffror. Carlstedt och Spante fortsatte i sin 

utredning med: ”Praktiskt möjligt att uppnå elverkningsgrader mellan 40-60% beroende på 

                                                 
325 Bengt Finnström (1989), Vätgasteknik – en studie av verkningsgrader, sammanfattning 
326 Ibid. s.41. För Finnströms roll läs Bengt Finnström (1991), Program of research and development on the 
production of hydrogen from water, s.15 
327 Lars Sjunnesson ”Nu kommer bränslecellerna!” ERA 6-7 1988 
328 Nils-Erik Carlstedt & Lennart Spante (1989), Bränsleceller för el- och värmeproduktion. Utvecklingsläget 
1989, s.3. Läs även Nutek (1991), Bränsleceller – en översikt av teknikläget s.3 
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val av bränslecellsteknik”.329 I de utvärderingar om bränslecellskraftverken som gjordes av 

energibolagens forskningsorgan, Elforsk, ett antal år senare menades att elverkningraden legat 

strax under 40%.330 I utvärderingsgruppen ingick bland annat de tidigare nämnda projekt-

ledarna Nils-Erik Carlstedt och Lennart Spante.  

 

Uttalandena från ingenjörer vid Vattenfall och Sydkraft om en hög verkningsgrad 

diskuterades också av journalister. Journalisten Urban Karlsson angav exempelvis i ett 

reportage verkningsgraden till 80% vilket enligt honom innebar att denna ”[…] framtida 

energikälla […]” var en ”[…] miljövänlig teknik, eftersom bränslet utgörs av naturgas. 

Emissionerna till luften är låga”.331 De journalister som gjorde reportage om bränsleceller i 

bland annat Dagens Nyheter och Göteborgs Posten beskrev antagandet om den höga 

verkningsgraden, vilken hade formulerats av företrädare för Vattenfall och Sydkraft.332 Dessa 

reportage sammanföll med vad media- och kommunikationsvetaren Monika Djerf Pierre har 

kallat för ”den populariserade miljöjournalistikens period”. Från och med 1991 sökte sig de 

svenska journalisterna bort från källorna till miljöproblemen och tenderade, i takt med energi- 

och miljöpolitikens förändrade karaktär, att skapa en kommersiell och konsumtionsinriktad 

miljöjournalistik samtidigt som energi- och miljöreportagen generellt minskade i antal.333 I 

fallet bränsleceller och vätgas syns hur detta skifte underblåstes av energibolagens anställda. 

Skiftet implicerade att hög verkningsgrad automatiskt innebar miljövänlig elproduktion.  

…ger automatiskt miljövänlig el 

Beskrivningen av den höga verkningsgraden för fossilgasdrivna bränsleceller etablerades först 

inom Vattenfall och Sydkraft och diskuterades senare av journalister. Nästa led i 

argumentationen handlade om att sammanföra hög verkningsgrad med miljövänlighet.  I 

                                                 
329 Nils-Erik Carlstedt & Lennart Spante (1989), Bränsleceller för el- och värmeproduktion. Utvecklingsläget 
1989, s.4. Läs även Torbjörn Eriksson (1988), Bränsleceller – utvecklingen i USA, s.1, Bengt Finnström (1989), 
Vätgasteknik – en studie av verkningsgrader, s.5 
330 Per Carlsson et al. (1995), Swedish phosporic acid fuel cell test and evaluation programme 1991-1995, s.5, 
Per Carlsson & Laszlo Sarközi (1999), Erfarenheter från svenska demonstrationsprojekt med 
fosforsyrabränsleceller, s.8-9  
331 Urban Karlsson ”Småskalig produktion av elkraft och värme” Verkstäderna nr 10 1993. Läs även Osmo 
Vatanen ”Effektivt och rent kraftverk” Dagens Nyheter 931021, ”Sydkraft tror på bränsleceller” Göteborgs-
Posten 940613 
332 ”Bränslecellen kan ersätta kol och olja” Dagens Nyheter 931021, Urban Karlsson ”Småskalig produktion av 
elkraft och värme” Verkstäder nr 10 1993, Osmo Vatanen ”Effektivt och rent kraftverk” Dagens Nyheter 
931021, ”Sydkraft tror på bränsleceller” Göteborgs-Posten 940613, Per Stymne ”Rent och tyst kraftvärmeverk i 
Åstorp” ERA 1-2 1992, Lars Johansson ”Bränsleceller outnyttjad resurs” Skånska Dagbladet 880916, Håkan 
Rylander ”Batteriet som kan ersätta kärnkraft” Veckans Affärer 1991 nr 14 
333 Monika Djerf Pierre (1996), Gröna Nyheter. Miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-1994, 
s.336f 
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Vattenfalls utredning menade författarna att den höga verkningsgraden var skäl nog att 

använda bränsleceller. Carlstedt och Spante skrev att:   

 

Om fossila bränslen används kommer en bränslecells-
anläggning att bidra med ett nettotillskott av koldioxid. På 
grund av en hög elverkningsgrad kommer utsläppet av 
koldioxid per kWh producerad el att vara jämförelsevis 
lågt.334 

 

Även här går det att se journalisternas liknande bedömning. Journalisten Rolf Haugaard 

Nielsens artikel i Illustrerad Vetenskap handlade om de bränsleceller som byggdes av 

Sydkraft i Skåne. I artikeln beskrevs bränsleceller vara: ”Ljudlösa, effektiva, ekonomiska och 

i stort sett föroreningsfria”.335 I en artikel om Sydkrafts och Vattenfalls satsningar på 

bränsleceller konstaterade journalisten Maria Holm i Svenska Dagbladet att:  

 

Effektiviteten är bara en av fördelarna. Än viktigare är de 
låga påfrestningarna på miljön – de enda utsläppen är små 
mängder av kväveoxider, långt mindre än vad som kan 
uppnås vid förbränning av naturgas med dagens bästa 
reningsteknik.336 

 

De effektiva bränslecellerna antogs per automatik ge miljöfördelar. Utredare vid det nyligen 

bildade Nutek (en sammanslagning av Statens energiverk och Styrelsen för Teknisk 

Utveckling) skrev 1991 en översikt av bränsleceller där de förde samma resonemang. 

Skapandet av Nutek var en del i en dramatisk omläggning av hela energi- och miljöpolitiken 

runt 1991. Då upplöste Socialdemokraterna det integrerade energi- och miljödepartementet. 

Birgitta Dahl, som varit chef för departementet, avsattes till förmån för en av sina främsta 

kritiker inom socialdemokraterna, Rune Molin, som vid denna tid var andre vice ordförande i 

                                                 
334 Nils-Erik Carlstedt & Lennart Spante (1989), Bränsleceller för el- och värmeproduktion. Utvecklingsläget 
1989, s.26 
335 Rolf Haugaard Nielsen ”Bränsleceller förvandlar gas till el och vatten” Illustrerad vetenskap nr 4 1992. Läs 
även Maj-Britt Oldin ”Bränslecellen 90-talets kraftverk” Ny Teknik  nr 40 1988, Maria Holm ” Bränslecellerna 
gör el rent, effektivt och tyst” Svenska Dagbladet 880229, Per Stymne ”Rent och tyst kraftvärmeverk i Åstorp” 
ERA 1-2 1992, Håkan Rylander ”Batteriet som kan ersätta kärnkraft” Veckans Affärer 1991 nr 14, Lars 
Johansson ”Bränsleceller outnyttjad resurs” Skånska Dagbladet 880916 
336 Maria Holm ”Bränslecellerna gör el rent, effektivt och tyst” Svenska Dagbladet 880229. Läs även Svante 
Hjukström ”Bränslecellen – morgondagens teknik….fanns redan igår” Kommunaktuellt 881117, Stig Larsén 
”Bränslecellen på frammarsch” Sydsvenska Dagbladet 930318 
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LO.337 Ett halvår senare stoppades också besluten att stänga två kärnkraftsreaktorer innan 

1996.338 Samtidigt bildades alltså Nutek. Deras utredning om bränsleceller producerades med 

underlag från Sydkraft, Vattenfall, KTH, Chalmers, Lunds universitet samt ett antal företag 

från USA och Japan. Författarna vid Nutek skrev att:  

 

Bränslecellen kan därför [p g a ”goda miljöegenskaper” 
och ”hög verkningsgrad” citat från förra meningen förf. 
anm] komma att spela en mycket stor roll i framtiden som 
en miljövänlig och ekonomiskt attraktiv teknik.339  

 

Dessa beskrivningar av bränsleceller med hög verkningsgrad och därmed miljövänliga 

bestreds vid denna tid enbart av en journalist i Ny Teknik och en senare fristående utredning 

av personer inom Nutek. I båda texterna kritiserades antagandet att det per automatik var bra 

med hög verkningsgrad och författarna pekade på det viktiga med valet av de underliggande 

energikällorna.340  

 

I linje med hur energi- och miljöjournalister vid denna tidpunkt tenderade att söka sig bort 

från källorna till miljöproblemen samt att energibolagens företrädare diskuterade verknings-

grad och låga utsläpp var det få som under denna period hade invändningar mot det som 

presenterades angående de svenska anläggningarna. Utöver verkningsgraden och miljö-

vänligheten hos bränsleceller lånades också ett argument om decentralisering in från det 

flödande vätgassamhället.     

Decentraliserade kraftverk 

En fråga om det svenska energisystemet som hade diskuterats livligt sedan 1970-talet var 

huruvida energikällor skulle nyttjas centraliserat eller decentraliserat. Den egenskap som 

länkades till bränslecellerna i den ekologiska diskursen mellan 1978 till 1990, nämligen att de 

skulle kunna ingå i decentraliserade lokala totalenergisystem med biomassa, solenergi eller 

vindkraft som energikällor återanvändes även när kraftverken baserades på centraliserad 

tillförsel av fossilt bränsle. I början av 1990-talet återanvändes argumentet om 

                                                 
337 Magnus Linderström (2001), Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar. En analys av LO, SAF, 
Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, s.200, Jonas Anshelm (2000), Mellan frälsning och domedag. 
Om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-1999 s.375ff 
338 Ragnar Löfstedt (1993), Dilemma of Swedish Energy Policy, s. 86 
339 NUTEK (1991), Bränsleceller – en översikt av teknikläget s.11. Läs även Ingrid Niklasson (1992), 
Bränsleceller för kraftproduktion i USA, s.1, Annicka Olausson (1993), Bränsleceller för kraft- och 
värmeproduktion i Japan, s.1  
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decentralisering tillsammans med bränslecellskraftverk drivna av fossilt bränsle. Trots att 

bränslet till bränslecellskraftverken i Åstorp, Bara och Varberg tillfördes centraliserat i form 

av naturgas från Danmark upprepade företrädare från Vattenfall och Sydraft de 

decentraliserade egenskaperna hos bränslecellskraftverken. Carlstedt och Spante beskrev, i 

den tidigare citerade rapporten från Vattenfall, bränsleceller som en decentraliserande teknik: 

”Lokaliseringen av bränslecellsanläggningar till tätort medför inte några hinder eftersom 

bränslecellen inte belastar miljön varken från emissions- eller bullersynpunkt”.341 Även i en 

rapport skriven av Torbjörn Eriksson vid Sveriges Tekniska Attacheér diskuterades hur: ”De 

två senare fördelarna [låga utsläpp och låg bullernivå] medför att bränsleceller kan placeras 

nära slutanvändare i tätbebyggda områden”.342 Liksom i fallet med hög verkningsgrad och 

miljövänlighet syns det hur argumenten om decentralisering också återanvändes av 

journalisterna som gjorde reportage om bränslecellskraftverken. Anders Molin som arbetade 

vid Sydkrafts anläggning i Åstorp citerades i en artikel i ERA: ”Tekniken passar mycket bra 

till decentraliserad produktion av kraftvärme”.343  

 

Vad som alltså skedde i början av 1990-talet var att även energibolagen började beskriva sin 

teknik som decentraliserad. På 1980-talet var tre diskurser om framtida vätgassamhällen 

skilda åt och implicerade olika sorters samhällsorganisation. I början av 1990-talet, då 

bränslecellskraftverken drivna av fossilt bränsle byggdes i Åstorp, Bara och Varberg använde 

sig energibolagen av argumentet om decentralisering. Denna beskrivning av tekniken hade 

tidigare främst framhållits av dem som argumenterat för ett flödande småskaligt 

vätgassamhälle eftersom det i en sådan ekologisk diskurs innebar att energikällorna var 

decentraliserade. I den ekologiskt moderna diskursen var det dock inte längre nödvändigtvis 

energikällorna som var decentraliserade utan beteckningen användes för att beskriva 

bränslecellskraftverkens placering. Det finns också andra skiften i början av 1990-talet som 

gäller hur bränslecellerna formulerades.   

                                                                                                                                                         
340 Maj-Britt Oldin ”Bränslecellen 90-talets kraftverk” Ny Teknik  nr 40 1988, Nutek (1993), Energi för 
framtiden, s.30 
341 Nils-Erik Carlstedt & Lennart Spante (1989), Bränsleceller för el- och värmeproduktion. Utvecklingsläget 
1989, s.27 
342 Torbjörn Eriksson (1988), Bränsleceller – utvecklingen i USA, s.2. Läs även Ragnar Larsson ”Bränsleceller – 
ett alternativ till kärnkraft” Forskning och Framsteg nr.6 1986, Maria Holm ”Bränslecellerna gör el rent, 
effektivt och tyst” Svenska Dagbladet 880229 
343 Per Stymne ”Rent och tyst kraftvärmeverk i Åstorp” ERA 1-2 1992, Maria Holm ” Bränslecellerna gör el rent, 
effektivt och tyst ” Svenska Dagbladet 880229 
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Batteriet och energikällan  

Ett sätt att beskriva bränslecellerna som upprepades i samband med färdigställandet av  

Sydkrafts och Vattenfalls anläggningar var batteriet. Journalisten Cecilia Ståhl Sjölund skrev 

till exempel i ERA att bränsleceller var: ”Ett batteri med ständig tillförsel av nytt bränsle”.344 

Batterier var redan innan 1990-talet en vanlig beskrivning på bränslecellen men då passades 

metaforen in för att fungera tillsammans med naturgas. I en artikel om de båda svenska 

bränslecellskraftverken som uppfördes i början av 1990-talet menade Haugaard Nielsen att ”I 

motsats till ett batteri, som förbrukas, kan bränsleceller hela tiden tillföras nytt bränsle”.345 

Liksom batteriet hävdades att bränsleceller kunde omvandla kemisk energi till elektrisk energi 

samt behövde tillskott av kemisk energi för att inte stanna. Istället för att poängtera 

lagringsdelen av batterimetaforen konstruerades vätgasen som ett mellanled från fossilgas till 

elektricitet. I det flödande vätgassamhället på 1980-talet hade bränsleceller beskrivits som en 

belastnings-utjämnare, ett batteri som kunde laddas upp och sen laddas ur i ett energisystem 

där förnyelsebara energikällors toppkapacitet skulle matchas med behoven hos användarna. I 

det fossilbaserade vätgassamhället beskrevs istället bränslecellerna som en energiomvandlare 

som ständigt kunde tillföras nytt bränsle.    

 

Ett annat sätt att beskriva bränsleceller var att inget bränsle alls var tvunget att användas. I 

Veckans Affärer fanns en artikel som bland annat handlade om de bränsleceller som Sydkraft 

och Vattenfall skulle installera. I artikeln skrev journalisten Håkan Rylander att: ”I själva 

verket kommer emellertid för överskådlig framtid så gott som hela bidraget från alternativa 

energiformer från en enda källa: bränsleceller”.346 Artikeln illustrerades med en bild där en 

bränslecell kopplas till elnätet. Den vita och svarta lådan påminner till formerna om ett 

bilbatteri vilket även illustrerar hur bränsleceller kopplades till bilen. 

 

I Svenska Dagbladet publicerades en artikel från TT vilken beskrev satsningen på 

bränsleceller i termer av: ”Sydkrafts satsning på alternativa energikällor omfattar också […] 

bränsleceller i Bara och Åstorp och försök med dubbelriktad kommunikation på elnäten i 

                                                 
344 Cecilia Ståhl Sjölund ”Bränsleceller tysta och miljövänliga” ERA nr 8 1991. Läs även Nutek (1991), 
Bränsleceller – en översikt av teknikläget s.3, Stig Larsén ”Bränslecellen på frammarsch” Sydsvenska Dagbladet 
930318, ”Bränslecellen kan ersätta kol och olja” Dagens Nyheter 931021 
345 Rolf Haugaard Nielsen ”Bränsleceller förvandlar gas till el och vatten” Illustrerad vetenskap nr 4 1992. Läs 
även Urban Karlsson ”Småskalig produktion av elkraft och värme” Verkstäder nr 10 1993, Svante Hjukström 
”Bränslecellen – morgondagens teknik….fanns redan igår” Kommunaktuellt 881117 
346 Håkan Rylander ”Batteriet som kan ersätta kärnkraft” Veckans Affärer 1991 nr 14  
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Malmö och Ronneby”.347 På liknande sätt citerades representanter för de svenska 

elproducenternas samarbetsorgan Elforsk av journalisten Johan Selander: ”Ny elproduktion 

skall komma från biobränslen, solceller, vindkraft och bränsleceller”.348 Om bränsleceller i de 

flesta artiklar och rapporter ingick i ett större sammanhang där energikällor (fossilt-, uran- 

eller förnyelsebart baserade) skulle användas för att producera vätgas som omvandlas till el i 

bränsleceller, frikopplades bränslecellerna i några artiklar från denna bild och konstruerades 

som energikällor.  

 

Användningen av båda dessa metaforer, batteriet med ständig tillförsel av energi och 

energikällan, tillskriver bränslecellerna helt andra egenskaper än vad de hade när de beskrevs 

som omvända elektrolysörer inom det flödande vätgassamhället. Istället för att vara delar av 

ett förändrat energisystem där energin från de förnyelsebara källorna skulle lagras och sedan 

återanvändas med hjälp av bränsleceller, beskrevs bränslecellerna i början av 1990-talet som 

batterier vilka kräver ständig tillförsel av bränsle eller ibland som energikällor vilka inte 

kräver någon tillförsel av energi alls utan själva alstrar energi. Samtidigt som 

uppmärksamheten om bränslecellskraftverken klingade av mot mitten av 1990-talet ersattes 

det av ett förnyat intresse för bränsleceller i bilar.   

Bränslecellsbilen som nollemissionsbil  

I mitten av 1990-talet började bilar med bränsleceller återigen att framhållas som framtidens 

fordon vilka skulle innebära nollemissioner.349 Bränslecellerna började nu annekteras av 

bilindustrin istället för energibolagen. Fordon med bränsleceller hade alltsedan 1960-talet 

tilldelats rollen som framtidens fordon och diskussionerna tog nu fart med förnyad kraft.350 I 

Sverige började det med diskussioner vid en konferens som IVA ordnade, fortsatte med hur 

motorjournalister hyllade Chryslers presentation av en bil med bränsleceller 1997 och 

                                                 
347 Tidningarnas Telegrambyrå ”Alternativ energi i Sydkrafts planer” Svenska Dagbladet 961101 
348 Johan Selander ”Kärnkraft kan ersättas utan olja” Svenska Dagbladet 960425  
349 För indikationer på 1960-talets tilltro inför bränsleceller i bilar läs till exempel Tom Selander (1969), Sverige 
år 2000 – 24 svenska framtidsforskare om morgondagens samhälle och se Bengt Feldreich & Ingmar 
Leijonborg, År 2000 – en serie i fyra delar om framtidens Sverige, SVT program nummer två 
350 För kvantitativa analyser av det markant ökande antalet artiklar från och med mitten av 1990-talet med 
förnyat fokus på utsläppen från bilar läs Martin Hultman & Maria Saxe (2005), Full gas mot en renare miljö?Om 
hur bränsleceller och vätgas framställs av media och experter i Sverige, Björn A. Sandén & Karl M. Jonasson 
(2005) ”Variety creation and co-evolution of contenders: The case of alternative transport fuels in Sweden 1974-
2004”, Asbjorn Kårstein (2005), Samfunsvitenskaplig forskning om hydrogen:En bibliografi, Norwegian 
university of science and technology s.6, Mike L. Perry & Tom F. Fuller (2002) ”A Historical perspective of 
Fuel Cell Technology in the 20th century”  
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instutionaliserades då tre forskningsprogram startades.  Konferensen omtalades i Göteborgs-

Posten där det hävdades att:  

 

Bränsleceller – inte batterier – kan bli det framtida 
alternativet till dagens bensinmotor. […] är nästan 
avgasfria och minst lika effektiva som vanliga motorer.351    

 

Konferensen som IVA bjöd in till gick av stapeln i Stockholm och var ett samarbete mellan 

Nutek, Vattenfall, Sydkraft, Försvarsmakten och den svenska bilindustrin. I rapporten från 

konferensen beskrevs bränslecellen ha egenskaper som ”[…] hög verkningsgrad och flexibel 

uppbyggnad samt mycket låga emissioner”.352 Det var till och med, enligt förordet i IVA-

rapporten, så att bränslecellerna erbjöd ”[…] great environmental advantages compared to 

other energy converters”.353 Problemen med bränsleceller var enligt rapporten kostnaderna. I 

rapporten föreslogs att en framtidsprognos borde göras, ett scenario som skulle sträcka sig 25 

och 50 år framåt, för att få en ökad förståelse av bränslecellernas potential.354 Konferensen i 

Sverige kom bland annat till eftersom Ballard vid denna tidpunkt hade skapat en buss med 

bränsleceller och en strid mellan företrädare för elbilar respektive bränslecellsbilar skedde i 

Kalifornien.   

Elbilar eller bränslecellsbilar? 

Debatten om elbilar eller bränslecellsbilar har en lång historia inte minst i den delstat i USA 

där mycket av stridigheterna har stått. Humanekologen Kanehira Maruo har pekat på följande 

viktiga delar för att förstå hur betydelsefullt Kalifornien är i sammanhanget. Staten har en 

BNP lika stor som Frankrike, mycket hög andel bilar per person, hög politisk status i världen, 

är den enda stat i USA som får stifta striktare miljölagar än de federala, avancerad 

industrimodern produktion, krävande konsumenter samt beskrivs vara en stat som skapar 

trender.355 För att förstå den svenska debatten följer här en redogörelse för nollemissions-

lagstiftningen i Kalifornien vilken spelade en viktig roll i förhandlingarna mellan dem som 

propagerade för elbilar respektive bränslecellsbilar.   

 

 

                                                 
351 ”Bränsleceller istället för bensinmotor” Göteborgs-Posten 940209 
352 Magnus Brandel (1994) ”Bränsleceller för traktionärt bruk:Beskrivning av teknikläge m m”, s.187 
353 IVA-Rapport (1994), Fuel Cells for Traction Applications, s.9 
354 Ibid. s.10 
355 Kanehira Maruo (1996), Farväl till bensinbilen, s.164 
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Politiker i staten Kalifornien har alltsedan 1960-talet, samtidigt som den accelererande 

bilismen, haft en tradition av att översätta medborgerliga krav på utsläppsreduktioner till 

regelverk och lagstiftning. Vid skiftet till 1970-talet då industrialismen ifrågasattes och 

kritiserades i grunden fanns det kraft bakom att se till att utsläppen från bilar reducerades 

drastiskt. Lagstiftningen The Clean Air Amendment var en lagstiftning mot bilavgaser som 

avspeglade att detta var ett stort politiskt och samhälleligt problem i Kalifornien vid denna 

tidpunkt.356 I samband med att lagstiftningen infördes skapades också CARB vilken är den 

delstatsorganisation som är ansvarig för att reglera luftkvalitén i Kalifornien. CARB hade vid 

millennieskiftet cirka 1000 forskare och ingenjörer anställda.357 Den möjliga kompromissen i 

Kalifornien på 1990-talet blev en lagstiftning som skulle sätta press på bilindustrin att skapa 

nollemissionsbilar.358 Den så kallade nollemissionslagen stiftades i september 1990 och 

innebar då att 2 % av bilarna som såldes 1998 skulle vara nollemissionsbilar (vilket vid denna 

tidpunkt och fram till och med 1997 var elbilar). Mängden nollemissionsbilar skulle sedan 

öka till 10% av bilarna 2003. Bilföretagen skulle betala böter för varje bil som de missade 

målet med.359 I processen ingick också en serie av medborgarmöten där invånarna i en 

deltagardemokratisk anda var med och utvärderade programmet. Statsvetaren Mark B. Brown 

har påpekat att denna deltagardemokratiska ansats var en central del av nollemissions-

lagstiftningen, vilket hade sin grund i en bild av människan som medborgare, en konfiguration 

av elbilarna som privata-kollektiva artefakter och kriterier för en nollemissionsbilar som var 

fördelaktiga för elbilar jämfört med bilar med förbränningsmotorer.360 Istället för att bilen 

skulle vara en industrimodern ”race-travel-limousine”, skulle bilen i ett förändrat trafiksystem 

vara något medborgare delade med varandra, tog gemensamt ansvar för och var en del av det 

samhälleliga.361 Det fanns alltså en tydlig vision om ett annat trafiksystem i nollemissions-

lagstiftningen enligt Brown även om den på ytan handlade om utsläppen från bilarna.362 Detta 

visionära tänkande kom dock att förhandlas bort från och med 1996. 

 

                                                 
356 Kanehira Maruo (1996), Farväl till bensinbilen, s.31 
357 Mark B. Brown (2001) ”The civic shaping of technology:Californa’s electric vehicle program” 
358 Hans Fogelberg (2000), Electrifying visions, s.64 
359 Mark B. Brown (2001) ”The civic shaping of technology:Californa’s electric vehicle program” 
360 Ibid.  
361 Ibid. 
362 I början av 1990-talet var det även i Sverige en kombination av offentliga transportmedel (såsom tåg, buss, 
spårvagn, tunnelbana etc) tillsammans med privata elbilar som beskrevs som framtidens trafiksystem. Det var 
alltså en förändring av människors sätt att röra sig som projicerades in i framtiden, bland annat i många TV-
reportage om bilismen Camilla Hermansson (2002), Det återvunna folkhemmet. Tevejournalistik och miljöpolitik 
i Sverige 1987-1998, s.227 
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Vad en nollemissionsbil var för något hade alltsedan etableringen av lagstiftningen varit 

föremål för förhandlingar men kring 1996 släppte i alla fall alla större biltillverkare elbilar till 

personbilsmarknaden.363 Trots detta fanns det hos bilbolagen själva en stor skepsis mot 

elbilarna. Den holländske evolutionsekonomen Robert van den Hoed menar att biltillverkarna 

till och med motarbetade de egna elbilarna med dåliga reklamkampanjer, höga priser och 

dålig service.364 Ett exempel på kritiken av elbilarna påvisar sociologen Olle Hagman i en 

svensk SAAB-annons från mitten av 1990-talet, där elbilar beskrevs som motorsvaga och 

istället för att lösa miljöproblem, ge upphov till dem.365  

 

Med inspiration från lagstiftningen i Kalifornien startades kring mitten av 1990-talet flera 

stora projekt i Sverige, bland annat i Göteborg, med elbilar vilka tillsammans med en utbyggd 

kollektivtrafik skulle stå som modell för framtidens transportsystem.366 Många svenska 

kommuner köpte in olika versioner och använde dessa inom olika verksamheter.367 Det 

talades till och med om att det var dags att ta Farväl till bensinbilen i Maruos bok, utgiven 

som en redovisning av ett stort forskningsprojekt inom kommunikationsforsknings-

beredningen.368 Optimismen för ett modifierat trafiksystem härrörde i stor utsträckning från 

lagstiftningen i Kalifornien. Det var också händelser där som kom att påverka den svenska 

debatten om framtidens bil från att ha beskrivits som elbilen till att bli bränslecellsbilen.  

 

Bilindustrin var väldigt ambivalenta i sin framtoning vid mitten av 1990-talet. Å ena sidan 

hade den tvingats att producera kommersiella elbilar med hjälp av lagstiftningen i Kalifornien 

och olika statligt finansierade projekt bland annat i Frankrike, Tyskland och Sverige. Detta 

innebar att det fanns elbilar tillgängliga för konsumenterna. Å andra sidan motarbetade de 

aktivt lagstiftningen på området.369 Men detta skulle förändras och istället skulle bilar med 

bränsleceller beskrivas som framtidens bilar. Den ekologiskt moderna kompromissen blev 

                                                 
363 Läs bland annat om dessa i analys från ett inslag i Rapport 970814 och Aktuellt 970625 i Camilla 
Hermansson (2002), Det återvunna folkhemmet. Tevejournalistik och miljöpolitik i Sverige 1987-1998, s.252 och 
s.259 
364 Robert van den Hoed (2004), Driving fuel cell vehicles. How established industries react to radical 
technologies, s.127 
365 Olle Hagman (1999), Bilen, naturen och det moderna. Om natursynens omvandlingar i det svenska 
bilsamhället, s.138f 
366 Läs bland andra Nutek (1995), Elbilar i kommersiell användning. Startprojektet i Göteborg 
367 Björn A. Sandén & Karl M. Jonasson (2005), Variety Creation, Growth and Selection Dynamics in the Early 
Phases of Technological Transition – The development och Alternative Transport Fuels in Sweden 1974-2004, 
s.32 
368 Kanehira Maruo (1996), Farväl till bensinbilen 
369 Ibid. s.74ff, Mark B. Brown (2001) ”The civic shaping of technology:Californa’s electric vehicle program”, 
s.59 
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nämligen bilar med bränsleceller. De beskrevs ha samma egenskaper (gällande räckvidd, 

acceleration och tillgänglighet) som den industrimoderna bilen samtidigt som den 

presenterades som ekologiskt modern med tanke på miljöegenskaperna. En viktig vändpunkt 

var 1996 då oljebolag, fossilgasföretag och bilindustrin enligt tekniksociologen Hans 

Fogelberg lyckades i sin lobbying och tanken om nollemissionsbilen fastlades inom ett 

transformerat nätverk. De inhemska bilföretagen Ford, GM och Chrysler samt de stora 

oljebolagen hade alltsedan 1970-talet varit skeptiska och använt olika typer av metoder för att 

förändra lagstiftningarna, bland annat den juridiska.370 Mot mitten av 1990-talet 

intensifierades förhandlingarna och 1996 förändrades regelverket dramatiskt.  Förändringen 

innebar att luftvårdsmyndigheten i Kalifornien enligt Fogelberg ”[…] strongly supported two 

technologies: the battery only electric car and the fifth and last interpretation of the ’ZEV’, the 

fuel-cell electric car”.371  Efter denna förändring verkade framtidens bil för bilindustrin bestå 

av ett konsensus kring vätgas och bränsleceller.372 I samband med denna omförhandling om 

nollemissionslagstiftningen i Kalifornien presenterade bilföretaget Chysler en bil med 

bränsleceller som blev mycket uppmärksammad runt om i världen, inte minst i Sverige.  

En avgasfri bensinbil 

Ledningsgruppen för bilföretaget Chrysler hade valt en annan väg jämfört med sina 

konkurrenter angående framtidens bil än de elbilar som producerades av andra bilföretag och 

som gynnades av lagstiftningen i Kalifornien fram till och med 1996. Redan 1993 hade 

Chrysler ingått ett strategiskt avtal med det kanadensiska företaget Ballard vilket innebar att 

de tillsammans skulle skapa bilar med bränsleceller. Ballard hade sedan mitten av 1983 

arbetat med samma typ av bränslecell som användes i rymdfarkostprogrammet Gemini på 

1960-talet. 1993 presenterade Ballard en buss med bränsleceller, vilket chefer vid Chrysler 

uppmärksammade, och de båda företagen formade en allians.373 Precis innan samgåendet 

mellan Chrysler och Daimler-Benz 1998 köpte Daimler-Benz 25% i Ballard.374 Chrysler och 

                                                 
370 Kanehira Maruo (1996), Farväl till bensinbilen, s.74ff 
371 Hans Fogelberg (2000), Electrifying visions, s.77. Läs även Sveriges tekniska attachéer (1999), 
Utvecklingsläget för hållbara transporter, s.16ff, Kanehira Maruo (1998), Strategic alliances for the 
development of fuel cell vehicles, s.52 
372 För en liknande bedömning uifrån annan empiri läs Stuart R. Peters & Anne-Marie Coles (2006) ”Strategic 
innovation in sustainable technology:the case of fuel cells for vehicles”, Mark B. Brown (2001) ”The civic 
shaping of technology:Californa’s electric vehicle program”, Kanehira Maruo (1998), Strategic alliances for the 
development of fuel cell vehicles, s.48f, Björn Sandén & Karl M. Jonasson (2005), Variety Creation, Growth and 
Selection Dynamics in the Early Phases of a Technological Transition. The Development of Alternative 
Transport Fuels in Sweden 1974-2004, s.22 
373 Tom Koppel (1999), Powering the Future – The Ballard Fuel Cell and the Race to Change the world 
374 Robert van den Hoed (2004), Driving fuel cell vehicles. How established industries react to radical 
technologies, s.122 
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Daimler-Benz låg nämligen i förhandlingar om ett samgående vilket offentliggjordes 1998. I 

samband med dessa stora investeringar och viktiga skeenden i bolagets historia var de 

offensiva i sin lansering av en bil med bränsleceller.375 Chyslers presentation av en bil med 

bränsleceller kan tolkas som ett sätt för dem att dra nytta av uppståndelsen runt en bil som inte 

släpper ut några avgaser och har samma egenskaper som bensinbilen till skillnad från de 

elbilar som de inte var intresserade av att tillverka.376 

 

Den stora förändringen vad framtidens bilar skulle innehålla började med att Chrysler vid 

bilmässan i Detroit 1997 presenterade en bil som drevs med bensin, vilken reformerades i 

bilen till vätgas som leddes genom bränslecellerna. Dessa omvandlade gasen till elektricitet 

vilken sen omvandlades till rörelseenergi i en elmotor. Chryslers presentation 

uppmärksammades i Sverige framför allt av motorjournalister.  Aftonbladets trafikreporter 

Sven Anders Eriksson var en av dem som var entusiastiska och hänvisade till den ”helt 

avgasfria motorn” från Chrysler som rullade framåt med hjälp av att ”[…] bränsleceller drivs 

med vanlig bensin”.377 Enligt Eriksson hade:  

 

Chrysler en teknik som går ut på att bränsleceller drivs 
med vanlig bensin. En bränslecell producerar el (och 
vatten) genom att vätgas reagerar med syre. Du tankar 
alltså bensin - eller vilket annat bränsle som helst - och 
sedan förvandlas denna energi till el. Och vips har du den 
helt avgasfria motorn.378 

 

I massmedia rapporterades det i flera artiklar om bilen.  Aftonbladet publicerade till exempel 

en artikel skriven av Christer Glenning om Chryslers bil där det angavs att bilen hade den 

mest intressanta nya tekniken på flera årtionden: ”Med en bensindriven bränslecell, som 

producerar vätgas, som i sin tur omvandlas till elström, tror Chrysler att elbilsproblematiken 

kan vara på väg att lösas:[…] avgasutsläppen minskar med 90 procent”.379 I Expressens 

reportage från samma mässa påstods att Chrysler visade en teknik som:  

                                                 
375 Stuart R. Peters & Anne-Marie Coles (2006) ”Strategic innovation in sustainable technology:the case of fuel 
cells for vehicles” 
376 För tolkning åt det hållet av händelserna i USA läs Kanehira Maruo (1996) Farväl till bensinbilen, s. 128 där 
han skriver ”Chrysler har dock hittills [fram till och med 1996] agerat som den aggressivaste elbilsmotståndaren 
bland de stora amerikanska biltillverkarna”.  
377 Sven Anders Eriksson ”Glöm elbilen” Aftonbladet 970130 
378 Ibid. Läs även ”Mercedes visar bränslecellbil” NyTeknik nr 3 1997, ”500 mil på en enda tank” NyTeknik nr 14 
1997 
379 Christer Glenning ”Volvos cab chanslös mot nya Corvetten” Aftonbladet 970112. Läs även Sven-Olof 
Carlsson ”Tankar bensin – kör på el” NyTeknik nr 3 1997 
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[…] borde skaka världen: bränsleceller som drivs med – 
vanlig bensin. Du tankar bensin – eller vilket annat bränsle 
som helst – och sedan förvandlas denna energi i fem steg 
till el och vatten. Inget mer. Inga elaka avgaser. Bara ren 
energi.380  

 

Chryslers bil som presenterades 1997 innebar att beskrivningarna av bränslecellerna som 

effektiva och miljövänliga nyttjades tillsammans med bensin. I en artikel om bilsalongen i 

Detroit år 1997 stod det att läsa i Calle Ericssons artikel publicerad i Dagens Nyheter att:  

 

Den amerikanska biltillverkaren Chrysler kunde 
presentera framsteg på elbilsområdet under Detroit-
salongen. Chrysler aviserade ett genombrott i utvecklingen 
av så kallade bränsleceller, en teknik som möjliggör eldrift 
med längre räckvidd.381  

 

Det som poängterades som ett ”genombrott” var att bränsleceller skulle möjliggöra längre 

räckvidd men samtidigt bibehålla elbilens fördelar av nollemission ur avgasröret. Vad 

Chrysler presenterade var enligt samma artikel att:  

 

[…] bilägaren tankar bensin på en vanlig mack som i dag. 
Bensinen omvandlas till väte, som i sin tur alstrar 
elektricitet genom en kall förbränning. Tidigare 
bränslecellsteknik har krävt tillförsel (tankning) av väte, 
vilket medför stora hanteringsproblem. Enligt Chrysler är 
utsläppen från bränslecellerna i stort sett ofarliga och 
företaget räknar med att ha prototypbilar rullande inom två 
år.382  

 

Hyllningarna var kompakta och Expressens Håkan Matson utbrast att: ”Min favoritteknik är 

bränsleceller. En bränslecell producerar el och vatten genom att vätgasen reagerar med syre 

[…] Om 15-20 år kommer de flesta bilar att drivas med bränsleceller, om jag själv får hoppas 

och tro något”.383  

 

                                                 
380 Håkan Matson ”Kul på hjul. Detroitmässan, en riktig sport” Expressen, 970112 
381 Calle Ericsson ”GM satsar på elbilar” Dagens Nyheter 970113 
382 Calle Ericsson ”GM satsar på elbilar” Dagens Nyheter 970113 
383 Håkan Matson ”Bensinen är bäst!” Expressen, 970822 
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I oktober 1997 presenterades återigen Chryslers bil. Denna gång rapporterade Expressens 

bilreporter entusiastiskt om ”Framtidens bil – en elbil som går på bensin”.384 Bilen uppgavs 

vara ett fantastiskt genombrott för elbilen eftersom bensin kunde omvandlas till vätgas utan 

utsläpp, allt enligt citat från USA:s energidepartements högste chef, dåvarande energiminister 

Federico F. Pena.385 Under samma tidsperiod hölls Kyoto-mötet om antroprogena utsläpp av 

växthusgaser där en överenskommelse skulle förhandlas fram om att sänka dessa utsläpp. 

Delegationen från USA var en av de mest hörda skeptikerna och majoriteten i senaten såg till 

att protokollet aldrig ratificerades av USA, trots att dess vice president Al Gore var delaktig i 

den kompromiss som antogs som Kyotoprotokollet.386 Samtidigt med förhandlingarna om 

begränsningar av utsläppen av växthusgaser i de länder där energianvändningen var mest 

omfattande, presenterades alltså bränsleceller återigen som en teknik vilken framställde alla 

former av begränsningar av utsläpp som onödiga. I Dagens Nyheter skrev journalisten Kurt 

Mälarstedt:  

 

Själva genombrottet består i att man kommit på ett sätt att 
på ett effektivt, elektrokemiskt sätt ta vara på väte från 
bensin som sedan förenas med syre i en bränslecell och 
förvandlas sedan till elektricitet för att driva bilen.387  

 

I denna artikel kunde bensindriften beskrivas som en fördel gentemot eldrift eftersom 

utsläppen från bränsleceller samtidigt – på precis samma sätt som artikeln tidigare under året 

– etablerades som ”[…] i stort sett ofarliga”.388 Liksom i den tidigare artikeln framhölls att: 

”Det mest intressanta med den nya tekniken är enligt många bedömare att den kräver bensin, 

viket innebär att bensinstationer kan användas också i fortsättningen utan att behöva byggas 

om till stora kostnader”.389 Denna etablering av bilar med bränsleceller som utsläppsfria 

oberoende av drivmedel verkar ske på bekostnad av elbilar, vilka tidigare varit de bilar som 

förbundits med framtiden. I samband med Chryslers presentation uttrycktes det till exempel i 

Svenska Dagbladet: ”Elbil omkörd av andra alternativ”. I artikeln noterades det att: ”Bilar 

drivna av bränsleceller eller hybridmotorer har kört om elbilen i det lopp som handlar om att 

                                                 
384 Britta Svensson ”Framtidens bil – en elbil som går på bensin” Expressen, 971022. Läs även Henrik 
Lundström ”Bensin möjligt bränsle i bränslecell” NyTeknik nr 35 1998 
385 Britta Svensson ”Framtidens bil – en elbil som går på bensin” Expressen, 971022 
386 Spencer R. Weart (2003), The discovery of global warming, s.174f 
387 Kurt Mälarstedt ”Genombrott med elbil” Dagens Nyheter 971022 
388 Ibid. 
389 Ibid. 
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på sikt eventuellt ersätta dagens förbränningsmotorer”.390 Även Aftonbladets bilreporter  

Eriksson gav uttryck åt en liknande bedömning då han skrev att elbilen var och förblev ”ett 

fiasko”, med den ”urusla räckvidden”, ”dålig acceleration” och ”jordens farligaste gift 

(kadmium)” i batterierna.391  

 

I artiklarna från 1997 framställdes bränsleceller drivna med bensin som ett ”genombrott” och 

den självklara framtiden för personbilar: ”Dagens batteridrivna elbilar har en räckvidd på 

maximalt 10 mil (under gynnsamma förhållanden), medan bränslecellstekniken möjliggör en 

räckvidd som är jämförbar med dagens konventionella bilar”.392 I Chryslers bil verkar alla de 

egenskaper som bilar med bränsleceller sedermera översatts till ha samlats. Bilen beskrevs ha 

en räckvidd i nivå med bensinbilarna, infrastrukturen var inget problem i och med att 

bensinen fortfarande var bränslet och avgaserna var ofarliga även om det var bensin som 

skulle omvandlas till vätgas. Rapporteringen om Chryslers bil nådde de riksdagsledamöter 

som tidigare motionerat om bilar som drevs av vätgas och bränsleceller. Chryslers bilmodell 

var något som användes som argument av företrädare för miljöpartiet då några av partiets 

riksdagsledamöter motionerade till regeringen om vätgas och bränslecellsbilar.393 Eva Goës 

(mp) menade i en punktlista att bränsleceller gav: 

 

Minimala utsläpp*Kan ge 0-utläppsfordon (ZEV) 
*Väsentligt högre verkningsgrad än förbränningsmotorn 
*Bränslecellsbilen får minst dubbla färdsträckan per kWh 
gentemot vanliga bensinmotorn *Elektrisk drift fördelar i 
förhållande till batteridrivna bilar *Tankningstid och 
räckvidd *Överskottsvärme till kupén *Elbatteriernas 
livslängd är 2 år, men ersätts av bränslecell och vätgastank 
med livslängd på 10-15 år *Enda alternativ som kan 
kombinera 0-utsläpp med bekvämligheten i dagens 
fordon.394 

 

Chryslers argumentationslogik förekom alltså inte bara i massmedia då bilindustrin, politiker 

eller journalister beskrev verkligheten. I den svenska riksdagen motionerade företrädesvis 

miljöpartistiska ledamöter om att vätgas och bränsleceller kunde bidra till bilismens fortsatta 

expansion. Miljöpartistiska riksdagsledamöter argumenterade för bränsleceller och vätgas i 

                                                 
390 Nyhetsbyrån Reuters ”Elbil omkörd av andra alternativ” Svenska Dagbladet 970214 
391 Sven Anders Eriksson ”Glöm elbilen” Aftonbladet 970130 
392 Calle Ericsson ”GM satsar på elbilar” Dagens Nyheter 970113, Ingemar Franzén ”Med celler under 
motorhuven” Affärsvärlden nr 5 1998 
393 Barbro Johansson m.fl (mp), Vätgasdrivna fordon, Motion till riksdagen 1997/98 N251  
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linje med bilindustrins presentationer och journalisternas beskrivningar. I två liknande 

motioner till riksdagen förfäktades att: ”Växthuseffekten är en tickande miljöbomb”.395 Denna 

”miljöbomb” kunde enligt motionerna desarmeras med hjälp av nya, tekniska, miljövänliga 

”landvinningar”. Skälen som angavs för en ekonomisk satsning på bränsleceller var att: ”Det 

skapar god miljö här hemma, ökade exportinkomster och fler arbetstillfällen”. Vidare väckte 

detta enligt miljöpartisterna ”[…] hopp om att en kapplöpning om framtidens bränsle kan 

börja, för miljöns och jordens framtids bästa”. Denna ”kapplöpning” var nödvändig eftersom 

miljöpartisterna antog att över 30 miljoner bilar per år skulle komma att säljas enbart i 

Östeuropa, Asien och Latinamerika om några decennier.396 

 

Företrädare från miljöpartiet motionerade om att statliga pengar borde satsas på svensk 

bilindustri i linje med Chryslers uppfinningar, vilket senare skedde i form av tre 

forskningsprogram vilket diskuteras längre fram i avhandlingen. Som tidigare forskning om 

bland annat kärnkraften och SNF visat skedde i Sverige mot slutet av 1990-talet en 

konvergens mellan den utomparlamentariska miljörörelsen, miljöpartiet, centerpartiet, 

vänsterpartiet och socialdemokraterna. Alla verkade mot slutet av 1990-talet tala med en 

ekologisk modern diskurs.397 Denna typ av diskurskoalitioner synliggörs även när det gäller 

bränsleceller och vätgas. Någon invändning mot rapporteringen om den avgasfria bilen från 

Chrysler förekom knappt kring 1997.398 Det var först tre år senare som det i en artikel i 

NyTeknik angavs varför omvandling av bensin till vätgas hade nackdelen:  

 

[…] att en stor del av poängen med bränsleceller (den 
höga verkningsgraden) försvinner när vätgasen utvinns ur 
bensin. Dessutom är processen inte avgasfri.399  

 

                                                                                                                                                         
394 Eva Goës (mp), Vätgas, Motion till riksdagen 1997/98:N241 
395 Barbro Johansson et al.(mp), Vätgasdrivna fordon, Motion till riksdagen 1997/98 N251; Barbro Johansson et 
al.(mp), Vätgasdrivna fordon, Motion till riksdagen 1998/99 :N302 
396 Barbro Johansson et al. (mp), Vätgasdrivna fordon, Motion till riksdagen 1997/98 N251; Barbro Johanssonet 
al. (mp), Vätgasdrivna fordon, Motion till riksdagen 1998/99 :N302  
397 Anders Hansson & Jonas Anshelm ”Climate change and the convergence between ENGOs and business:on 
the loss of utopian energies”, Jonas Anshelm (2000), Mellan frälsning och domedag. Om kärnkraftens politiska 
idéhistoria i Sverige 1945-1999, s.492f, Jonas Anshelm, (2004), Det vilda, det vackra och det ekologiskt 
hållbara. Om opinionsbildningen i Svenska Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur 1943-2002, s.156 
398 Den enda artikel där eventuella utsläpp diskuteras är Sven-Olof Carlsson ”Tankar bensin – kör på 
el”,NyTeknik nr 3 1997 
399 Norbert Andersson ”Bränsleceller jätteindustri som växer NyTeknik 000906. Läs även Ingemar Unge 
”Naturen lurar man inte…” Tidningen Vi 010412 
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Runt 1996 och 1997 uttalades i flera artiklar i de stora svenska dags- och kvällstidningarna 

och i några riksdagsmotioner åsikten att det var bilar med bränsleceller och elmotor istället för 

batterier och elmotor som var framtiden. Elbilarna, där energi lagras med hjälp av batterier, 

beskrevs 1997 ha en stor nackdel och det var räckvidden. Det var framför allt räckvidden som 

bilar med bränsleceller, enligt artiklarna, kunde avhjälpa. Räckvidden hos bränslecellsbilarna 

jämfördes ständigt med bensinbilarnas. Uttalandena gjordes av Sveriges då ledande 

motorjournalister. Jag menar att denna omformulering av framtiden kunde ske eftersom 

eventuella utsläpp från bränsleceller drivna med bensin inte diskuterades vid denna tid. Om 

elbilen var ett svar på att bilismen i sin helhet borde förändras kunde detta avfärdas i och med 

lanseringen av bilar med bränsleceller då det skulle räcka med att byta ut bränsle och motor. 

Mot slutet av 1990-talet utropades till och med elbilens död. 

Elbilens död? 

Etableringen av bilar med bränsleceller som avgasfria var något som skedde i och med den 

omförhandlade nollemissionslagstiftningen i Kalifornien. Beskrivningarna av Chryslers bil 

vidareformulerades vid samma tidpunkt av ett antal ledande motorjournalister i Sverige. Ett 

antal år senare hävdade några inflytelserika kommentatorer att elbilen inte längre var värd att 

diskutera som framtidens bil. Expressens motorjournalist Matson utropade till och med 

elbilens död.400 Liknande bedömningar gjordes lite senare i en artikelserie i Svenska 

Dagbladet som rubricerades ”Framtidens bil”. När det började närma sig millinieskiftet 

intresserade sig tidningen för framtidens transporter. Då intervjuades olika personer från 

bilindustrin eller närstående verksamheter. Bland annat refererades biljournalisten Marianne 

Sterner: ”- Fast bränslecellen är framtiden. Konventionella elbilar tror jag inte ett smack 

på”.401 På liknande vis ansåg även bilprovningens chef för fordon och samhälle, Björn 

Sundfeldt, att ”-Glöm elbilen”.402 Artikelserien fortsatte med att även Per S. Gillbrand, 

hedersdoktor vid Chalmers och tidigare ansvarig för motorprojekt vid SAAB menade att ”- 

Elbilen blir inget annat än i väldigt speciella situationer”.403 Motormännens ordförande, Börje 

Henningson, var dock lite mer optimistiskt angående elbilarnas framtid. Han tolkades i 

artikeln att ”Elbilar […] får en ökad användning som företagsbilar i stadsmiljö men inte 

annars”.404 Elbilarnas utmaning mot bensinbilarna, som främst handlade om att förändra 

                                                 
400 Håkan Matson ”Elbilen är död” Expressen 990905 Läs även Håkan Matson ”Politikerna glömde förnuft, 
moral och fakta. Därför blev satsningen på el-bilar ett gigantiskt fiasko” Expressen 010203 
401 Anders Hultman ”Komplicerade bilar ökar jämställdheten” Svenska Dagbladet 991127 
402 Anders Hultman ”Säkrare med elektroniskt körkort” Svenska Dagbladet 991120 
403 Anders Hultman ”En tro på fast huv och on-line bil” Svenska Dagbladet 991016 
404 Anders Hultman ”Motormannen tror på bilen som bromsar själv” Svenska Dagbladet 991030 
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transportsystemet mot mindre och energisnålare bilar, beskrevs som orealistiskt. Det påstods 

finnas en konflikt mellan batteridrivna elbilar och bränslecellsbilar, en konflikt som tog sig 

uttryck i starkt negativa uttalanden om elbilar med batterier. Det hävdades i NyTeknik att: 

”Ren batteridrift har för många nackdelar för att slå igenom […] Den kommer snart att 

distanseras av hybridmotorer och på något längre sikt av bränsleceller”.405 

 

Dikotomin mellan elbilar och bränslecellsbilar byggdes i massmedia upp genom påstående 

om att: ”Batteritekniken har helt enkelt inte levt upp till de förhoppningar som fanns för ett 

decennium sedan”.406  Renodlade elfordon kritiserades av ledande företrädare inom bil-

branschen genom att de betecknades som bristfälliga när det gällde räckvidd. Istället var det 

till bränsleceller som hoppet ställdes. 407 Det var en teknikförändring som inte ansågs kräva 

förändringar i transportsystemet. I själva verket länkades bränsleceller och vätgas alltmer 

samman med en ekologiskt modern diskurs inom vilken samhälleliga organisations-

förändringar inte skulle behöva göras för att kunna hantera energi- och miljöproblem.  I linje 

med detta sättet att tänka och agera startades tre svenska forskningsprogram. 

Tre svenska forskningsprogram med bränsleceller 

I kölvattnet från Chryslers presentation av sin bil med bränsleceller, omförhandlingen av 

nollemissionsbilen i Kalifornien samt den förändrade energi- och miljöpolitiken till en 

ekologiskt modern diskurs startades mellan 1997 till 1999 tre svenska forskningsprogram där 

bränsleceller ingick på olika vis.  

 

I sitt installationstal som ny ledare för socialdemokraterna beskrev Göran Persson i mars 1996 

en vision om hur det svenska folkhemmet borde omdanas till ett grönt sådant.408 Detta skulle 

vara socialdemokratins och arbetarrörelsens nästa stora projekt. Det gröna folkhemmet 

byggde på en klassisk socialdemokratisk grundtanke om tilltro till vetenskapliga framsteg, 

ekonomisk tillväxt, ny teknik och nya produkter. Denna gång skulle samtidens miljöproblem 

lösas inom 25 år.409 I metaforen om det Gröna folkhemmet kunde Persson inkludera både den 

                                                 
405 Miki Agerberg ”Hybrid och bränslecell ger pluspoäng åt bilindustrin” NyTeknik 990825. Läs även Håkan 
Matson ”Dubbelt så dyr och hälften så bra – det är därför jag inte kan försvara elbilen” Expressen 990321 
406 Christer Lövkvist & Sören Håkanlind ”Bilar med gröna ambitioner” Göteborgs-Posten 991022. Läs även 
Håkan Matson ”Tankar om framtidens tankar” Expressen 000206 
407 Kanehira Maruo (1998), Strategic alliances for the development of fuel cell vehicles, s.48f, Björn Sandén & 
Karl M. Jonasson (2005), Variety Creation, Growth and Selection Dynamics in the Early Phases of a 
Technological Transition. The Development of Alternative Transport Fuels in Sweden 1974-2004, s.22 
408 Lennart J. Lundqvist (2004), Sweden and ecological governance. Straddling the fence, s.1  
409 Jonas Anshelm ”Det gröna folkhemmet – striden om den ekologiska moderniseringen av Sverige”   
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traditionella socialdemokratiska historien om folkhemmet, vilket kunde appellera till 

industrimoderna socialdemokrater samt den gröna tanken vilken kunde uppskattas av 

människor inom miljörörelsen.  Perssons beskrivning av det Gröna folkhemmet kopplades 

också explicit till tankarna om ekologisk modernisering.410 I propositionen ett år senare om 

En uthållig energiförsörjning (vilken Centerpartiet och Vänsterpartiet också stödde) 

framfördes bränsleceller såsom delar i ett långsiktigt program för ett hållbart energisystem.411 

Visionen om ett småskaligt och flödande energisystem – i likhet med vad som diskuterats i 

boken Sol eller Uran, av Lindström eller testats inom WELGAS – sades dock kräva ”[…] 

omfattande forsknings- och utvecklingsinsatser under några årtionden innan tekniken är 

utprovad och introducerad i energisystemet”.412 Ett sådant samhälle diskuterades alltså men 

placerades samtidigt långt in i framtiden vilket innebar att de samtida satsningarna 

symptomatiskt nog gjordes på ekologiskt modern teknik, bland annat för bilismen.  I det 

gröna folkhemmet fanns ingredienserna till en socialdemokratisk ekologiskt modern utopi.413 

Satsningarna som den socialdemokratiska regeringen gjorde, vid denna tidpunkt då 

bilindustrin hade börjat intressera sig för bränsleceller, var att starta forskningsprogrammet 

den Gröna bilen inom vilket bränsleceller ingick som en viktig del.414  

 

I regeringsförklaringen 1998 inbjöds svensk fordonsindustri av den dåvarande 

socialdemokratiska regeringen att samverka om mer miljöanpassade fordon. Helt i linje med 

den dominerande energi- och miljöpolitiken var det inte genom regleringar eller lagar som 

mer miljöanpassade fordon skulle skapas, utan genom samarbete mellan bilindustrin, forskare 

och staten.415 I samverkansprogrammet ingick statliga myndigheter (Vinnova, 

Energimyndigheten, Vägverket och Naturvårdsverket) och fordonstillverkare (SAAB, Scania 

                                                 
410 Lennart J. Lundqvist (2004) “Greening the People’s Home: The Formative Power of Sustainable 
Development Discourse in Swedish Housing”. Likt metaforiken i boken Blågul tillväxt (1993) blir blandningen 
av den blå och gula färgen i tillväxten per automatik grön tillväxt Socialdemokraterna (1993). Programdebatt 
nummer 7, Blågul tillväxt, s. 18f. 
411 Proposition 1996/97:84 den 13 mars 1997 s.6 läs även s.43 
412 Ibid. s.34 
413 Jonas Anshelm ”Det gröna folkhemmet – striden om den ekologiska moderniseringen av Sverige”, Lennart J. 
Lundqvist (2004),“Greening the People’s Home: The Formative Power of Sustainable Development Discourse in 
Swedish Housing” 
414 Gunnar Lindstedt (2004), Redogörelse för verksamheten inom Samverkansprogrammet mellan staten och 
fordonstillverkarna kring utveckling av mer miljöanpassade fordon under 2003/2004, samt Göran A. Persson 
(2003), Samverkansprogram mellan staten och fordonstillverkarna kring utveckling av mer miljöanpassade 
fordon 
415 Lennart J. Lundqvist (2000), “Capacity-building or social construction? Explaining Sweden’s shift towards 
ecological modernisation”, Mathias Zannakis (2010), Climate change as a window of oppurtunity. Sweden and 
global climate change, s.130ff 
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och Volvo). Det var en satsning som skulle göra bilen ekologiskt modern. 416 De svenska 

fordonstillverkarna, varav SAAB och Volvo nyligen blivit uppköpta av amerikanska 

bilföretag undertecknade två år senare ett avtal där SAAB, Scania och Volvo fick del av en 

halv miljard kronor för att upprätta utbildning och forskning, bland annat rörande 

bränsleceller.417 

 

Det mest omfattande forskningsprogrammet vid denna tidpunkt var det som igångsattes med 

hjälp av pengar från den miljöstrategiska stiftelsen MISTRA. Denna forskningsstiftelse 

bildades 1994 för att portionera ut de pengar som hade samlats i löntagarfonderna. Malin 

Mobjörk visar i sin avhandling En kluven tid? att MISTRA:s fördelningsprinciper byggde på 

förväntningar om kommersiellt gångbara produkter vilket inneburit att det varit näringsliv och 

industri som satt reglerna för tilldelningen samt själva kunnat få del av pengarna.418 En annan 

viktig aspekt av MISTRA var hur deras programförklaring innebar att forskningspengar skulle 

tilldelas projekt som skulle gynna BNP-tillväxt samt en tydlig inriktning mot lösning av redan 

identifierade miljöproblem.419 När forskningsprogrammet ”Batterier och bränsleceller för en 

bättre miljö” startades var det med Bertil Nygren från ABB som programdirektör samt främst 

representanter från Volvo i styrelsen och ledningsgruppen. Programmet var redan från starten 

inriktat mot kommersiella produkter även om forskningen i stor utsträckning bedrevs på 

grundforskningsnivå. I programmet ingick ca 30 personer och den totala budgeten uppgick till 

cirka 100 miljoner.420 

 

Den tredje svenska satsningen där bränsleceller och vätgas ingick i slutet av nittiotalet var 

Energimyndighetens program för energisystem i vägfordon. Detta program tilldelades 109 

miljoner för en treårsperiod och målet med programmet var också att reducera utsläppen från 

bilar vilket finansierade forskning inom Volvo men också vid ett antal universitet och 

högskolor.421   

 

                                                 
416 Satsningen liknar, till skillnad från den Kaliforniska lagstiftningen, Clintonadministrationens satsningar på 
miljövänliga bilar enligt Kanehira Maruo (1996) Farväl till bensinbilen, s.74 
417 Gunnar Lindstedt (2004), Redogörelse för verksamheten inom Samverkansprogrammet mellan staten och 
fordonstillverkarna kring utveckling av mer miljöanpassade fordon under 2003/2005, VINNOVA s.1 
418 Malin Mobjörk (2004), En kluven tid – en studie av idéer och föreställningar om vetenskap och kunskap i 
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA, s. 202ff 
419 Johan Hedrén (2003) ”Miljöforskningens organisering och finansieringsvillkor” 
420 Batterier och bränsleceller för en bättre miljö, Årsrapport 2000 
421 Peder Lund (2002), Energy system in road bound vehicles research programme – evaluation report 
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De statligt finansierade programmen startades nästan samtidigt runt 1998 och programmen 

hade en övervikt mot transportområdet. Forskningspengarna hamnade till stor del hos Volvo 

och deras representant i styrelsen Göran Johansson blev sedermera ledare för samtliga tre 

ovan redovisade forskningsprogram.422 Bränslecellerna började nu knytas tätt tillsammans 

med bilismens framtid och det började även i den ekologiskt moderna diskursen visualiseras 

en utopi, inte minst när beskrivningarna handlade om Island som en framtida vätgasekonomi. 

Island – en framtida vätgasekonomi 

Island nämndes vid flera tillfällen i svensk massmedia i samband med bränsleceller och 

vätgas vid millennieskiftet. Vad som framför allt kännetecknade artiklarna om Island var 

kombinationen av resereportage, undersökande journalistik och essä. Artiklarna om Island 

som beskrev landet såsom en ekologiskt modern utopi var inte de vanliga kortfattade 

nyhetsartiklarna, utan hade mer karaktären av att måla upp en helhetsbild av ett framtida 

samhälle.  

 

Den isländska regeringen och dess universitet fick ett antal gånger uppmärksamhet för sin 

satsning på bränsleceller kring millennieskiftet och Island uppgavs kunna bli det första landet 

i världen som gjorde ”[…] sig av med oljeberoendet”423 och blev ”[…] befriat från fossila 

bränslen”.424 Island ansågs gå ”[…] i täten för ett experiment som kan innebära ett rejält kliv 

framåt mot en renare miljö – i hela världen […]”.425 Detta ”experiment” som isländska 

myndigheter och universitet var involverat i leddes av ett antal glokalt verksamma företag 

(Shell, DaimlerChrysler, Ballard och Norsk Hydro) som tillsammans med det statliga 

energibolaget Landsvirkjun samt Reykjaviks universitet bildade ett gemensamt bolag, 

Icelandic New Energy, för att bygga en infrastruktur för vätgas.426 Denna typ av koalitioner 

blev allt vanligare från och med Chryslers presentation av sin bil med bränsleceller 1997.427 

De två företag som förekom allt som oftast i dessa koalitioner var DaimlerChrysler (som det 

                                                 
422 Göran A. Persson (2003), Samverkansprogram mellan staten och fordonstillverkarna kring utveckling av mer 
miljöanpassade fordon. Utvärdering s.4, Peter Lund (2002), Energy system in road bound vehicles research 
programme, s.29  
423 Dougald Macfie ”Island slopar oljan” Dagens Nyheter 990925 
424 ”Miljövänner med kraft” Dagens Nyheter 000915.  Läs även Olof Tegström ”Fordon utan giftiga avgaser” 
NyTeknik 020327 [insändare]  
425 ”Island i bräschen för bättre miljö” Göteborgs-Posten 990821 
426 Robert van den Hoed (2004), Driving fuel cell vehicles. How established industries react to radical 
technologies, s.123 
427 Mike Hudson (2008) ”Old industrial regions, technology, and innovation:tensions of obduracy and 
transformations”, Mike Hudson & Simon Marwin (2007) ”Understanding the Role of the National Exemplar in 
Constructing ‘Strategic Glurbanization’” 
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ihopslagna bolaget tillsammans med Daimler-Benz kom att heta) och Shell. Bolagen deltog 

både i starten av California Fuel Cell Partnership (CFCP). Denna koalition startades 1999 

efter det att CARB godkänt bilar med bränsleceller som nollemissionsbilar. CARB:s 

ordförande Alan Lloyd blev ordförande även i CFCP. Shell och DaimlerChrysler var också 

med och startade Clean Urban Transport for Europe (CUTE) projektet i EU-länderna.428 

 

Icelandic New Energy startades alltså 1998 som ett konsortium där 51% ägdes av de statligt 

ägda isländska bolagen, organisationerna och universitetet. 49% ägdes av de multinationella 

företagen DaimlerChrysler, Norsk Hydro och Shell. DaimlerChrysler levererade bussarna 

(vilka innehöll bränsleceller från Ballard) och Shell levererade vätgasen till tankstationer. 

Målet var klart, att försöka skapa världens första vätgasekonomi. 429 En sådan påstods vara 

lösningen på problemet med växthuseffekten. Shell hade alltsedan konsumentbojkotten mot 

dem 1995, som följd av deras behandling av människorna från Ogonigruppen i Nigeria och 

försöket att dumpa Brent Star i Atlanten, arbetat intensivt med det som ekonomen Alan Neale 

kallar för ”corporate greening”, grönmålning.  Shell initierade ett antal dialoger med bland 

andra Greenpeace, startade Shell Hydrogen samt uppmärksammade mer och mer 

nödvändigheten av att inte bara få godkännanden av regeringar utan också övertyga 

befolkningen.430 När det gäller växthuseffekten var Shell ett av de omkring 40 företagen som 

1990 bildade organisationen The Global Climate Coalition (GCC). GCC var emot att skapa 

internationellt bindande avtal för att reducera utsläppen av växthusgaser. Under hela 1990-

talet arbetade de med att kritisera IPCC:s rapporter. De menade att IPCC och andra 

klimatforskare som påvisade människans utsläpp av växthusgaser drevs av en ideologisk 

övertygelse som inte grundades på vetenskapliga fakta. GCC använde sig av annonser i 

tidningar, sponsrade rapporter, producerade videos och skapade sin egen 

forskningsorganisation.431 GCC avvecklades 2002.432 Shell valde dock att lämna GCC redan 

1998 och istället satsa på att framhålla sig själva som föredöme gällande förnyelsebar energi. 

                                                 
428 Stuart R. Peters & Anne-Marie Coles (2006) ”Strategic innovation in sustainable technology:the case of fuel 
cells for vehicles” 
429 Thorsteinn I. Sigfusson (2007) “Hydrogen island:the story of and motivations behind the Icelandic hydrogen 
society experiment” 
430 Alan Neale (1997) ”Organisational learning in contested environments:Lessons from Brent Spar”, Jesper 
Grolin (1998) ”Corporate ligitimacy in risk society:the case of Brent Spar” 
431 David L. Levy & Daniel Egan (2003) ”A neo-Gramscian approach to corporate political strategy:conflict and 
accomodation in the climate change negotiations” 
432 Charles A. Jones & David L. Levy (2007)  ”North American business Strategies Towards Climate Change”, 
Åsa Knaggård (2009), Vetenskaplig osäkerhet i policyprocessen. En studie av svensk klimatpolitik, s.225 
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En del i den strategin var att delta i partnerskap med vätgas och bränsleceller, bland annat på 

Island.  

 

Med den ekologiskt moderna diskursen beskrevs Island vara framtidens ekonomi där 

minskade koldioxidutsläpp kunde gå hand i hand med ökande tillväxt.433 I en artikel i 

NyTeknik upprepades beskrivningarna av en vätgasekonomi flera gånger. Journalisten Lars 

Erikssons artikel var ett exempel på hur en sammanhållen story-line om vätgasekonomin, 

bränsleceller och Island uttalades. I vad som betecknades som Islands ”energirevolution” 

beskrevs att väte var framtidens bränsle.434  Det angavs att Island vid 2000-talets början höll 

på att göra ”[…] verklighet av vätedrömmen!”.435 Denna beskrivning av Islands tänkta 

energisystem för tankarna till en så kallad Perpetum Mobile, evighetsmaskin, där ”bussar och 

båtar ska […] drivas av energi som bubblar upp ur marken omvandlad till vätgas”.436  

 

Kombinationen av vätgas och bränsleceller var alltså inte tänkt att förändra strukturerna för 

transporterna utan snarare att konservera den mobilitet som bilismen inneburit. Istället för att 

förändra bilismen skulle samhället bestå medan dess smörjmedel byttes ut. Det var inte ett 

förändrat samhälle som skulle bli följden av Islands ”energirevolution” utan istället skulle 

samhället kunna fortsätta i samma riktning som tidigare. För att länka den utopiska energi 

som byggdes upp i samband med Island till Sverige framhölls att: ”Island liksom Sverige har 

stora resurser av uthållig energi i form av vattenkraft och vindkraft” något som skulle 

möjliggöra ett helt utsläppsfritt samhälle. 437 Island som utopi uppmärksammades också av 

Birgitta Ahlkvist (s) som i en motion till riksdagen föreslog Island som modell för en svensk 

användning av vätgas.438 Denna beskrivning av ett helt utsläppsfritt samhälle sammanfördes 

alltså med Island, denna symbol för renhet och ursprunglighet med sitt karga landskap, varma 

källor och stora vidder, en natur förknippad med renande bad, hälsosamt hett och kalkrikt 

vatten som bara bubblar upp ur jorden. Island utgjorde en perfekt symbol för en sund samvaro  

                                                 
433 Camilla Sedeborg ”Med vätgas i tankarna” Göteborgs-Posten 000528 
434 Lars Eriksson ”Professor Väte leder Islands energirevolution” NyTeknik 040819 
435 ”Miljövänner med kraft” Dagens Nyheter 000915. Läs även Olof Tegström ”Fordon utan giftiga avgaser” 
NyTeknik 020327 
436 Lars-Ingmar Karlsson ”Island satsar stort på vätgas” Dagens Nyheter 001214, ”Island först i världen med 
vätgasekonomi” Tidningarnas Telegrambyrå 020131 
437 Dougald Macfie ”Island slopar oljan” Dagens Nyheter 990925. Läs även Karin Bojs ”Satsning på vätedrivna 
bilar gläder svenska forskare” Dagens Nyheter 030209, Linda Vikström ”Framtidens energilösningar: vätgas kan 
skona miljön” Dagens Nyheter 021029, Olof Tegström ”Fordon utan giftiga avgaser” NyTeknik 020327 
[insändare], Birgitta Ahlqvist (s), Vätgas, Motion till riksdagen 2000/01:353 
438 Birgitta Ahlqvist (s), Vätgas, Motion till riksdagen 2000/01:353 
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med naturen, men också en begränsad geografisk yta omgiven av vatten. Sådana ytor, öar, har 

i skönlitteratur och politiska pamfletter alltsedan antiken varit föremål för utopiska 

skildringar. Tänk bara på Platons Atlantis, berättelsen om Robinson Crusoe eller, kanske mest 

uppenbart, Thomas Moores Utopia.    

 

I artiklarna om Island framställdes landet som en realiserbar utopi med hjälp av ord som 

”energirevolution” och meningar som innebar att landet höll på att ”[…] peka ut kursen för 

nästa millennium”.439 Som en viktig del av den utopiska konstruktionen fanns berättelsen om 

hur Island skulle öka den ekonomiska tillväxten genom ”[…] att locka till sig energiintensiva 

industrier som aluminiumsmältverk och ferrokiselverk”.440 Island beskrevs alltså vara landet 

som skulle kunna kombinera intensivare användning av energi med mindre utsläpp. Planen 

var enligt journalisten och läroboksförfattaren Dougald Macfie att:   

 

[…] i ett första skede ta vara på koldioxid från aluminium- 
och järnsmältverk, reagera den med vätgas och på så vis 
framställa metanol - så kallad luftmetanol. Därmed skulle 
dessa smältverk bli världens första helt slutna - utan 
utsläpp i form av koldioxid eller kolväten.441  

 

Island kunde, enligt journalisten Camilla Sedeborg, med en sådan industriell process 

betecknas som ”[…] världens första vätgasekonomi”.442 Det som angavs som 

eftersträvansvärt i Islands fall var att koldioxiden från de tunga industrierna skulle användas 

ytterligare en gång innan de släpptes ut. Enligt Lars Erikssons artikel i NyTeknik innebar detta 

att ”Minskningen av fossila bränslen ger utrymme för industriell expansion, något som den 

isländska regeringen eftersträvar”.443 Bilden av Island som ett resmål för ekoturism hade fått 

sig en törn under förhandlingarna om Kyoto-protokollet där det framkom att den industriella 

expansion som Islands regering eftersträvade också ledde till höga utsläpp per capita av 

koldioxid. Islands regering var nämligen den tredje i raden som först vägrade att skriva under 

protokollet eftersom det enligt dem inte tog hänsyn till mindre ekonomiers tillväxt samt 

potentialen i att förflytta miljöstörande verksamhet från en plats till en annan. Islands 

regering, vilken arbetade för att stora aluminiumsmältverk skulle etableras på ön, ville att 

                                                 
439 Dougald Macfie ”Island slopar oljan” Dagens Nyheter 990925 
440 Lars-Ingmar Karlsson ”Island satsar stort på vätgas” Dagens Nyheter 001214 
441 Dougald Macfie ”Island slopar oljan” Dagens Nyheter 990925. Läs även Bragi Arnason & Thorsteinn I. 
Sigfusson (2000), ”Iceland – a future hydrogen economy” 
442 Camilla Sedeborg ”Med vätgas i tankarna” Göteborgs-Posten 000528 
443 Lars Eriksson ”Professor Väte leder Islands energirevolution” NyTeknik 040819 
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landet skulle utgöra ett undantag i begränsningarna av utsläppen. I samband med att den 

isländska regeringen motsatte sig Kyoto-protokollet lanserade de Island som en 

vätgasekonomi i likhet med flera andra länder som inte ville underkasta sig begränsningar i 

användandet av fossila bränslen.444 Vid förhandlingarna i Marrakech 2001 fick den isländska 

regeringens representanter gehör för sina krav och ett undantag skrevs in vilket medförde att 

industrier baserade på Island kunde öka sina utsläpp i obegränsad mängd om de var knutna till 

enskilda projekt. Undantaget innebar att den isländska regeringen skrev på Kyotoprotokollet 

2002.445   

 

Samtidigt som Island uppgavs peka ut kursen för nästa millennium skulle alltså deras version 

av en vätgasekonomi utgöra grunden för industriell expansion. Detta begagnande av fossila 

bränslen framfördes utan omnämnande av vilka eventuella koldioxidutsläpp metanolen i sin 

tur gav när den användes i bilarna. I NyTeknik hördes dock en viskning som omtalade Island i 

andra termer eftersom samtidigt som tekniken:  

 

[…] minskar koldioxidutsläppen så planerar 
aluminiumindustrin att öka sin produktion mycket kraftigt. 
Det kommer att medföra kraftigt ökade utsläpp och ökad 
elproduktion.446   

 

Uttolkningen av en framtida vätgasekonomi i formen av Island tyder på att landet vid 

millennieskiftet sades kunna kombinera en transportsektor utan farliga avgaser med en 

ständigt ökande energianvändning.  

 

Island är landet som ofta återberättas i poetiska termer och fått fungera som landet ingenstans 

men i allas drömmar. Det landet beskrevs runt millennieskiftet som landet där idealsamhället 

höll på att skapas. Island skildrades som en sublim inkarnation av en ekologisk modern utopi, 

ett ideal för 2000-talets politik där en sänkning av utsläppen från förbränningen av de fossila 

energislagen kunde kombineras med en ökning av BNP.447 Men något verkade också 

negligeras för att utopin skulle kunna färdigställas. Den mestadels frånvarande diskussionen 

                                                 
444 Bragi Arnason & Thorsteinn I. Sigfusson (2000) ”Iceland – a future hydrogen economy” 
445 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2005) ”Icelandic Nationalism and the Kyoto Protocol: an Analysis of the 
Discourse on Global Environmental Change in Iceland”, Thorsteinn I Sigfusson (2007) “Hydrogen island:the 
story of and motivations behind the Icelandic hydrogen society experiment”  
446 Lars Eriksson ”Professor Väte leder Islands energirevolution”, NyTeknik 040819 
447 För en diskussion om sublim teknik som både ger upphov till ett skrämmande obehag och känslomässig 
passion läs David Nye (1994), American technological sublime 
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om metanolens koldioxidutsläpp utgjorde i Islands fall en spricka i den annars välputsade 

fasaden, en spricka som i själva verket kanske var immanent i den ekologiska modernitetens 

kompromiss? 

Diskussion 

I slutet av 1980-talet placerades återigen frågan om människans användning av fossila 

bränslen på den politiska dagordningen. Då införde majoriteten av medlemmarna i Sveriges 

riksdag skatt på utsläpp av koldioxid och något år senare skrevs internationella avtal under för 

att begränsa utsläppen från fossila bränslen såsom gas, olja och kol.448 Vid denna tidpunkt 

hade de antroprogena klimatförändringarna återigen placerats på den partipolitiska 

dagordningen i och med den första rapporten från den av FN tillsatta Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC) med svenske Bert Bohlin som ordförande. 449 Bohlin var samtidigt 

ordförande i den svenska kommissionen om klimatförändringar som gav ut två statliga 

utredningar i mitten av 1990-talet.450  Vid samma tidpunkt skedde installationer av naturgas-

drivna bränsleceller på den svenska västkusten samt bilar drivna av bränsleceller med bensin 

som bränsle presenterades såsom framtidens bilar. Trots att miljöorganisationer, forskare och 

politiker satte fokus på de fossila bränslenas klimatpåverkan beskrevs de fossila bränslena i 

den svenska debatten också i det närmaste som nödvändiga för framtiden.  

 

1990-talets början utgjorde samtidigt en period då vätgasen och bränslecellerna kraftigt 

omkonstruerades. De story-lines som på slutet av 1980-talet beskrev bränslecellerna och 

vätgasen främst som en lagringsteknik i ett flödande vätgassamhälle förändrades nu. Den 

diskurskoalition som argumenterat med den ekologiska diskursen placerades i periferin. Det 

finns flera exempel på hur detta skifte.  Miljöpartiet (där Goës och Tegström var medlemmar) 

åkte ur riksdagen, Lindström var inte med på IVA:s konferens och det enda mediala utrymme 

Tegström fick var i små tidskrifter. Biomassa ansågs inte längre vara aktuell som bränsle för 

tekniken eftersom den utredning som gjordes inte följdes upp.  

 

Från att under 1980-talet ingått i tre olika diskurser om framtida samhällen, placerades 

tekniken i början av 1990-talet framför allt in i en fossilbaserad ekologisk modern diskurs. 

Den diskurskoalition som initierade detta skifte i Sverige bestod främst av energibolagen 

                                                 
448 Åsa Knaggård (2009), Vetenskaplig osäkerhet i policyprocessen. En studie av svensk klimatpolitik 
449 Spencer R. Weart (2003), The discovery of global warming, s.162 
450 Lennart J. Lundqvist (2004), Sweden and ecological governace. Straddling the fence, s.104 
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Sydkraft och Vattenfall. Alltsedan början av 1980-talet hade medarbetare vid dessa företag 

argumenterat för fossilgasdrivna bränsleceller. De förde fram en story-line som beskrev 

bränslecellerna som batterier med ständig tillförsel av fossil energi och lade huvudsaklig 

tonvikt vid processernas verkningsgrader. Istället för att diskutera energikällor skapade 

Vattenfall och Sydkraft förväntningar på utsläppsminskningar, höga verkningsgrader och 

miljövänlig teknik. I den ekologiskt moderna diskursen innebar decentralisering inte längre att 

energikällorna fanns och användes lokalt utan att omvandlingen till el skedde lokalt.    

 

Förskjutningen från diskussion om energikällor till utsläpp blev ännu mer central då 

bilindustrin började förorda att bränsleceller och vätgas skulle vara centrala för framtidens 

bilism. Från och med mitten av årtiondet sammanfogades nämligen objekten bränsleceller och 

vätgas med bilen och problemet med transportsystemet formulerades som utsläppen från 

avgasrören. Då skedde en markant ökning av antalet tidningsartiklar i svenska tidningar och 

tidskrifter likväl som i vetenskapliga artiklar vilka publicerades i internationella tidskrifter. 451 

De stora förväntningarna skapades av en diskurskoalition bestående av företagsledare, 

ingenjörer, politiker samt omskrevs vid denna tidpunkt med en övertygelse av främst motor-

journalisterna. Rapporteringen fokuserade på låga eller inga utsläpp, verkningsgrader och 

win-win situationer mellan tillväxt och miljö vilket inte minst exemplifierades i fallet med 

Island. Med beskrivningarna av Island syns även en förändring från tekniska förväntningar till 

en global utopi om en vätgasekonomi.               

Platå: Ekologisk modernisering av bränsleceller och vätgas 

Inom det energi- och miljöpolitiska fältet har begreppet ekologiskt modernisering använts 

flitigt under de senaste 15 åren. Ekologisk modernisering, och ekologiskt modern diskurs, är 

begrepp som härstammar från de tyska statsvetarna Joseph Huber, Martin Jänicke samt de 

holländska sociologerna Arthur P.J Mol, Gert Spaargaren, Maarten A Hajer. Ekologisk 

modernisering har under senare år blivit viktig för att diskutera lokala~nationella~globala 

energi- och miljöfrågor.452  

                                                 
451 Martin Hultman & Maria Saxe (2005), Full gas mot en renare miljö?Om hur bränsleceller och vätgas 
framställs av media och experter i Sverige, Björn A. Sandén & Karl M. Jonasson (2005) ”Variety creation and 
co-evolution of contenders: The case of alternative transport fuels in Sweden 1974-2004”, Asbjorn Kårstein 
(2005), Samfunsvitenskaplig forskning om hydrogen:En bibliografi, s.6, Mike L. Perry & Tom F. Fuller (2002) 
”A Historical perspective of Fuel Cell Technology in the 20th century” 
452 Friedrich H. Buttel (2000) ”Ecological modernization as social theory”, Richard York & Eugene A. Rosa 
(2003) ”Key Challanges to Ecological Modernization Theory:Institutional Efficacy, Case Study Evidence, Units 
of Analysis and the Pace of Eco-Efficiency” 
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Den tidigare forskningen har identifierat hur konflikterna mellan en ekologisk diskurs och en 

industrimodern diskurs förflyttades till periferin av debatten från och med 1990-talets 

början.453 I samband med denna förändring började den ekologiskt moderna diskursen 

dominera både den internationella och den nationella politiken i energi- och miljöfrågor. Då 

explicitgjordes tankegången om att energi- och miljöpolitiken måste hanteras inom ramen för 

de industrimoderna strukturerna, vilket innebar att ekonomisk tillväxt kunde kombineras (och 

i själva verket sades vara grunden för) en omställning av energi- och miljöpolitiken mot en 

hållbar framtid. Dominansen för den ekologiskt moderna diskursen innebar därmed att 

förhandlingarna om miljö- och energifrågor som under 1970 och 1980-talen utgick från en 

situation med två helt olika visioner om framtiden, inte längre skedde på samma sätt från och 

med början av 1990-talet.454 Initiativet till denna diskurs hade visserligen tagits långt tidigare, 

men det var först från och med början av 1990-talet som ekologisk modernisering blev 

förhärskande inom energi- och miljöpolitiken i Sverige och internationellt.455  

 

En teknik som pekats ut som en central del av framtiden av dem som studerat ekologisk 

modernisering är bränsleceller och vätgas. Det syns inte minst då Huber torgför bränsleceller 

som en viktig tekniklösning. Den tyske statsvetaren föreslår att vätgas och bränsleceller borde 

gynnas för att vara delar i ekologiskt moderna lösningar på miljöproblem.456 I denna platå 

kommer jag att diskutera hur det gick till när bränsleceller och vätgas skapades tillsammans 

med den ekologiskt moderna diskursen.  

                                                 
453 Maarten A Hajer (1997), The Politics of Environmental Discourse – Ecological Modernization and the Policy 
Process, s.33, Lennart J. Lundqvist (2001) ”Implementation from Above:The Ecology of Power in Sweden’s 
Environmental Governance”, Lennart J. Lundqvist (2000) “Capacity-building or social construction? Explaining 
Sweden’s shift towards ecological modernisation”, Lennart J. Lundqvist (2004) ”Greening the People’s Home: 
The Formative Power of Sustainable Development Discourse in Swedish Housing”, Magnus Linderström, 
(2001), Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar. En analys av LO, SAF, Industriförbundet och 
miljöpolitiken 1965-2000 
454 Maarten A. Hajer (1997), The Politics of Environmental Discourse – Ecological Modernization and the 
Policy Process, s.33. Läs även Katarina Eckerberg et al. (2003) ”Från miljöforskning till forskning för hållbar 
utveckling” 
455 Måns Nilsson (2005) ”Learning, frames and environmental policy integration:the case of swedish energy 
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Mol (2001), Globalization and Environmental reform. The ecological modernization of the global economy, 
s.52, Gert Spaargaren (2000) ”Ecological Modernisation Theory and the Changing Discourse on Environment 
and Modernity” 
456 Joseph Huber (2004), New technologies and Environmental innovation, s.75ff, Joseph Huber (2004) 
”Environmental Policy Shift through technological innovation”, Joseph Huber (1998) ”Towards Industrial 
Ecology:Sustainable Development as a Concept of Ecological Modernization”, Joseph Huber, (2008) ”Pioneer 
countries and the global diffusion of environmental innovations:Theses from the viewpoint of ecological 
modernization theory” 
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I Sverige kan aspekter av det som idag kallas för ekologisk modernisering skönjas vid 1980-

talets början.457 I början av 1980-talet togs det även ett riksdagsbeslut om att satsa på 

naturgasledningar från Danmark. Denna fossila energikälla borde systematiskt optimeras med 

hjälp av bränsleceller enligt de båda energibolagen Vattenfall och Sydkraft. En annan fossil 

enegikälla som ansågs nödvändig vid denna tidpunkt i olika statliga utredningar var kol. Även 

denna skulle passa bra i bränslecellskraftverk enligt energibolagen. Istället för att tekniken 

skulle vara delar av ett storskaligt industrimodernt samhälle med kärnkraft i grunden eller 

delar i ett ekologiskt samhälle där flödande energikällor skulle ingå, argumenterade alltså 

företrädare för Vattenfall och Sydkraft (mångt och mycket i linje med de statliga 

utredningarna vid denna tidpunkt) att bränsleceller och vätgas skulle passas ihop med fossila 

energikällor.    

 

Slutet av 1980-talet framstår som mycket händelserikt i den svenska energi- och 

miljöpolitiken. Samtidigt som den industrimoderna diskursen avmattades vann den ekologiska 

diskursen alltmer mark i opinionen vilket i sin tur påverkade riksdagens sammansättning, 

massmediadebatten och den konkreta politiken.458 Ett symptom på den industrimoderna 

diskursens minskade inflytande är hur det kärnkraftsbaserade vätgassamhälle som forskare 

knutna till EFN hade argumenterat för i ett tiotal utredningar från 1970-talets slut, inte längre 

fungerade som en framtidsvision från och med slutet av 1980-talet. Detta är en indikation på 

att det industrimoderna samhället vid denna tidpunkt inte längre kunde framställas som det 

slutgiltiga och önskvärda målet för moderniseringsprocessen. Däremot tog WELGAS, 

uppbackad av den ekologiska diskursen, plats (framför allt) i massmedia som framtidens utopi 

och det fanns där en självklarhet i att det var åt detta håll energiomställningen borde gå. Men 

det innebar inte att WELGAS och den ekologiska diskursen övertog som den dominerande 

inom energi- och miljöpolitiken. För samtidigt som projektet illustrerar dess inflytande vid 

denna tidpunkt så visar uppmärksamheten kring projektet vilka konflikter som kom i dagen. 

WELGAS anklagades för att vara alltför småskaligt och att dess decentraliserade organisering 

inte var genomförbart för hela samhället. Aktörerna som agerade med den industrimoderna 

diskursen (som till exempel de utredare som kritiserade WELGAS, SAF, Industriförbundet 

och LO) stred för sin överlevnad eftersom de var rejält utmanade av de aktörer som 

                                                 
457 Jonas Anshelm (1995), Socialdemokraterna och miljöfrågan – en studie av framstegstankens paradoxer 
458 Monika Djerf Pierre (1996), Gröna Nyheter. Miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-1994, 
Martin Bennulf (1994), Miljöopinionen i Sverige, s.80ff samt s.277 
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praktiserade den ekologiska diskursen.459 Med statsvetaren Måns Nilssons ord handlade det 

om att dessa grupper reagerade på en agenda som inkluderade den ekologiska diskursens 

element: ”In reaction to the radical agenda, interest groups in industries, unions, and political 

parties quickly summoned arguments to swing the pendelum back”.460 Resultatet av denna 

intensiva debatt, mellan två svårförenliga ståndpunkter, blev att utvecklingen av energi- och 

miljöpolitiken i en ekologisk riktning med långtgående konsekvenser för samhällets hela 

struktur fick ge vika.461 De som företrädde den ekologiska diskursen och med den en tillväxt- 

och industrikritisk hållning led ett nederlag som skulle få stora konsekvenser framgent för den 

svenska energi- och miljöpolitiken.462 Istället kom nämligen den ekologiskt moderna 

diskursen att dominera från och med början av 1990-talet.  

 

Den ekologiskt moderna diskursen kom att innebära stora förändringar för energi- och 

miljöpolitikens utformning. För det första så ändrades beskrivningen av miljöproblemen i den 

socialdemokratiska regeringens propositioner, på bara tre år, från att ha varit hot mot 

civilisationen vilka krävde radikala förändringar, till att istället beskrivas som mestadels under 

kontroll och till stora delar vara på väg att lösas.463 För det andra beskrevs den privatägda 

industrin som ett lokomotiv för att dra Sverige ur både den ekonomiska och miljömässiga 

krisen.464 Detta möjliggjorde att den ekonomiska tillväxten åter placerades i centrum, nu i 

miljöns namn eftersom det nu hävdades att det inte fanns någon konflikt mellan ekonomisk 

tillväxt och miljöproblem. I själva verket sades att miljöproblemen befrämjade tillväxt, 

innovationer och konkurrenskraft. 465 Konsekvenserna av denna tilltro inför att 

                                                 
459 Magnus Linderström (2001), Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar. En analys av LO, SAF, 
Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, s.199f 
460 Måns Nilsson (2005) ”Learning, frames and environmental policy integration:the case of swedish energy 
policy” 
461 Magnus Linderström (2001), Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar. En analys av LO, SAF, 
Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, s.207. Läs även Måns Nilsson (2005) ”Learning, frames and 
environmental policy integration:the case of swedish energy policy” 
462 Måns Nilsson (2005) ”Learning, frames and environmental policy integration:the case of swedish energy 
policy” 
463 Magnus Linderström (2001), Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar. En analys av LO, SAF, 
Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, s.206, Björn-Ola Linnér (2005), Att lära för överlevnad. 
Utbildningprogrammen och miljöfrågorna 1962-2002, s.199 
464 Magnus Linderström (2001), Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar – En analys av LO, SAF, 
Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, s.219. Läs även Jonas Anshelm (2000), Mellan frälsning och 
domedag. Om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-1999 s.411f, Monika Djerf Pierre (1996), Gröna 
Nyheter. Miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-1994, s.299. Gällande SNF:s förändrade syn 
på vem, och hur, miljöproblemen skulle hanteras läs Jonas Anshelm (2004), Det vilda, det vackra och det 
ekologiskt hållbara. Om opinionsbildningen i Svenska Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur 1943-
2002 s.146ff 
465 Magnus Linderström (2001), Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar. En analys av LO, SAF, 
Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, s.208. Läs även Jonas Anshelm (1995), Socialdemokraterna 
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marknadslösningar och konkurrens skulle skapa ”gröna jobb” blev att det skapades en 

gemensam elmarknad, Vattenfall bolagiserades, elnäten privatiserades och forskningspengar 

delades i allt högre grad ut till privat-offentliga samarbetsorganisationer.466 Även 

miljöorganisationer som SNF deltog i detta skifte och drev flera kampanjer för miljövänlig 

konsumtion och deltog i skapadet av olika miljömärkningar av varor utan att konsumtionens 

totala volym eller tillväxtens innehåll problematiserades.467  För det tredje upplöstes det 

integrerade energi- och miljödepartementet och energifrågorna placerades nu återigen hos 

industridepartementet.468 Men den ekologiskt moderna diskursens konsekvenser går inte bara 

att avläsas i propositioner, motioner, politiska ommöbleringar och bolagiseringar. Det fanns 

också andra förändringar som syns i denna studie av vätgas och bränsleceller. Dessa 

förändringar innebar att fokus förflyttades till utsläppen från specifik teknik, att 

beskrivningarna av tekniken ändrades samt att nya diskurskoalitioner skapades. 

 

Med den ekologiskt moderna diskursen förflyttades fokus från omfattande miljöproblem, som 

krävde institutionella förändringar, till miljölösningar.469 Det fokuserades nu på 

energiverkningsgrader och lägre utsläpp vilket hela rapporteringen av Sydkrafts och 

Vattenfalls bränslecellskraftverk kännetecknades av. Bränsleceller uppgavs vara en teknik 

som kunde höja verkninggraden för fossila bränslen, vilket kunde bevara befintlig struktur 

samtidigt som den effektiviserades. Uppmärksamheten i massmedia förflyttades alltså från 

riskerna med olika energikällor, till vilka utsläpp som gjordes, eller inte gjordes. Hermansson 

har noterat detta då hon skriver om den svenska miljöjournalistikens rapportering av 

naturgasbussar vilka framställdes som rena om det inte syntes något ur avgasröret.470 Denna 

förändring syns tydligt gällande de svenska bränslecellskraftverken, Chyslers bilpresentation 

och uppmärksamheten kring Islands vätgasekonomi. I alla tre fallen diskuterades knappt 

konsekvenserna av det fossila bränslet utan fokus riktade främst in mot de frånvarande 

                                                                                                                                                         
och miljöfrågan – en studie av framstegstankens paradoxer, s.164ff, Lennart J. Lundqvist (2000) “Capacity-
building or social construction? Explaining Sweden’s shift towards ecological modernisation” 
466 Måns Nilsson (2005) ”Learning, frames and environmental policy integration:the case of swedish energy 
policy”, Camilla Hermansson (2002), Det återvunna folkhemmet. Tevejournalistik och miljöpolitik i Sverige 
1987-1998, s.276 
467 Jonas Anshelm (2004), Det vilda det vackra och det ekologiskt hållbara. Om opinionsbildningen i Svenska 
Naturskyddsföreningens tidskrift, s.149 
468 Magnus Linderström (2001), Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar. En analys av LO, SAF, 
Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, s.204 
469 Monika Djerf Pierre (1996), Gröna Nyheter. Miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-1994 
och Camilla Hermansson (2002), Det återvunna folkhemmet. Tevejournalistik och miljöpolitik i Sverige 1987-
1998, s.303 
470 Ibid. s.274 
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utsläppen från avgasrören. Bilindustrin betonade teknikens frihet från avgaser när de 

presenterade sina prototyper vid olika bilmässor. Bilar med bränsleceller fördes fram som ett 

ekologiskt modernt alternativ för bilismen. Bilismen skulle inte längre behöva förändras med 

tanke på dess grundstruktur av privata bilar, expansion av antalet bilar och ökad 

energianvändning. Istället för att begränsa och skapa alternativa transportsystem menade 

framför allt företrädare från bilindustrin, uppbackade av motorjournalister, att avgaserna från 

bilarna var det viktiga och tekniken för att begränsa dessa skulle vara bränsleceller och vätgas.  

 

Den ekologiskt moderna diskursen möjliggorde också för aktörer som tidigare varit tydligt 

industrimoderna (t.ex. bilindustri, energibolag och fackförbund) att återta initiativet i energi- 

och miljöfrågor.471 Detta syns kanske allra tydligast i och med den förändrade inriktningen på 

bilismen som vätgas och bränsleceller gjorde tänkbar. Med argumenten om en avgasfri teknik 

legitimerades en fortsatt expansion av privatbilismen och alla visioner om ett annat 

transportsystem blev därmed obsoleta. Den skiftade inställningen till bilismen illusterar också 

hur konsumtion och produkter kom att framställas som lösningar på miljöproblem. Istället för 

strukturella förändringar, beskrevs miljöproblem med den ekologiskt moderna diskursens 

retorik kunna lösas med hjälp av miljövänlig konsumtion.472 Om vi hårddrar det lite så 

tillhandahöll den ekologiskt moderna diskursen tanken om att det inte var något problem med 

bilismen utan enbart problem med bilarnas utsläpp vilket kunde hanteras med teknik. 

Samtidigt placerades andra aktörer i periferin av energi- och miljöpolitiken.473 De som på 

1980-talet hade argumenterat för en ekologisk diskurs, likt Tegström, var inte längre lika 

eftertraktade och fick finna sig i att bara förekomma sporadiskt i massmedia i början av 1990-

talet. Även i undersökningar av makten över energin i relation till arbetet med Agenda 21 och 

maktutövningen i konflikterna om rummet och miljön i Dennispaketet har liknande tendenser 

av den ekologiska diskursens minskade inflytande i början av 1990-talet iakttagits.474              

 

En tredje förändring som blev följden av den ekologiskt moderna diskursens dominans enligt 

forskning om energi- och miljöpolitik var hur tidigare omöjliga diskurskoalitioner uppstod 

                                                 
471 Magnus Linderström (2001), Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar. En analys av LO, SAF, 
Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, s.23 
472 Ibid. s.226f 
473 Måns Nilsson (2005) ”Learning, frames and environmental policy integration:the case of swedish energy 
policy” 
474 Jenny Palm (2004), Makten över energin – policyprocesser i två kommuner 1977 till 2001, s.107ff, Karolina 
Isaksson (2001), Framtidens trafiksystem? Maktutövning i konflikterna om rummet och miljön i Dennispaketets 
vägfrågor, s.140ff  
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mellan till exempel den oberoende miljörörelsen och multinationella energibolag. Anders 

Hansson och Jonas Anshelm visar hur ENGOs och företag har kommit att upprepa samma 

story-lines och Måns Nilsson beskriver hur en ordförande i Naturskyddsföreningen 

övertygade industrin om att överge det begränsade försäkringsansvaret för kärnkraften med 

marknadsekonomiska argument. 475 När det gäller bränsleceller och vätgas illusteras detta 

med hur miljöpartiets Eva Goës inte längre hänvisade till personer som Olof Tegström och 

projekt som WELGAS. Istället använde hon Chyslers bränslecellsbilar för att i slutet av 1990-

talet påvisa möjligheten att skapa en bilism vilken kunde ge ökade exportinkomster, tekniska 

landvinningar och fler gröna jobb. Denna förändring mot ett nytt konsensus i energi- och 

miljöpolitiken har inneburit att de aktörer som tillåts diskutera energi- och miljöfrågor måste 

göra detta med ekologiskt moderna argument om nödvändigheten av tekniska 

miljöinnovationer, ekonomiska styrmedel, med ett abstrakt förhållande till miljöproblemen 

och utelämna frågor om rättvisa, teknikens storlek och politikens decentralisering.476     

 

När millennieskiftet sedan närmade sig var det inte enbart förväntningar på att bilismen skulle 

göras utsläppsfri med hjälp av bränsleceller och vätgas som skapades, utan det formulerades 

även en samhällsvision i vilken tekniken skulle utgöra kärnan – en så kallad vätgasekonomi. 

Den ekologiskt moderna diskursen hade nu blivit så genomgripande och oemotsagd att den 

kunde formuleras i termer av att vara en nödvändig utopi. Ett landspecifikt exempel på en 

sådan utopi analyserade jag redan i detta kapitel. Rapporteringen om Island förebådade den 

skildring av en framtida vätgasekonomi som skedde i utredningar från USA, EU och flera 

nordiska länder i början av 2000-talet vilka kom att påverka hur tekniken kunde beskrivas i 

Severige. Liksom flera forskare påpekat i sina avhandlingar de senaste åren har energi- och 

miljöpolitiken, samt även klimatpolitiken, kommit att förändras från att vara nationellt skapad 

och globalt påverkad till att alltmer vara globalt skapad och nationellt påverkad. 477 I nästa 

kapitel kommer undersökningen av vätgas och bränsleceller därför att ha internationellt fokus 

i och med att de utredningar som skrevs runt millennieskiftet kommer att analyseras.  

 

                                                 
475 Anders Hansson & Jonas Anshelm ”Climate change and the convergence between ENGOs and business:on 
the loss of utopian energies”, Måns Nilsson (2005) ”Learning, frames and environmental policy integration:the 
case of swedish energy policy” 
476 Karolina Isaksson (2001), Framtidens trafiksystem? Maktutövning i konflikterna om rummet och miljön i 
Dennispaketets vägfrågor, s.148ff 
477 Åsa Knaggård (2009), Vetenskaplig osäkerhet i policyprocessen. En studie av svensk klimatpolitik, Mathias 
Zannakis (2010), Climate change as a window of oppurtunity. Sweden and global climate change, Anders 
Hansson (2008), Kolets återkomst. Koldioxidavskiljning och lagring i politik och vetenskap   
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Kapitel 5. Vätgasekonomin som framtiden 2000-2005 

Introduktion  

I slutet av föregående kapitel presenterades en analys av Island och hur aktörer där lanserade 

landet som en vätgasekonomi runt millennieskiftet. Island framställdes vara i färd med att 

genomföra en sammanhållen förändring i termer av en vätgasekonomi. Tankarna om en 

vätgasekonomi var i globalt hänseende inte unika för Island vid denna tidpunkt och kan i 

själva verket kanske sägas vara ett uttryck för en internationell vision bland stater och företag. 

I detta kapitel kommer denna internationella vision om en vätgasekonomi att granskas i en 

analys av tiotalet utredningar utförda på uppdrag av regeringar (USA, Norge, Danmark) eller 

statliga samarbetsorganisationer (EU, nordiska rådet). Syftet med detta kapitel är att 

undersöka hur visionerna om en vätgasekonomi lanserades, spreds och konkretiserades samt 

vad utredningarna innehöll för att kunna förstå vilka story-lines de svenska aktörerna hade att 

förhålla sig till. För att kunna förstå hur svenska aktörer agerade, varför diskussionerna om en 

vätgasekonomi fick så stora proportioner som de fick samt vilka story-lines som svenska 

aktörer hade att förhålla sig till kommer jag nu att gå över till en presentation och analys av 

internationella utredningar.   

 

Samtidigt som förhandlingarna om Kyotoprotokollets slutgiltiga utformning pågick kring 

2000 gjordes det alltså flera utredningar som föreslog en vätgasekonomi för att kunna minska 

utsläppen av växthusgaser. Kring millennieskiftet 2000 producerades ett signifikant antal 

framtidsscenarier om ett sådant mål – en vätgasekonomi – för energi- och miljöpolitiken, från 

flera olika organisationer.478Att olika typer av forskare, företag eller intresseorganisationer 

extrapolerar en framtid i termer av en vätgasekonomi är en sak, vilket gör statsvetarna 

William McDowal och Malcolm Eames analys intressant som mätare av det allmäna intresset 

vid denna tid.479  

 

                                                 
478 Statsvetarna William McDowal och Malcolm Eames har undersökt 40 av dessa vilka publicerades mellan 
1996 och 2004. Urvalet har gjorts utifrån databaser med sökorden Hydrogen, fuel cells tillsammans med 
economy, scenarios, futures, roadmap, pathway, routemap, forecast, foresight, backcasting, vision. Deras 
undersökta studier har främst producerats av forskare (t.ex Amory Lovins), företag (t.ex Shell Hydrogen) public-
partnership organisationer (t.ex Californa Fuel Cell Partnership) samt på uppdrag av några regeringar 
(Australien, Japan och Storbritannien). William McDowal & Malcolm Eames (2006) ”Forecasts, scenarios, 
visions, backcasts and roadmaps to the hydrogen economy. A review of the hydrogen futures literature” 
479 William McDowal & Malcolm Eames (2006) ”Forecasts, scenarios, visions, backcasts and roadmaps to the 
hydrogen economy.A review of the hydrogen futures literature” 
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Utredningarna om vätgas och bränsleceller som analyseras i detta kapitel har dock istället 

valts ut av två andra skäl. För det första har urvalet skett med fokus på att ledarna för de två 

största ekonomierna i världen pekade ut en vätgasekonomi som nödvändig för att etablera ett 

tillförseltryggat men ändå rent och miljöanpassat energisystem.480 Satsningarna på en sådan 

ekonomi beskrevs som ”Sink or Swim” i ett pressmeddelande från Europeiska Unionen, alltså 

som en oundviklig, tvingande, förändring.481 Urvalet av utredningar för nedanstående analys 

har utgått från USA och EU samt även inkluderat grannländer till Sverige för att kunna 

analysera kopplingarna mellan det internationella, nationella och lokala.482 För det andra har 

urvalet skett på grundval av de referenser som återanvändes i Sverige inom IVA:s 

Energiframsyn, Elforsk utredning om en svensk vätgasekonomi, SamVätes utredningar samt 

massmedia vilka jag återkommer till i kapitel sex och sju i denna avhandling. Syftet med detta 

kapitel där den internationella argumentationen analyseras i form av 11 utredningar är alltså 

att undersöka de story-lines de svenska aktörerna hade att förhålla sig till. Den förändring som 

tidigare forskning om energi- och miljöpolitik visat, att den tidigare var nationellt skapad och 

globalt påverkad till att alltmer vara globalt skapad och nationellt påverkad, gör att det finns 

skäl att undersöka det som globalt skapar vätgas och bränsleceller i relation till hur tekniken 

sedan påverkas nationellt.  

 

Vi ska i detta kapitel följa hur den nyligen utsedda Bushadminstrationen tillsatte ett antal 

utredningar som explicitgjorde visionen om en vätgasekonomi, vilken sedan också 

institutionaliserades i olika former i energidepartementet och i en global organisation. 

Utredningarna från USA var en del i omskapandet av visionerna om olika vätgassamhällen till 

en vätgasekonomi. Det skapades till exempel konkreta samarbeten till följd av 

utredningarna.483 Utredningarna från USA användes också för att legitimera satsningar i andra 

länder, skapade ett speciellt språk och en speciell praktik för att premiera vätgas och 

                                                 
480  Läs bland annat Joint Statement by president George W. Bush, European Council President Konstandinos 
Simitis, and European comission president Romano Prodi on The Hydrogen Economy, www.eere.energy.gov/  
nedladdad 20040115 
481 EU roadmap towards a European Partnership for a Sustainable Hydrogen Economy, //Europa.eu.int/ 
nedladdad 20040115 
482 Min avgränsning gör att frågor om spridning av story-lines och institutionalisering kan studeras till skillnad 
från McDowal och Eames som främst klassificerat skillnader och likheter mellan olika utredningar. Ett liknande 
urval som mitt har gjorts av Sjoerd Bakker och Harro van Lente. Av deras sju rapporter sammanfaller tre 
rapporter från EU och en från USA med mitt material Sjoerd Bakker & Harro van Lente (2007) ”Fuelling 
Chained Expectations in Hydrogen Communities”  
483 Danish Energy Authorithy (2005), Hydrogen technologies – Strategies for research, development and 
demonstration in Denmark, s.20 
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bränsleceller.484 I kapitlet undersöks både hur vätgasekonomin lanserades, spreds och 

konkretiserades samt vad utredningarna innehöll för att kunna presentera en analys av vilka 

story-lines som håller samman visionen om en vätgasekonomi. I den avslutande diskussionen 

sammanfattas de viktigaste konklusionerna för att sedan övergå i en platå som handlar om hur 

ekonomiska antaganden om gränslös tillväxt beskrevs som en nödvändighet för lösning av 

växthuseffekten.       

Vätgasekonomin lanseras i början av det nya millenniet 

År 2000 skiftade den politiska majoriteten i USA. En av de första utredningarna som den nye 

presidenten George W. Bush tillsatte var en grupp som skulle formulera en republikansk 

energipolitik. Politiken tog sin utgångspunkt i att Bushadministrationen vägrade ratificera 

Kyotoprotokollet. Istället skulle USA gå sin egen väg för att hantera växthuseffekten.485 

Denna energipolitik diskuterades och presenterades av en grupp människor med vice 

presidenten Dick Cheney som ordförande samt representanter från bland annat 

försvarsmakten (Colin Powell), energidepartementet (Spencer Abraham) och handels-

departementet. I den pekades bränsleceller och vätgas ut som betydelsefulla i en nära 

framtid.486  

 

När sedan en utredning tillsattes med uppdraget att formulera en vätgasvision för USA var det 

chefer från nedanstående företag som bjöds in till vad som kom att bli 2000-talets första stora 

nationella utredning om möjligheterna med en vätgasekonomi. I förhandlingarna om den 

första rapporten från februari 2002 ingick 53 representanter från bland annat BP, 

DaimlerChrysler, Ford, Exxon, Energy Nuclear, National Energy Technology Laboratory, 

Texaco, Quantum Technologies och World Resources Institute.487 Resultatet av mötena artade 

sig till ett dokument som kom att bli stilbildande för flera andra utredningar genomförda inom 

EU, Norge, Danmark och nordiska rådet två-tre år senare. I den första utredningen från USA 

stakades en väg ut:   

 

                                                 
484 Läs nedanstående analys men extra konkreta exempel finns i NOU - Norges offentlige utredning nr 2004:11, 
Hydrogen som fremtidens energibaerer, s. 13, s.43ff och s.56, Danish Energy Authorithy (2005), Hydrogen 
technologies – Strategies for research, development and demonstration in Denmark, s. 7, s.17, s.19 
485 Matthew Peterson & Johannes Stripple (2007) ”Singing climate change into Existence. On the 
territorialization of climate policy making” 
486 Report of the National Energy Policy Development Group (2001), National Energy Policy  
487 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– A national 
vision of Americas transition to a hydrogen economy. To 2030 and beyond, s.27 
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In the hydrogen economy… America will enjoy a secure, 
clean and prosperous energy sector that will continue for 
generations to come. American consumers will have 
access to hydrogen energy to the same extent that they 
have access to gasoline, natural gas and electricity today. 
It will be produced cleanly, with near-zero net carbon 
emissions and it will be transported and used safely.488  

 

I utredningen målades en bild upp av ett samhälle där transporterna och energiförsörjningen 

fungerade på samma sätt som idag, fast utan några utsläpp. Samhället skulle alltså 

konserveras på det vis som det var konfigurerat i början av 2000-talet men utan de utsläpp 

från fossila bränslen som beskrevs vara det stora miljöproblemet. Ett antal månader senare, i 

november 2002, publicerades nästa utredning från USA. I förhandlingarna om den andra 

rapporten, vilken påstods vara en ”blåkopia” för framtiden, ingick representanter från 126 

företag, inklusive de stora bilföretagen (DaimlerChrysler, Ford, GM), de stora energiföretagen 

(BP, ChevronTexaco, ExxonMobil), universitet, myndigheter samt de två 

miljöorganisationerna Worldwatch Institute och World Resources Institute.489 Att just dessa 

två miljöorganisationer var med när det gällde bränsleceller och vätgas var ingen 

överraskning. Båda två hade sedan länge propagerat för att bränsleceller och vätgas skulle 

vara viktiga delar av framtiden.490  

 

Samtidigt som offentliggörandet av publikationen i USA ägde rum bjöds företagsledare från 

industrin in av EU-kommissionen att delta i en så kallad High Level Group.491 Deltagare var 

bland annat Norsk Hydro, Rolls-Royce, Siemens, Shell och Renault. Gruppens mandat var att 

föreslå en strategi för användning av bränsleceller och vätgas inom EU.492 I likhet med USA 

bjöd alltså den högsta politiska ledningen inom EU in representanter för de största företagen 

inom energi och vägtransport till att formulera en vision för den framtida politiken.  

 

                                                 
488 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– A national 
vision of Americas transition to a hydrogen economy. To 2030 and beyond, s.17 
489 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– National 
Hydrogen Energy roadmap, s.43-45 
490 Seth Dunn (2002),“Hydrogen Futures:towards a sustainable energy system” 
491 Bildandet av så kallade High Level Groups på initiativ av Euroeiska kommisionen är inget som enbart skett 
för vätgas och bränsleceller. Det är i själva verket en integrerad del av hur kommissionen arbetar. För ICT läs 
Kornelia Konrad (2006) “The social dynamics of expectations: The interaction of collective and actor-specific 
expectations on electronic commerce and interactive television” 
492 European Commission, High level group (2003), Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision of our future, 
s.32 
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I början av 2000-talet förkunnades av EU:s High Level Group att de länder, inom vilka 

energianvändningen var högst i världen, stod inför tre problem. Det talades om den 

konfliktfyllda situationen i de tre E:na i form av Environment, Economical growth och 

Energy security. Samtidigt föreslogs också en lösning, eller ett långsiktigt mål för både EU 

och USA, nämligen en vätgasekonomi. I det grundläggande EU-dokumentet talades det om 

att:   

[…] maintain economic prosperity and quality of life, 
Europe requires a sustainable energy system that meets the 
conflicting demands for increased supply and increased 
energy security, whilst maintaining cost-competitiveness, 
reducing climate change, and improving air quality. 
Hydrogen and fuel cells are firmly established as strategic 
technologies to meet these objectives.493 

 

En vätgasekonomi494 sades i dessa dokument alltså kunna kombinera ekonomisk tillväxt med 

miljöhänsyn och tryggad tillförsel av energi.  

 

Den förste politiker att ta till sig de visioner som formulerades i utredningarna från USA var 

dess president, som också hade initierat analyserna. Presidenttalet 2003 av George W. Bush, 

det så kallade ”State of the Union”, inledde en ny fas i etablerandet av en vätgasekonomi. De 

politiska ledarna i USA hade under en längre tid vägrat skriva under Kyoto-protokollet 

samtidigt som de hävdat att andra strategier, framför allt teknisk förändring, skulle göra det 

globala avtalet onödigt.495 I det uppmärksammade talet till nationen 2003, menade Bush att 

bränsleceller och vätgas skulle utgöra en sådan teknisk förändring vilken gjorde 

internationella fördrag med begränsningar av utsläppen onödiga. Ledaren för det land som 

släppte ut mest koldioxid per capita angav att: 

 

A single chemical reaction between hydrogen and oxygen 
generates energy, which can be used to power a car – 
producing only water, not exhaust fumes. With a new 
national commitment, our scientists and engineers will 

                                                 
493 European Commission, High level group (2003), Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision of our future, 
s.24. Läs även Department of Energy (2004), Hydrogen posture plan, s.i 
494 Begreppet vätgasekonomi sägs härröra från en diskussion inom General Motors i slutet av 1960-talet. Läs 
Edward M Dickson et. al. (1977), The Hydrogen Economy – A realistic appraisal of prospects and impacts, Tom 
Koppel (1999), Powering the Future – The Ballard Fuel Cell and the Race to Change the world för en sådan 
historieskrivning. Min användning av begreppet är empirisk i den mån att dess innebörd ges av aktörerna och jag 
följer hur det tilldelas en speciell roll kring år 2000.  
495 Matthew Peterson & Johannes Stripple (2007) ”Singing climate change into Existence. On the 
territorialization of climate policy making” 
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overcome obstacles to taking these cars from laboratory to 
showroom, so that the first car driven by a child born 
today could be powered by hydrogen, and pollution-
free.496  

                    

Bush’s presidenttal och den nationella satsning på bränsleceller och vätgas som han förordade 

gav eko bland världens ledare.497 Visionerna skulle senare konkretiseras ytterligare.   

Visionerna konkretiseras ytterligare 

En internationell organisation skapades också 2003 på initiativ av USA i vilken bland annat 

Norge, Danmark, Island och EU idag ingår. Sverige står utanför. Organisationen, vars namn 

blev International Partnership for the Hydrogen Economy (IPHE), har sitt sekretariat 

tillsammans med USA: s energidepartement. I programförklaringen för IPHE formulerades att 

framtidens energiomvandlingar måste möta den globalt ökande efterfrågan på energi, vilket 

föranledde slutsatsen:   

 

A hydrogen economy offers a potential solution to 
satisfying the global energy requirements while reducing 
(and eventually eliminating) carbon dioxide and other 
greenhouse gas emissions and improving energy 
security.498  

 

Inom energidepartementet i USA fortsatte arbetet med planerna på en vätgasekonomi. I vad 

som kallades för en Hydrogen posture plan knöts argumenten från de olika utredningarna 

samt citat från presidenttalet 2003 samman. Denna publicerades 2004 och beskrevs som 

energidepartementets ”plan for action”. Det var från och med då saker och ting skulle ske.499 

Inom EU skedde en liknande institutionalisering av visionerna. Till visionerna länkades 

resurser i form av tid och pengar inom en satsning som kallades för The Hydrogen and Fuel 

Cell Platform vilken startades i januari 2004.500 I detta samarbete ingick 89 representanter för 

framför allt företag, som hade sitt huvudkontor i Europa.501 Ytterligare satningar gjordes 

                                                 
496 George W. Bush, State of the Union, January 2003. Dessa ord återkom även i Department of Energy (2004), 
Hydrogen posture plan, s.ii; s.1 
497 William McDowal & Malcolm Eames (2006) ”Forecasts, scenarios, visions, backcasts and roadmaps to the 
hydrogen economy. A review of the hydrogen futures literature”, Mike Hudson et al. (2008) ”Constructing a 
typology of H2 in cities and regions. An international review”, Sjoerd Bakker & Harro van Lente (2007) 
”Fuelling Chained Expectations in Hydrogen Communities” 
498 Terms of reference for the International Partnership for the Hydrogen Economy, www.iphe.net 
499 Department of Energy (2004), Hydrogen posture plan, s.i 
500 EuropeanCommission (2004), European Hydrogen and Fuel Cell projects, Brussels: Community research s.5. 
Läs även European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform (2005) Deployment strategy s.5 
501 www.hfpeurope.org, Members list july 2005 
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senare och 2007 startades ett så kallat Joint Technology Initiative (JTI) med budget på 470 

miljoner euro inom det sjunde ramprogrammet.502 Satsningen på vätgas och bränsleceller 

gjordes självklar under de första åren på 2000-talet och de länder inom EU som inte satsade 

tillräckliga resurser kritiserades för detta.503 Ett antal länder samt regioner inom EU 

genomförde även egna utredningar under 2004 och 2005 av vilka jag har analyserat 

Danmarks, Norges och nordiska rådets utredningar. Dessa hade stora likheter med visionerna 

från USA och EU med tanke på att det i hög grad var företag som formulerade möjligheter 

(och undantagsvis risker). Utredningarna förutsätter också varandra eftersom satsningarna 

legitimerades med att alla andra satsade och att utredningarna gjordes på uppdrag av statliga 

respektive mellanstatliga institutioner. En skillnad som dock var påtaglig var hur de norska, 

nordiska och danska utredningarnas deltagare i högre grad var från universitet och högskolor 

än de tidigare utredningarna från USA och EU. I två av dessa utredningar deltog svenska 

forskare och företagare nämligen i nordiska rådets och i den danska utredningen.504    

 

I den nordiska regionen kunde aktörer agera i enlighet med visionen om ett framtida samhälle 

där ekonomisk tillväxt, miljöhänsyn och tillförseltrygghet skulle säkras – vätgasekonomin. 

Den norska utredningen utgick som alla andra utredningar från ambitionen att lägga fram 

förslag till hur vätgas skulle användas som energibärare, inte att egentligen utreda nackdelar 

och fördelar med en eventuell vätgasekonomi. Utredningen formulerades på uppdrag från 

regeringen och genomfördes av olje- och energidepartementet samt transportdepartementet. 

Liksom i de andra utredningarna tillsattes grupper med deltagare främst från privata företag 

såsom Shell och Veritas men även från statliga myndigheter och affärsdrivande verk. Forskare 

från SINTEF505 och MARINTEK506 deltog också. I samband med den norska utredningen 

startades också HyNor av bland andra den norska regeringen. Detta var Norges variant av en 

”Hydrogen Highway” och detta projekt stöttades av regeringen.507 Från Norge analyseras 

                                                 
502 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/404 
503 European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform (2005) Deployment strategy s.56, s.58 och s.88  
504 NOU - Norges offentlige utredning nr 2004:11, Hydrogen som fremtidens energibaerer, Nordic Energy 
Foresight (2005), Building the Nordic Research and Innovation Area in Hydrogen, Danish Energy Authorithy 
(2005), Hydrogen technologies – Strategies for research, development and demonstration in Denmark 
505 SINTEF är skandinaviens största forskningsenhet för ”teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsfag til 
norske og internasjonale kunder” http://www.sintef.no/  
506 MARINTEK är ”[…] the Norwegian Marine Technology Research Institute - does research, development and 
technical consulting in the maritime sector for industry and the public sector. The Institute develops and verifies 
technological solutions for the shipping and maritime equipment industries and for offshore petroleum 
production” http://www.sintef.no/Home/Marine/MARINTEK/ 
507 Hogne Sataøen (2008) ”Building the Hydrogen Highway:the vision of a Large-Scale Hydrogen Project in 
Norway” 
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också en rapport från The Bellona Foundation eftersom den rapporten delades ut inom 

SamVäte, den grupp som kommer att diskuteras i nästa kapitel. Bellona är en organisation 

som erkänner de globala miljöproblemen och förordar tekniska lösningar på dessa. CCS, 

bränselceller och vätgas har varit deras tre viktigaste förslag.508 Bellonas rapport skrevs med 

stöd från Hydro och BP samt Europcar.509 Ovanstående visioner som i första hand 

formulerades av företagsledare för energibolag och bilföretag, fick ett vittförgrenat 

genomslag. 

 

En liknande deltagarlista finns i den nordiska utredningsgruppen, initierad av nordiska rådets 

energiforskningsavdelning, Nordic Energy Research tillsammans med Nordic Innovation 

Center. Deltagare i författandet av rapporten var 16 organisationer alltifrån Vattenfall, FOI, 

Risö National Laboratory, Fortum, Norsk Hydro till Islands universitet. Efter att nordiska 

rådet omorganiserades i olika tematiska prioriteringssområden 2003 gjordes vätgas till ett av 

dessa områden.510 I den danska utredningen från 2005 som också pekade ut en samlad strategi 

för vätgas och bränsleceller var ännu fler deltagare, närmare hälften, från universitets-

världen.511 Prioritet nummer ett för denna utredning var hur danska företag, med hjälp av 

statliga initiativ, skulle kunna kommersialisera produkter utanför den inhemska marknaden.512  

 

Under fem år, 2000 till och med 2005, etablerades bilden av en framtida vätgas-ekonomi och 

fick vida spridning. Runt millennieskiftet konstruerades alltså rapporter i vilka tre aspekter av 

energiförsörjningen – tillväxt, miljöhänsyn och tillförsel – skulle kunna härbärgeras. Vilka var 

då de bärande argumenten, de underliggande antagandena, den politiska policy som föreslogs 

och de viktigaste metaforerna i de utredningar som fick vida spridning som underlag till 

beslut av politiker, företagsledare och forskare?    

Argumenten för en vätgasekonomi 

Argumenten för varför bränsleceller och vätgas borde vara nödvändiga delar av ett framtida 

samhälle skapades på mycket likartade vis i de utredningar som publicerades från och med 

                                                 
508 Aage Stangeland (2007) ”A model for the CO2 capture potential” 
509 Bjornar Kruse et al. (2002), Bellona rapport nr.6 – Hydrogen status og muligheter 
510 Nordic Energy Foresight (2005), Building the Nordic Research and Innovation Area in Hydrogen, s.34 
511 Danish Energy Authorithy (2005), Hydrogen technologies – Strategies for research, development and 
demonstration in Denmark s.30-31 
512 Danish Energy Authorithy (2005), Hydrogen technologies – Strategies for research, development and 
demonstration in Denmark, s.5 
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2000. I den följande analysen kommer likheterna att presenteras likväl som ett fåtal saker som 

skiljer utredningarna åt.   

 

Det generella upplägget som alla utredningar följde var att först konstruerades, som en 

lagbundenhet, att behovet av fler energiomvandlingar skulle komma att öka dramatiskt 

framöver. Ett närmast historiedeterministiskt anslag etablerades därmed som en tänkt grund 

för den fortsatta argumentationen. I den första EU-rapporten om en framtida vätgasekonomi 

påpekades detta redan i tredje meningen i förordet samt i första meningen i rapporttexten.  

Företagsledarna som ingick i High Level Group skrev att ”worldwide demand for energy is 

growing at an alarming rate”.513 Att redan i inledningen i varje rapport skapa detta som en 

förutsättning för hur hela problematiken borde tolkas innebar att en specifik ordning och inte 

en annan styrde den möjliga debatten. Tankarna från den så kallade gröna Kuznetskurvan 

återanvändes. Den gröna Kuznetskurvan (Environmental Kuznets Curve, EKC, på engelska) 

ger sken av att den ekonomiska tillväxten har en inbyggd energieffektiviseringsmekanism 

som aktiveras då nedsmutsningen av miljön blir alltför stor.514 Problemet ligger alltså inte i 

den ökade energianvändningen utan i teknikens miljövänlighet.  

 

Beskrivningen av den lagbundna framtiden syntes också i hur utredarna ständigt använde 

futurum. Historien uttrycktes i termer av att ”[…] demand for energy and especially 

electricity will increase over the next decades […]”.515 Denna framtid beskrevs som självklar 

och nödvändig: ”The hydrogen economy will become reality”.516 En historia som enligt 

energidepartementet i USA innebar att:  

 

Development of hydrogen energy will ensure that the 
United States has an abundant, reliable, and affordable 
supply of clean energy to maintain the Nation’s prosperity 
throughout the 21st century.517  

 

                                                 
513 European Commission, High level group (2003), Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision of our future, 
Brussels: Community research s.9 och s.6. Läs även Report of the National Energy Policy Development Group 
(2001), National Energy Policy  s.x, s.5-3, s.5-10, European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform (2005) 
Deployment strategy s 52, Department of Energy (2004), Hydrogen posture plan, s.1, NOU - Norges offentlige 
utredning nr 2004:11, Hydrogen som fremtidens energibaerer, s.19 
514 Eva Friman (2002), No Limits. The 20th Century Discourse of Economic Growth, s.184 
515 Nordic Energy Foresight (2005), Building the Nordic Research and Innovation Area in Hydrogen, s.17 
516 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– A national 
vision of Americas transition to a hydrogen economy. To 2030 and beyond, s.23 
517 Department of Energy (2004), Hydrogen posture plan, s.13 



 132

Vätgasekonomin tillskrevs alltså stora  möjligheter där energiförsörjningen skulle vara 

ständig, flödande och billig vilket skulle skapa en säkrad välfärd in i nästa sekel.518  

 

Det var en ständig tillförsel av energi som formulerades som nödvändig för att säkerställa 

samhällets välfärd. Den första utredningen om bränsleceller och vätgas från EU menade i 

förordet att: ”Our work, leisure, and our economic, social and physical welfare all depend on 

the sufficient, uninterrupted supply of energi”.519 Bränsleceller och vätgas skulle spela en 

”[…] key role in creating high-quality employment opportunities […]”.520 En roll som också 

den norska miljöorganisationen Bellona ansåg att vätgas skulle ha eftersom den kunde ”[…] 

contribute more added value to the Norwegian society”.521 Den optimism som generellt 

genomsyrade utredningarna innebar alltså att både välfärd, arbetstillfällen och ökade värden 

för hela samhället kunde skapas med hjälp av ett framtida användande av bränsleceller och 

vätgas.  

 

Marknaden för bränsleceller och vätgas beskrevs i termer av att vara växande, självklar, 

värdeskapande och som något som skulle innebära stora möjligheter. Detta var ett skäl i sig 

själv att satsa på denna teknik enligt utredningarna. I den nordiska utredningen sades att:  

 

[…] Nordic actors should take an active role in promoting 
the successful introduction of hydrogen energy and 
thereby exploit the anticipated business opportunities in 
this area.522  

 

Att hänga med marknaden skapades som ett argument för att staten skulle hjälpa företagen att 

bli konkurrenskraftiga.523 Kopplad till argumentet om att hänga med var talet om att vara: 

                                                 
518 För en liknande analys läs Sjoerd Bakker & Harro van Lente (2007) ”Fuelling Chained Expectations in 
Hydrogen Communities” 
519 European Commission, High level group (2003), Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision of our future, 
s.6 
520 Ibid. s.13 
521 Bjornar Kruse et al. (2002), Bellona rapport nr.6 – Hydrogen status og muligheter, s.29 
522 Nordic Energy Foresight (2005), Building the Nordic Research and Innovation Area in Hydrogen, s.3-4. Läs 
även NOU - Norges offentlige utredning nr 2004:11, Hydrogen som fremtidens energibaerer, s.68, s.39, s.70, 
s.73, s.75 , Department of Energy (2004), Hydrogen posture plan, s. 5 och s.11, European Hydrogen & Fuel Cell 
Technology Platform (2005) Deployment strategy s.20 
523 Department of Energy (2003), Fuel Cell Report to Congress s.18. Läs även European Commission, High 
level group (2003), Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision of our future, Brussels: Community research 
s.24,  European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform (2005) Deployment strategy s.53, s.57 och s.70 
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”[…] a leading world player”.524 Ett liknande exempel var hur EU beskrevs vara något som 

skulle svara upp mot en global utmaning: ”Europe can only meet this global challenge with 

similar total level of investment from individual states and the EU”.525 Satsningarna på 

bränsleceller och vätgas legitimerades alltså generellt i utredningarna genom att hänvisa till 

att andra också satsade på detta.  

  

I utredningarna från USA och EU fördes även argumentet om den osäkra olje- och 

gasförsörjningen fram, vilket beskrevs i termer av ett hot.526 Redan i energipolicydokumentet 

som publicerades i maj 2001, vilket initierades av USA: s president, användes säkerhet som 

skäl för satsning på vätgas och bränsleceller.527 I de två utredningarna från 2002 var det 

tillgång till energi som poängterades extra mycket av USA: s energidepartement.528 Denna 

tillförsel kopplades samman med ett språkbruk som indikerade att vätgas och bränsleceller 

skulle medföra mindre exponering vid terroristattacker.529 En framtida vätgasekonomi 

kopplades alltså samman med händelserna 11 september 2001 såtillvida att händelserna 

användes som argument för bränsleceller och vätgas. Betoningen av säkerhet syns också 

bland annat i titlarna på utredningarna från USA. Även inne i utredningarna betonades ”[…] 

hydrogen as a priority to meet energy security, energy independence, and climate change 

challenges”.530 Liknande skrivningar hängde dock kvar till rapporten inför kongressen där 

bränslecellerna också länkades till: ”[…] planned transformation of the U.S military into a 

more mobile and stealth precision strike force”.531 I framför allt utredningarna från USA 

poängterades i början av 2000-talet den osäkerhet i tillgången till energi, främst olja, som 

deras energidepartement såg framför sig.  

                                                 
524 European Commission, High level group (2003), Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision of our future, 
Brussels: Community research s.13. Läs även Danish Energy Authorithy (2005), Hydrogen technologies – 
Strategies for research, development and demonstration in Denmark, s.6, s.17 och s.18 
525 European Commission, High level group (2003), Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision of our future, 
Brussels: Community research s.15 även sidorna s.13, s.16, s.17 och s.19 
526 Report of the National Energy Policy Development Group(2001), National Energy Policy  s.viii, European 
Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform (2005), Deployment strategy, s.6 
527 Report of the National Energy Policy Development Group (2001), National Energy Policy  s.xii och s.xv 
528 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– A national 
vision of Americas transition to a hydrogen economy. To 2030 and beyond, s.11 och s.12 samt Department of 
Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– National Hydrogen Energy 
roadmap, s.1, s.24 och s.38 
529 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– A national 
vision of Americas transition to a hydrogen economy. To 2030 and beyond, s.12 
530 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– A national 
vision of Americas transition to a hydrogen economy. To 2030 and beyond, s.D, s.1 och s.16, Department of 
Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– National Hydrogen Energy 
roadmap, s.C, Department of Energy (2004), Hydrogen posture plan, s.i. Läs även NOU - Norges offentlige 
utredning nr 2004:11, Hydrogen som fremtidens energibaerer, s.39 
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Argumenten för en vätgasekonomi kan sammanfattas i en deterministisk tilltro om 

nödvändigheten med fler energiomvandlingar, mer ekonomisk tillväxt i termer av BNP, att 

alla andra också satsade och en tilltro inför att dessa satsningar skulle innebära bättre säkerhet 

av energileveranser.532 Alla dessa svårigheter kunde hanteras i en vätgasekonomi enligt 

utredningarna och det var till inhemska och fossila energikällor som författarna ställde sin 

tilltro.  

Vilka energikällor ska användas enligt utredningarna? 

En genomgående trend i utredningarna i början av 2000-talet var att fossila bränslen som kol 

och naturgas framför allt framställdes som primära energikällor för vätgasproduktion.   

 

För det första användes ofta ord och begrepp som prognostiserade en viss framtid tillsammans 

med fossila bränslen: ”For the Nordic countries as well for the rest of Europe, the main energy 

source for hydrogen production over the next 25 years will be natural gas […]”.533  Kol och 

fossilgas inkluderades alltså som självklara för att producera vätgas medan förnyelsebart 

såsom sol-, vind- och vattenkraft sorterades bort av aktörerna som deltog i skrivandet av 

utredningarna.:  

 

Hydrogen can also be produced using renewable […] but 
these methods are currently not as efficient or cost 
effective as using fossil fuels.534  

 

Till skillnad från de förnyelsebara alternativen uppgavs, för det andra, de fossila bränslena 

finnas i överflöd. Fossila bränslen inkluderades genom att de i alla utredningar var självklara 

och, till skillnad från andra energikällor, beskrevs de fossila som obegränsade. I utredningarna 

från USA och EU var det kol som beskrevs med termen abundant, medan det i de norska och 

nordiska utredningarna var fossilgas. Norge sades ha ”[…] abundant domestic natual gas 

                                                                                                                                                         
531 Department of Energy (2003), Fuel Cell Report to Congress, s.6 
532 För liknande analyser läs William McDowal & Malcolm Eames (2006) ”Forecasts, scenarios, visions, 
backcasts and roadmaps to the hydrogen economy. A review of the hydrogen futures literature”, Mike Hudson et 
al. (2008), ”Constructing a typology of H2 in cities and regions. An international review”, Sjoerd Bakker & 
Harro van Lente (2007) ”Fuelling Chained Expectations in Hydrogen Communities”  
533 Nordic Energy Foresight (2005), Building the Nordic Research and Innovation Area in Hydrogen, s.17 
534 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– A national 
vision of Americas transition to a hydrogen economy. To 2030 and beyond, s.4. Läs även Department of Energy 
(2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– National Hydrogen Energy roadmap, s.9 
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resources” som kunde användas till vätgasproduktion.535 Upprepandet av kol och fossilgas 

som överflödande och outsinliga källor till vätgasproduktion konstruerade dem som 

oundvikliga inför framtiden. I USA:s energidepartements plan stod skrivet att: ”With the 

implementation of carbon management strategies, coal will play a key role in the long term 

because of its abundance and low cost”.536 Kol beskrevs som en energikälla som inte hade 

några begränsningar: ”Coal-based central hydrogen generation plants are also possible, which 

would take advantage of this abundant natural resource”. 537 Egenskaperna som tillskrevs 

olika energikällor skiljde sig markant åt i utredningarna, framför allt gällande förnyelsebart 

och fossilt. Fossila energikällor var de som beskrevs som utan begränsningar och outsinliga.   

 

Den tredje grunden för min slutsats var att fossilgas alltid placerades överst i olika tabeller.538 

I beskrivningen av ett Norskt framtida vätgasprogram var vätgasproduktion från fossilgas den 

punkt som placerades överst när utredarna talade om olika mål för satsningen. Även de 

demonstrationsanläggningar som utredningen föreslog handlade om att producera vätgas av 

fossilgas samt att introducera vätgas/fossilgas blandningar.539 Gasresurserna i Norge beskrevs 

vara ”[…] en naturlig kilde for storskalig hydrogenproduksjon”.540  

 

De energikällor som tillskrevs mest potential i utredningarna i början av 2000-talet var alltså 

de fossila.541 I de utredningar jag studerat är det framför allt fossila bränslen som pekas ut som 

framtida energikällor i en vätgasekonomi. I slutsatserna från den första utredningen i USA 

kommer det då inte som en överraskning att: “Fossil fuel are expected to be America’s fuels 

of choice for foreseeable future”.542 Samma bedömning fanns i EU-utredningarna:  

 

                                                 
535 Nordic Energy Foresight (2005), Building the Nordic Research and Innovation Area in Hydrogen, s.9 och 
s.17ff 
536 Department of Energy (2004), Hydrogen posture plan, s.13. Läs även Department of Energy (2002), Toward 
a more secure and cleaner energy future for America – National Hydrogen Energy roadmap, s.8 för en sådan 
skrivning om vätgas 
537 Department of Energy (2003), Fuel Cell Report to Congress s.25, Report of the National Energy Policy 
Development Group (2001), National Energy Policy  s. 5-13 
538 Nordic Energy Foresight (2005), Building the Nordic Research and Innovation Area in Hydrogen, s.6, s.3 
539 NOU - Norges offentlige utredning nr 2004:11, Hydrogen som fremtidens energibaerer, s.81 samt 21 
540 Ibid. s.9. Läs även Danish Energy Authorithy (2005), Hydrogen technologies – Strategies for research, 
development and demonstration in Denmark, s.12 
541 Samma slutsats kommer Sjoerd Bakker och Harro Van Lente till i sin analys av sju rapporter som beskriver 
möjliga vätgasframtider. De har analyserat tre av de rapporter som ligger till grund av min slutsats. Sjoerd 
Bakker & Harro van Lente (2007) ”Fuelling Chained Expectations in Hydrogen Communities” 
542 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– A national 
vision of Americas transition to a hydrogen economy. To 2030 and beyond, s.15 
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If cost and security are dominant considerations, then coal 
gasification with CO2-sequestration may be of interest for 
large parts of Europe.543  

 

Anläggningarna som skulle producera vätgas kommer troligen, enligt den samlade 

bedömningen från deltagarna i European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform och 

deras Deployment strategy (2005), att vara storskaliga, centraliserade, 

produktionsanläggningar med gasledningar till vätgasstationer.544  

 

Kol och fossilgas framhölls alltså, utifrån argument om tillgång, tillförlitlighet och kostnad 

som de mest realistiska bränslena för att producera den vätgas som skulle driva 

bränslecellerna. Denna bedömning står i kontrast till de illustrationer som bland annat fanns i 

den EU-rapport där ovanstående nödvändighet med kol fastslogs. Både på framsidan och 

baksidan sammankopplades nämligen vätgas och bränsleceller med förnyelsebara energikällor 

såsom solenergi, vattenkraft och biomassa. Längst upp på varje sida i rapporten illustrerades 

dessutom ett framtida samhälle med vattendroppen som först lägesenergi, sedan elektrisk 

energi och till slut återgår att återigen bli en vattendroppe i det utsläppsfria kretsloppet.545 

Även en senare EU-rapport inom projektet HyWays uppvisade en liknande framsida med 

förnyelsebara energikällor medan texten innanför pärmarna poängterade att det var fossila 

bränslen som gällde.546  

 

En tolkning av skillnaderna mellan illustrationerna och texterna är att det fanns en polerad 

fasad och ett smutsigt inre då utredningarna talade om vätgas och bränsleceller. Eller rättare 

sagt, att det ständigt pågick en kamp om hur det (o)hållbara skulle tolkas. Med hjälp av 

vätgas, bränsleceller och en viss tolkning av naturen som koldioxid menar jag att 

utredningarna försökte att formulera kol och fossilgas som hållbart. De energikällor som i 

debatten om ett hållbart samhälle förbundits med miljöförstörande emissioner kunde således 

genom att de sammanfogades som effektiva och rena i form av bränsleceller och vätgas, 

omförhandlas med resultatet att det inte längre var givet att ett samhälle utan fossila bränslen 

                                                 
543 EuropeanCommission, High level group (2003), Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision of our future, 
Brussels: Community research s.10. Läs även EU, (2007),  HyWays Hydrogen Energy in Europe - The European 
Hydrogen Roadmap, s. 30. Jämför analysen från Sjoerd Bakker & Harro van Lente (2007) ”Fuelling Chained 
Expectations in Hydrogen Communities” 
544 European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform (2005) Deployment strategy s.36 
545 European Commission, High level group (2003), Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision of our future. 
Läs även Bjornar Kruse et al. (2002), Bellona rapport nr.6 – Hydrogen status og muligheter, s.19 
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var eftersträvansvärt. Den vattenmetafor som även kom att brukas i svensk massmedia, av 

bilföretag, inom CUTE-projektet och av Energimyndigheten användes också av forskare och 

företagsledare i olika EU-projekt.  

 

I samband med Kyotoprotokollet och Bushadministrationens energipolitik har EU pekats ut 

som en ledare i strävan att hantera växthuseffekten.547 Det är också så EU-rapporterna 

omskriver politiken. En noggrann analys av de policydokument som ligger till grund för 

satsningen på vätgas och bränsleceller (som utgör en stor del av EU:s satsningar inom 

energiområdet) ger dock för handen att det kanske inte alls handlar om något annorlunda 

samhälle med förnyelsebara energikällor, utan mer om att konservera den struktur som utgör 

grunden till problemen med utsläppen av koldioxid. Denna konservering formulerades med 

hjälp av specifika beskrivningar av CCS, bränsleceller och vätgas.    

Egenskaper hos CCS, bränsleceller och vätgas 

Även om fossila bränslen för vätgasproduktion ansågs vara nödvändiga enligt utredarna samt 

att kol och gas knöts hårt till en vätgasekonomi, diskuterades även växthuseffekten i relation 

till dessa energikällor. Hur hanterades det till synes motstridiga budskapet att fossila bränslen 

ansågs oundvikliga samtidigt som växthuseffekten i utredningarna om en vätgasekonomi 

proklamerades som ett reellt problem? Var inte ökad användning av fossila bränslen och 

växthuseffekten inkommensurabla? Nej, med två olika idéer kunde aktörerna som skrev 

utredningarna hålla samman argumentationen, nämligen genom förslaget om CCS och 

bränslecellernas förfäktade effektivitet.  

Separering och lagring av CO2 

Att växthuseffekten antogs vara ett problem med en lösning var följden av att man i 

utredningarna vid början av 2000-talet förde fram ett komplicerat tekniskt system, vilket 

skulle kunna separera koldioxidutsläpp från kraftverk och lagra den under jorden, som en 

realistisk möjlighet. 548 Jag menar att mycket av de förväntningar som knöts till en framtida 

vätgasekonomi härstammade från tilltron till denna så kallade Carbon Capture and Storage 

(CCS) – tekniken. Ett exempel på detta var då det i den norska rapporten skapades en viss 

tolkning av naturen, där en miljövänlig energiförsörjning likställdes med hanteringen av CO2:  

                                                                                                                                                         
546 EU (2007), HyWays Hydrogen Energy in Europe - The European Hydrogen Roadmap. Läs även Bjornar 
Kruse et al. (2002), Bellona rapport nr.6 – Hydrogen status og muligheter, s.19 
547 Woodrow W. Clark (2008) ”The green hydrogen paradigm shift: Energy generation for stations to vehicles” 
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Det er vidare en felles oppfatning om at hydrogen på lang 
sikt muliggör en miljövennlig energiforsyning, at fossile 
energikilder må kunne brukes i en overgangsperiode, og at 
CO2-håndtering vil gjöre også fossile energikilder 
miljövennlig akseptable.549 

 

När det enda problemet med fossila bränslen etablerades som utsläpp i ovanstående termer 

kunde fossila bränslen enligt utredarna anses som miljövänliga om koldioxiden avskiljdes 

samt deponerades under jorden. Beskrivningen av naturen endast som utsläppsmottagare 

användes samtidigt, vilket innebar att vare sig brytning, transport eller de totala 

energiomvandlingsnivåerna ifrågasattes. Vätgas konstruerades till och med i den norska 

utredningen som en ”[...] naturlig mellomprodukt” mellan gasen och koldioxiden.550 Att just 

Norge var en av de nationer där kombinationen av CCS och vätgas angavs möjliggöra 

koldioxiden som en ”naturlig mellanprodukt” låg i linje med landets energi- och miljöpolitik 

från och med Brundtlandrapporten i slutet av 1980-talet.  Då började CCS att betraktas som 

en lösning på dilemmat med växthuseffekten och användningen av fossila bränslen.551 En 

inflytelserik grupp av organisationer där de flesta av de norska politiska partierna, de stora 

energibolagen Hydro och Statoil samt miljöorganisationen Bellona ingick skapade ett 

gemensamt nätverk och det var nämligen resultaten av den strävan som låg till grund för den 

stora optimism som kunde skapas kring CCS.552 En mycket begränsad form av CCS hade 

provats på Sleipnerfältet sedan 1996553 och den norske statministern Jens Stoltenberg utbrast i 

sitt nyårstal till nationen 2007 att arbetet med CCS var lika viktigt för Norge på 2000-talet 

som månlandningen var för USA under 1900-talet.554 

 

Alla utredningar byggde sin argumentation om vätgasekonomin på att CCS skulle kunna 

hantera koldioxidutsläppen från de fossila bränslen som ansågs oundvikliga.555 Att CCS och 

vätgasekonomin hänger intimt samman och legitimerar varandra står klart. Hansson har 

                                                                                                                                                         
548 För motståndet i USA mot Kyoto och sastningar på CCS läs bland andra Anders Hansson (2008), Kolets 
återkomst. Koldioxidavskiljning och lagring i politik och vetenskap, s.71 
549 NOU - Norges offentlige utredning nr 2004:11, Hydrogen som fremtidens energibaerer, s.39 och s.66 
550 Ibid. s.19 
551 Klaas van Alphen et al. (2009) ”The performance of the Norwegien carbon dioxide capture and storage 
system”  
552 Ibid.    
553 Anders Hansson (2008), Kolets återkomst. Koldioxidavskiljning och lagring i politik och vetenskap, s.71 
554 Ibid. s.74 
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analyserat detta angående satsningarna från och med 2001 på koleldade kraftverk med CCS, 

bland annat FutureGen i USA och Schwarze Pumpe i Tyskland. 556 FutureGen var 

Bushadministrationens flaggskepp för att kunna avfärda Kyotoprotokollet och istället hävda 

att ny teknik skulle användas för att komma tillrätta med utsläppen från fossila bränslen. 

Centralt i projektet var en kraftig utbyggnad av vätgasinfrastrukturen där CCS skulle vara en 

oumbärlig del eftersom vätgasen skulle produceras med kol.557 Liknande hävdades i EU-

dokument om CCS där koldioxidavskiljningen och lagringen sades jämna vägen mot 

vätgasekonomin.558 Visionerna om en framtida vätgasekonomi skapades alltså tillsammans 

med CCS som en teknisk lösning på växthuseffekten. De story-lines som sammankopplades 

med bränsleceller och vätgas såsom vatten, rent, effektivt och miljövänligt presenterades 

alltså som omslagsbilder på utredningar som innehöll komplicerade resonemang om 

ekonomiska teorier, storskaliga tekniska system samt fortsatt användning av fossila 

energikällor med hjälp av CCS. 

  

Om kombinationen mellan växthuseffekt och fortsatt användning av fossila bränslen 

hanterades av utredarna genom att hänvisa till CCS, skedde det också genom att hävda att 

bränsleceller hade en inneboende effektivitet oberoende av kringgärdande system.  

En inneboende effektivitet hos bränsleceller 

I utredningarna presenterades alltså energifrågan i termer av hur teknisk förändring kunde 

stödja en ökad användning av fossila bränslen samtidigt som växthuseffekten kunde hanteras. 

För att hålla samman argumentationen etablerades i utredningarna från EU och USA 

bränsleceller som rena och effektiva i sig själva.559 Generellt i utredningarna tillskrevs 

bränsleceller ha en inneboende effektivitet oberoende av bränsle eller lagring, 

bränsleproduktion eller liknande. Det menades att: ”Fuel cells are intrinsically clean and very 

efficient (up to double the efficiency of Internal Combustion Engines (ICE)) […]”.560 Det 

                                                                                                                                                         
555 Extra explicit blir det i Department of Energy (2004), Hydrogen posture plan, s.15, Bjornar Kruse et al. 
(2002), Bellona rapport nr.6 – Hydrogen status og muligheter, s.17, s.31 och s.42, NOU - Norges offentlige 
utredning nr 2004:11, Hydrogen som fremtidens energibaerer, s.16 
556 Anders Hansson (2008), Kolets återkomst. Koldioxidavskiljning och lagring i politik och vetenskap, s.65 
557 Anders Hansson (2008), Kolets återkomst. Koldioxidavskiljning och lagring i politik och vetenskap, s.72  
558 Ibid. s.95 
559 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– A national 
vision of Americas transition to a hydrogen economy. To 2030 and beyond, s.7, s.8, s. 14. Läs även Department 
of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– National Hydrogen Energy 
roadmap, s.29 
560 European Commission (2004), European Hydrogen and Fuel Cell projects, s.4, European Commission, High 
level group (2003), Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision of our future, s.6, s.9, s.14, s.17, s.28 och s.29. 
Läs även Bjornar Kruse et. al. (2002), Bellona rapport nr.6 – Hydrogen status og muligheter, s.40 
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talades till och med om ”[…] 80 percent efficiency reported when used in a combined heat 

and power applications” i de båda utredningarna från USA vilka publicerades 2002561, samt 

poängterades i inledningen till rapporten till USA: s kongress att bilar med bränsleceller 

innebar:  

[…] more than 50% reduction in fuel consumption for 
vehicles when compared to a conventional vehicle with a 
gasoline internal combustion engine, on a well-to-wheel 
basis […].562  

 

Utan hänsyn tagen till vilka bränslen som skulle omvandlas, produktionen av dessa, 

transporterna eller användningen, sammanfogades alltså en beskrivning av bränsleceller i den 

andra utredningen från USA som ”[…] relatively cleaner and more efficient than conventional 

technologies”.563 Detta skedde med ett fåtal undantag i alla utredningar från EU och USA.564 

Att beskriva bränsleceller som effektiva energiomvandlare i sig själva innebar att tillverkning, 

produktion och energikällor diskuterades sparsamt. Lösningen på miljöproblemet (som 

etablerades som koldioxidutsläpp) kunde då beskrivas vara bränsleceller och vätgas utan att ta 

hänsyn till hela energianvändningen. Den enda utredning i vilken tveksamhet noterades för 

effektiviteten i en storskalig vätgasekonomi var Building the Nordic Research and Innovation 

Area in Hydrogen (2005).565 Det var också samma nordiska utredning som avvek från den 

generella bedömningen av bränsleceller och vätgas som säker teknik.  

Den säkra(de) vätgasen 

En aspekt av bränsleceller och vätgas som diskuterades i utredningarna var deras risker. 

Trenden i utredningarna är att de eventuella risker som noterades med en vätgasekonomi 

skildrades som hanterbara. För att exemplifiera den generella trenden presenteras nedan hur 

den norska utredningen som bestod av 91 sidor enbart behandlade risker i naturvetenskapliga 

eller tekniska termer på en halv sida. Utredarna börjar med att beskriva vätgasen som mindre 

farlig jämfört med andra energibärare. Under rubriken ”Sikkerhet och standarder” löd första 

                                                 
561 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– A national 
vision of Americas transition to a hydrogen economy. To 2030 and beyond, s.7. Läs även Department of Energy 
(2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– National Hydrogen Energy roadmap, 
s.22 för en exakt likadan beskrivning.  
562 Department of Energy (2003), Fuel Cell Report to Congress s.1. Läs även Department of Energy (2004), 
Hydrogen posture plan, s.3 
563 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– National 
Hydrogen Energy roadmap, s.29. Läs även Bjornar Kruse et. al. (2002), Bellona rapport nr.6 – Hydrogen status 
og muligheter, s.C och s.22 
564 European Commission, High level group (2003), Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision of our future, 
s.13. Läs även Department of Energy (2003), Fuel Cell Report to Congress, s.V 
565 Nordic Energy Foresight (2005), Building the Nordic Research and Innovation Area in Hydrogen, s.31 
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meningen ”Generelt er hydrogen ikke farligare enn andre brenslen og drivstoff […].566 

Utredningen fortsatte med att poängtera: ”Hydrogengass er färgelös og luktfri, og den är ikke 

giftig”.567 Sedan skildrades två risker med vätgas som direkt inbäddades av försäkringar om 

dess ofarlighet. Det började med att vätgas var lättantändligt, men det var bensin och diesel 

också tillade utredningens författare: 

 

En gnist vil teoretisk kunne tenne helt ned mot 4 
volumprosent hydrogen. Praktiske försök viser imidlertid 
at selv med gnist vil man ikke få antenning för ved 10 
volumprosent hydrogen i luft. De fleste gnister vil til 
sammenligning også antenne damp av bensin og diesel, 
for disse allerede ved 1-2 volumprosent i luft.568 

 

Stycket om risker och säkerhet fortsatte med att vätgas kunde tränga in i små, små sprickor i 

exempelvis stål. Dessa risker kunde enligt Hydrogen som fremtidens energibaerer avhjälpas 

med säkerhetsbestämmelser. Enligt den norska utredningen måste det till internationella 

säkerhetsbestämmelser som kunde kontrollera riskerna. Sammanfattningsvis lyftes alltså två 

olika risker med vätgas fram, dels explosionsrisken, dels vätgasens förmåga att leta sig in i 

material såsom stål. Men framlyftandet av riskerna gjordes på så vis att de fungerade som 

argument för vätgasen istället för bensin samt som argument för internationella 

säkerhetsbestämmelser. De risker som påvisades inbäddades samtidigt med en försäkran om 

att de gick att hantera. Denna försäkran kännetecknade även beskrivningar av risker i två 

utredningar från USA.569 Under rubriken ”Concerns about hydrogen security” lät det på detta 

vis: ”The public needs to be aware that safety issues related to hydrogen are being addressed, 

and perceptions based on misinformation need to be corrected”.570 Risker beskrevs alltså som 

kalkylerade, färdigförhandlade och säkrade. 

 

Riskerna fick alltså, för det första, aldrig stå för sig själva utan sattes alltid i relation till något 

annat som beskrevs vara sämre. Dessutom  så försäkrades att eventuella risker skulle kunna 

                                                 
566 NOU - Norges offentlige utredning nr 2004:11, Hydrogen som fremtidens energibaerer, s.35 och s.17. Läs 
även Bjornar Kruse et al.  (2002), Bellona rapport nr.6 – Hydrogen status og muligheter, s.C och s.45 
567 NOU - Norges offentlige utredning nr 2004:11, Hydrogen som fremtidens energibaerer, s.35 även s.18 
568 Ibid. s.35 
569 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– A national 
vision of Americas transition to a hydrogen economy. To 2030 and beyond, s.5f och s.17, Department of Energy 
(2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– National Hydrogen Energy roadmap, 
s.32 
570 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– A national 
vision of Americas transition to a hydrogen economy. To 2030 and beyond, s.15 
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hanteras med bestämmelser. I Bellonas utredning konkluderades det slutligen att: ”[…] 

hydrogen is no more or less dangerous than any other energy carrier […].571 Författarna till 

Bellona rapport nr.6 – Hydrogen status og muligheter (2002) sammanfattade andemeningen 

generellt i utredningarna när de skrev att:  

 

There are no barriers to the introduction of hydrogen and 
fuel cells either from a technological perspective or from 
the vantage point of safety.572  

 

Detta illustrerades med två bilder där vätgasen brann med en samlad låga medan bensinbilens 

brand var mer intensiv.573 Bilderna skulle återkomma även hos SamVäte vilket jag resonerar 

om i kapitel 6.  

 

En diskussion om vätgasens säkerhet avfärdades dock inte helt i alla utredningarna. I 

utredningen från gruppen för nordisk energiforskning fanns det öppningar för att tolka risker 

med bränsleceller och vätgas på ett annat vis. Det skrevs ingenting om risker i rapporten, men 

däremot ansåg författarna i slutet av utredningen att det borde genomföras: 

 

[…] adequate and multifaceted technology assessment 
studies and cost-benefit analyses on the impact of 
hydrogen energy. This includes safety and security in 
hydrogen production/utilisation and also lifecycle 
assessment and environmental impact of hydrogen 
technologies (i.e emissions to the atmosphere). The work 
can be done as Nordic and European cooperation by 
multidisciplinary research groups and technology 
assessment experts.574 

 

Den nordiska utredningen och den danska utredningen tog sig rätten att förhålla sig frågande 

inför riskerna och föreslog forskningssamarbete i tvärvetenskapliga grupper för att utreda 

risk- och säkerhetsfrågorna. Det fanns till och med anspelningar på att emissioner till 

atmosfären kunde förekomma, något som ingen annan utredning talade om.575 Trots 

påpekanden om oklarheter angående säkerheten för vätgasen fick det inget genomslag i resten 

                                                 
571 Bjornar Kruse et al. (2002), Bellona rapport nr.6 – Hydrogen status og muligheter, s.45 
572 Ibid. s.B 
573 Ibid. s.46 
574 Nordic Energy Foresight (2005), Building the Nordic Research and Innovation Area in Hydrogen, s.28 
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av utredningarna. Det som kännetecknade alla de utredningar som jag analyserat var alltså 

istället att beskriva risker som (för)säkra(de) och i ekonomiska termer.576 

 

Detta väcker frågan om hur en sådan storskalig övergång till en vätgasekonomi skulle ske och 

vilken politisk praktik som enligt utredningarna krävdes för att få en sådan på plats? I nästa 

del av analysen är styrning i fokus. Frågan jag försöker besvara rör hur utredarna tänker sig att 

skapa denna vätgasekonomi när det gäller att organisera teknikförändringen, skapa marknaden 

och hantera risker.  

Organiseringen av en vätgasekonomi  

I utredningarna framkom överlag att den tekniska förändringen mot en vätgasekonomi inte 

skapades av sig själv. En viss typ av privata-offentliga samarbeten var tvungna att genereras 

för att få marknader för bränsleceller och vätgas på plats. Den massiva förändringen och 

skapandet av en marknad måste styras av staten, på industrins villkor, enligt utredningen från 

USA’s energidepartement:  

 

The government role should be to utilise public resources 
to assist industry in implementing this massive transition 
and in education the public about fuel cell vehicles’ safety, 
reliability, cost and performance.577  

 

En viss form av styrningsregim presenterades genomgående i utredningarna. En 

styrningsregim som måste innebära att alla tillfrågade så kallade “stakeholders” skulle arbeta 

tillsammans mot ett gemensamt mål.578 Olika aktiviteter för att skapa en vätgasekonomi 

                                                                                                                                                         
575 Nordic Energy Foresight (2005), Building the Nordic Research and Innovation Area in Hydrogen, s. 28 och 
Danish Energy Authorithy (2005), Hydrogen technologies – Strategies for research, development and 
demonstration in Denmark, s.16  
576 En liknande iakttagelse gör William McDowal & Malcolm Eames i sin undersökning. De förvånas över hur 
lite resonemang det finns om risker i dessa visioner, jämfört med andra forskningsrapporter, samt hur få som 
systematiskt genomför bredare undersökningar av en storskalig övergång till en vätgasekonomi. William 
McDowal & Malcolm Eames (2006) ”Forecasts, scenarios, visions, backcasts and roadmaps to the hydrogen 
economy:A review of the hydrogen futures literature” 
577 Department of Energy (2003), Fuel Cell Report to Congress s.26. Läs även Department of Energy (2004), 
Hydrogen posture plan, s.i, European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform (2005) Deployment strategy 
s.82 
578 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– A national 
vision of Americas transition to a hydrogen economy. To 2030 and beyond, s.A. Läs även Department of Energy 
(2003), Fuel Cell Report to Congress s.17, European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform (2005) 
Deployment strategy s.57 och s.59 
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benämndes med ekonomiska termer såsom exempelvis management och marknad.579 De 

ekonomiska begreppen och logiken för att handskas med risker sammanföll ofta i 

utredningarna med tankar om reglering, som till exempel:  

 

The risks for private enterprise are compounded further by 
a lack of common codes and standards that would ensure 
fair trade opportunities, compatibility with zoning and 
safety requirements, and consistent regulations essential 
for high-volume, low-cost manufacturing.580  

 

Det framställdes som om alla former av risker med vätgas och bränslceller kunde lösas med 

regler och standards. Utredarna verkade resonera som att om bara koder och standarder kom 

på plats var det ingen som kunde ifrågasätta tekniken och marknaden för den.581  

 

En bild som väl illustrerade idén om hur marknaden var tänkt att fungera när den var på plats 

återkom både i Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision of our future (2003) och Hydrogen 

som fremtidens energibaerer (2004).582 

 

 

                                                 
579 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– A national 
vision of Americas transition to a hydrogen economy. To 2030 and beyond, s.11, NOU - Norges offentlige 
utredning nr 2004:11, Hydrogen som fremtidens energibaerer, s.72 
580 Department of Energy (2003), Fuel Cell Report to Congress s.9 även s.11 
581 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– National 
Hydrogen Energy roadmap, s.6. Läs även NOU - Norges offentlige utredning nr 2004:11, Hydrogen som 
fremtidens energibaerer, s.18, Bjornar Kruse et al. (2002), Bellona rapport nr.6 – Hydrogen status og 
muligheter, s.15, Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– 
A national vision of Americas transition to a hydrogen economy. To 2030 and beyond, Department of Energy 
(2003), Fuel Cell Report to Congress, European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform (2005), 
Deployment strategy  



 145

 

Att införa vätgas i energisystemet innebar enligt utredningarna en optimering av 

konsumentens möjlighet att agera på en marknad. En av de stora fördelar som framhölls i alla 

utredningarna när det gällde vätgas och bränsleceller var att dessa fungerade tillsammans med 

en mångfald av energikällor. Vätgas beskrevs passa till allt.583 Denna variation rättfärdigades 

eftersom det, i likhet med bilden ovan, enligt Bellonas rapport ”[…] allows the consumer to 

freely choose the energy source”.584 Fördelarna med en vätgasekonomi värderades alltså i 

termer av valfrihet, likt pengar kunde alltså vätgas vara en mekanism som lät konsumenterna 

välja själva. Den metaforik som användes för att stadfästa hur övergången till en 

vätgasekonomi skulle ske inspirerades av olika väg- och bilbegrepp.  

En vägkarta att följa 

I alla utredningar förutom den norska och den danska fanns en metaforik av vägar och bilar 

för att beskriva hur skapandet av en vätgasekonomi skulle gå till. Texterna hade tydliga 

kopplingar till bilismen och beskrev vätgas och bränsleceller som den enda vägens politik. 

Det var broar som skulle byggas, vägar att följa som rapporterna skulle bana väg för.585 På 

sidan tolv i en av rapporterna från USA fanns en sådan ansamling av hänvisningar till 

vägkartor:  

 

[…] Roadmap Workshop, held in Washington DC in April 
2002, to obtain stakeholder input for outlining key issues 
and challenges in hydrogen energy development and 
suggesting paths that government and industry can take to 
expand use of hydrogen-based energy. A critical 
component of this Roadmap […].586 

                                                                                                                                                         
582 Norges offentlige utredning nr 2004:11, Hydrogen som fremtidens energibaerer, s.31,  European 
Commission, High level group (2003), Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision of our future, s.11 
583 Nordic Energy Foresight (2005), Building the Nordic Research and Innovation Area in Hydrogen, s.6. Läs 
även NOU - Norges offentlige utredning nr 2004:11, Hydrogen som fremtidens energibaerer, s.35 och s.31,  
European Commission, High level group (2003), Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision of our future, s.11, 
European Commission (2004), European Hydrogen and Fuel Cell projects, s.4, Department of Energy (2004), 
Hydrogen posture plan, s.1 och s.24 
584 Bjornar Kruse et al. (2002), Bellona rapport nr.6 – Hydrogen status og muligheter, s.13 
585 Nordic Energy Foresight (2005), Building the Nordic Research and Innovation Area in Hydrogen, s.14 
European Commission, High level group (2003), Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision of our future, s.7, 
Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– A national vision 
of Americas transition to a hydrogen economy. To 2030 and beyond, s.25, Department of Energy (2002), Toward 
a more secure and cleaner energy future for America– National Hydrogen Energy roadmap, s.C, s.3, s.8, s.9, 
s.14 och s.21 
586 Department of Energy (2003), Fuel Cell Report to Congress s.12. Läs även Department of Energy (2004), 
Hydrogen posture plan, s.i och s.2, Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy 
future for America– A national vision of Americas transition to a hydrogen economy. To 2030 and beyond, s.d, 
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Dessa begrepp fanns även i den nordiska utredningen, liksom i EU-utredningarna.587 Begrepp 

som också sammanlänkades med denna vägkarta var milstolpar och att vägen måste röjas för 

vätgas och bränsleceller.588 Under rubriken ”Program milestones” noterades det bland annat: 

”Milestones for each of the timelines specify a delivery date for the given technology 

development, improvement, or demonstration. […] The milestones […]”.589 Användandet av 

dessa begrepp implicerade en välplanerad, enda vägens, politik där teknisk förändring gick att 

förutsäga. Att bränsleceller och vätgas formulerades tillsammans med denna metaforik var 

kanske mest tydligt då till och med planeringen av båttransporternas användning av 

bränsleceller och vätgas skildrades i termer av vägkartor.590 Spridningen av metaforiken 

skedde från utredningar gjorda i USA och sedan använde sig alla andra utredningar utom den 

norska och danska av samma begrepp.591  

 

Dessa vägmetaforer formulerades i utredningarna hand i hand med ett antal tävlingsmetaforer. 

Det handlade enligt utredningarna till exempel om att ”China has also now entered the 

race”,592 liksom tankar från Bellonas utredning om att ”[…] fuel cell technology is now in the 

starting blocks”.593 Tillsammans med bilismens begrepp fanns också en viss form av 

mekanisk logik som objektifierade det som skulle hanteras och illustrerade det i termer av 

erövring. Bland annat var det marknader med bilar som skulle penetreras.594 I rapporten från 

USA skriven genom energidepartementets försorg kunde det heta att: ”To illustrate the range 

of impacts, the remainder of this section presents some market penetration scenarios”.595 

Denna ton och dessa ordval fanns även i EU-utredningarna, den nordiska utredningen samt i 

                                                                                                                                                         
s.1, s.25  Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– National 
Hydrogen Energy roadmap, s.A, s.C, s.2, s.3, s.11, s.38 och s.39 
587 Nordic Energy Foresight (2005), Building the Nordic Research and Innovation Area in Hydrogen, s.3, s.27, 
s.5, s.19 och s.18, European Commission, High level group (2003), Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision 
of our future, s.17, s.19, s.21, s.22 och s.23, European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform (2005) 
Deployment strategy, s.76 
588 Department of Energy (2004), Hydrogen posture plan, s.27 och Department of Energy (2002), Toward a 
more secure and cleaner energy future for America– A national vision of Americas transition to a hydrogen 
economy. To 2030 and beyond, s.C, s.1, s.2, s. 16 och s.26, European Commission, High level group (2003), 
Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision of our future, s.6. Läs även Nordic Energy Foresight (2005), 
Building the Nordic Research and Innovation Area in Hydrogen, s. 14 
589 Department of Energy (2004), Hydrogen posture plan, s.19 även s.25 och s.31. Läs även European Hydrogen 
& Fuel Cell Technology Platform (2005), Deployment strategy, s.9 
590 European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform (2005), Deployment strategy, s.20 
591 För en analys av spridningen av roadmap metaforiken även till Hawaii och New York State läs Mike Hudson 
et al. (2008), ”Constructing a typology of H2 in cities and regions An international review” 
592 European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform (2005) Deployment strategy, s.8 
593 Bjornar Kruse et al. (2002), Bellona rapport nr.6 – Hydrogen status og muligheter, s.13 
594 Department of Energy (2003), Fuel Cell Report to Congress, s.2 och s.17 
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NOU:n. Där var det både marknader med bilar, tankstationer för vätgas, distribuerad 

elgenerering och förnyelsebara källor som skulle utsättas för denna behandling.596 I ett EU-

projekt, som leddes från Sverige, beskrevs frågor som ”[…] non-technical obstacles for 

penetration into the markets of the technologies concerned” också beforskas.597 I kontrast till 

denna penetrering talades det ett fåtal gånger om marknadsintroduktion,598 eller (mer kopplat 

till bilmetaforiken) ”mass market roll-out”.599 Att kontrasterande beskrivningar fanns visade 

att en viss begreppsapparat inte nödvändigtvis behövde användas.  

 

En aspekt av marknadsterminologin, som jag redan varit inne på ovan, var att risker beskrevs 

med ekonomiska begrepp.  

Risker som ekonomiska marknadsrisker 

Den privata sektorn, som antogs finnas närmast marknaden var också den som skulle värdera 

och hantera riskerna enligt utredarna. Primära partners från den privata sektorn – 

försäkringsbolag och riskkapitalister – skulle nämligen utses till ”risk managers”.600 Ett 

tydligt exempel på hur det i utredningarna handlade om ekonomiska risker var rapporten från 

den av EU kommissionen tillsatta så kallade High Level Group (2003), Hydrogen Energy and 

Fuel Cells – a vision of our future.  I utredningen talades enbart om risker i former av 

ekonomiska investeringar. Som exempel kan nämnas att under rubriken ”What can Europe 

do?” skrev gruppen att:   

 

Policy developments must be sufficient long term to 
provide comfort to industrial organisations and investors 
so that their investment risk can be managed.601  

 

                                                                                                                                                         
595 Department of Energy (2004), Hydrogen posture plan, s.27 
596 European Commission, High level group (2003), Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision of our future, 
s.14, s.20 och s.23. Läs även European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform (2005) Deployment strategy 
s.7, s.16, s.17, s.18, s.19, s.57 och s.72, NOU - Norges offentlige utredning nr 2004:11, Hydrogen som 
fremtidens energibaerer, s.41, Nordic Energy Foresight (2005), Building the Nordic Research and Innovation 
Area in Hydrogen, s.6, EuropeanCommission (2004), European Hydrogen and Fuel Cell projects, s.32 
597 EuropeanCommission (2004), European Hydrogen and Fuel Cell projects, s.18 
598 European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform (2005), Deployment strategy, s.87 
599 Ibid. s.8 och s.14 
600 Department of Energy (2003), Fuel Cell Report to Congress, s.21. Läs även Department of Energy (2004), 
Hydrogen posture plan, s.31, Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for 
America– A national vision of Americas transition to a hydrogen economy. To 2030 and beyond, s.25 
601 European Commission, High level group (2003), Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision of our future, 
s.16 



 148

Beskrivningar av risker tyder på att den reglerande och övervakande staten ska kombineras 

med marknaden som ideal för produkters och riskers värdering. Statens institutioner ska vara 

de som enbart reglerar samhället vilket ska ge spelrum åt marknadsmekanismer att driva den 

tekniska förändringen. De tävlingsformuleringar som gavs en central plats i rapporterna kan 

tänkas stå i kontrast till planeringsmetaforiken då vad som försiggår i en tävling är något 

oplanerat och vägar är något planerat. Istället för att betrakta denna motsägelsefulla retorik 

tror jag det är fruktbart att analysera den som en specifik sammanvävning. Det är ett symptom 

på hur ideér om planering, kalkylering och förutsägbarher fusioneras med tankar om 

konkurrens, tävling, individualitet och flexibilitet i början av tjugohundratalet i ett ömsesidigt 

förhållande. Denna förändring av statens (och marknadens) roll är enligt sociologerna 

Christopher Hood, Henry Rothstein och Robert Baldwin tydlig i flera olika samhällssektorer 

inom f.d blandekonomier/välfärdsstater vid 2000-talets början. Välfärdsstatens roll som 

reglerare av samhället avancerar, samtidigt som dess roll som arbetsgivare, företags-, land- 

och fastighetsägare minskar.602 

 

Som jag noterade ovan har de olika utredningarna sammanfattningsvis mycket liknande 

antaganden om risk. Riskerna med vätgas och bränsleceller (be)skrivs inte, eller åtminstone 

vill de som skrivit utredningarna inte formulera dem. När det vid ett fåtal tillfällen talades om 

risker var det ekonomiska risker som omskrevs och statens roll måste då – enligt 

utredningarna – vara att minska dessa risker. Investerare måste ges goda förutsättningar för att 

satsa pengar på bränsleceller och vätgas. Vid ett fåtal tillfällen nämndes att det fanns 

kunskapskonflikter och osäkerheter.  

 

Men sammantaget var detta en mycket liten reservation i förhållande till den dominerande 

föreställningen att medborgarna ska utbildas och övertygas om möjligheterna med vätgas och 

bränsleceller. Konsumenterna skulle enligt utredningarna styras för att kunna uppskatta den 

framtida vätgasekonomin och bidra till dess införande.   

Konsumentstyrning    

Det var nämligen inte som ekonomiskt rationella konsumenter människor skulle få delta i 

konstruktionen av vätgas och bränsleceller i vardagen – vilket skulle kunna vara en självklar 

följd av det ekonomiska språk som användes när utredningarna talade om risker. Istället 

                                                 
602 Christopher Hood et al. (2001), The government of risk, s.4 
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handlade det om en kunskapslogik som hävdade att en viss form av expertis borde 

upprätthållas i kontrast till konsumenter eller allmänhet som inte kunde välja själva. 

Konsumenten som beskrevs i de första två utredningarna från USA var en person som inte 

tänkte på bränslelagring, ville åka 48-64 mil på en full tank, fylla bensintanken på 3-5 minuter 

och tanka bilen vid närmaste gathörn. Den enda gången en konsument tänkte på vilket bränsle 

som omvandlades i bilen var då priset steg över två dollar per gallon.603 Konsumenten 

utmålades i dessa som en person vars enda mål var billigt drivmedel och konsumenterna 

borde uppskatta bränsleceller för att behålla USA:s välfärd in i det tjugoförsta århundradet.604 

I denna bild ingick också en uppdelning mellan kunniga experter kontra känslosam allmänhet.  

Kunniga experter kontra känslosam allmänhet 

I dokumentationen om skapandet av en vätgasekonomi fanns det två berättelser om vilka som 

skulle delta i besluten om en sådan. Dels fanns det berättelsen som framfördes av till exempel 

sekretariatet för The European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform. I deras 

berättelse hette det att “[…] nationally balanced experts representing the research community, 

industry, public authorities and end-users were invited” till att diskutera fram hur ett framtida 

europeiskt samhälle kunde se ut i termer av en vätgasekonomi.605  

 

I denna berättelse verkade EU:s målsättningar inom energiområdet vara skapade genom att 

inkludera hela samhället i öppna, reflexiva och till och med deliberativa samtal. Målen var 

satta av informerade medborgare och sades vara “[…] validated in a broad public 

consultation and captures a collective vision and agreed recommendations”.606 Men sen finns 

det också en annan sorts historia när jag undersökt vilka som varit inbjudna att delta i den 

policy-process som pågått under dessa år, hur olika medborgargrupper benämnts samt hur 

målen för en framtida vätgasekonomi skulle uppnås.  

 

I EU-texterna konstruerades främst en uppdelning mellan experter och allmänhet med mindre 

fokus på människor-som-konsumenter. Enligt dessa borde allmänheten undervisas om att 

bränsleceller och vätgas var säkert. Allmänheten konstruerades som känslosam och utan 

                                                 
603 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– National 
Hydrogen Energy roadmap, s.19. För en liknande analys av hur svenska bilister porträtteras läs Camilla 
Hermansson (2002), Det återvunna folkhemmet. Tevejournalistik och miljöpolitik i Sverige 1987-1998, s.246 
604 Department of Energy (2004), Hydrogen posture plan, s.13 
605 European Commission (2006) European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform, Achievements and 
Perspectives, s. 7 
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tillräckliga kunskaper, vilket innebar att människor i allmänhet måste basera sina värderingar 

på irrationella och oförklarliga mekanismer. I en not i en EU-utredning menades att: 

 

The public associate hydrogen with water, which is 
healthy, pure and safe. Also the link to hydrogen bomb, 
the Hindenburg or an exploding Space Shuttle might be 
made. It is of less relevant whether the associations are, 
from a scientific point of view, correct or not. The 
consumers might simply have these ’unexplainable’ 
feelings that can be negative or positive due to these 
associative mechanisms.607  

 

I den allra första utredningen från USA, (2002) Toward a more secure and cleaner energy 

future for America– A national vision of Americas transition to a hydrogen economy. To 2030 

and beyond, som kom att bli stilbildande för resten av utredningarna, talades det på ett 

liknande vis om hur: ”[…] perceptions based on misinformation need to be corrected. A 

public information campaign can help eliminate many of the concerns about hydrogen 

security”.608 Skälet till att utbilda allmänheten sades bland annat vara att de var 

felinformerade om riskerna.  

 

I den tidigare forskning som gjorts om allmänhetens uppfattningar om vätgas och risker finns 

det ingen täckning för ovanstående skäl att utbilda allmänheten för att de var felinformerade. I 

de elva studier som genomförts angående allmänhetens uppfattning om vätgas har 

medborgarna generellt en neutral hållning till vätgas och bränsleceller, vilket enligt 

tekniksociologerna Miriam Ricci, Paul Bellay och Rob Flynn  sammanfattande analys står i 

kontrast till det återupprepade antagandet som görs av vätgasförespråkare att allmänheten har 

en negativ opinion mot vätgas och tänker på bilder av explosioner.609 De som i utredningarna 

generellt tilldelades rollen av att vara experter var främst företag men också i viss mån 

universitetsanställda och statliga myndigheter. Dessa skulle enligt samtliga utredningar skapa 

utbildningskampanjer till allmänheten.    

                                                                                                                                                         
606 European Commission (2006), European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform, Achievements and 
Perspectives, s.7 
607 European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform (2005), Deployment strategy, s.80  
608 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– A national 
vision of Americas transition to a hydrogen economy. To 2030 and beyond, s.15 
609 Miriam Ricci et al. (2008) ”What do we know about public perception and acceptance of hydrogen? A critical 
review and new case study evidence” 
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Utbildningskampanjer  

Uppdelningen mellan de kunniga aktörerna och allmänheten ledde i utredningarna till att 

allmänheten borde utbildas och styras med hjälp av grundskoleutbildningar, 

universitetskurser, filmer och ’sanna historier’ berättade i massmedia.  Kampanjerna som 

beskrevs i utredningarna inkluderade styrning av massmedia och utbildningsväsendet.  I 

energidepartementets plan för vätgas tydliggjordes detta redan från början och enligt den 

måste staten i USA: ”Implement training programs for elementary and secondary school 

teachers”.610 Sådana träningsprogram borde införas redan från dagis upp till universitetsnivå 

och inkludera lektionsplanering, video och demonstrationspaket.611 Medborgarna skulle delta 

i skapandet av en vätgasekonomi som undervisningsobjekt. Utbildning skulle ske redan i 

grundskolan där det enligt EU utredningarna borde inrättas: ”A european-wide education and 

training programme spanning primary schooling […]”.612 Allmänheten skulle förberedas att 

acceptera bränsleceller. De norska utredarna framförde till exempel:  

 

Når brenselcellekjöretöy blir kommersielt tilgjengelige, 
bör teknologien og muligheten vaere tilstrekkelig kjönt og 
akseptert hos publikum i Norge slik at dette ikke utgjör 
noen barriere.613 

 

Eftersom vätgas och bränsleceller enligt utredningarna inte innebar några hälsofarliga risker 

borde olika demonstrationsanläggningar:”[…] promote public acceptance, and demonstrate 

that hydrogen is safe”.614 Fortsättningsvis måste, enligt energidepartementet i USA, trovärdiga 

debattörer uppmuntras, massmediapaket produceras, klistermärken skapas, filmer inkludera 

vätgas/bränsleceller och succéberättelser läras ut.615  

 

                                                 
610 Department of Energy (2004), Hydrogen posture plan, s.17 även s.24, Department of Energy (2002), Toward 
a more secure and cleaner energy future for America– National Hydrogen Energy roadmap, s.D 
611 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– National 
Hydrogen Energy roadmap, s.37. Läs även Bjornar Kruse et al. (2002), Bellona rapport nr.6 – Hydrogen status 
og muligheter, s.15 
612 European Commission, High level group (2003), Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision of our future,  
s.24. Läs även European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform (2005) Deployment strategy s.62 och s.90, 
European Commission (2004), European Hydrogen and Fuel Cell projects, s.7, NOU - Norges offentlige 
utredning nr 2004:11, Hydrogen som fremtidens energibaerer, s.84 
613 NOU - Norges offentlige utredning nr 2004:11, Hydrogen som fremtidens energibaerer, s.73 även s.74 för 
liknande ordval. Läs även European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform (2005) Deployment strategy 
s.11 
614 European Commission, High level group (2003), Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision of our future,  
s.20 även s.21 
615 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– National 
Hydrogen Energy roadmap, s.37 
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I likhet med ovanstående menade den nordiska utredningen att ’sanna historier’ måste skapas:   

 

Compiling and communicating convincing and 
informative ’true stories’ on hydrogen and society. The 
’true stories’ should illustrate the potential of hydrogen 
energy and the conditions under which it may be 
successfully introduced to the Nordic market.616 

 

Genom den envägskommunikation som förordades hoppades energidepartementet i USA att 

staten kunde ”[…] gauge the public acceptance of this new technology”.617 Statens uppgift 

skulle alltså enligt utredarna vara att kalibrera och justera människor-som-konsumenter eller 

allmänhetens teknikpolitiska åsikter om bränsleceller och vätgas så att de passade till den 

privata sektorns implementering av teknikpolitiken. Vätgas måste i USA bli: ”’branded’ and 

’personalized’ for the consumer; safety needs to be stressed. Messages need to be consistent 

(e.g, ”Hydrogen is the Freedom Fuel,” ”Hydrogen – it Works,” or ”Hydrogen is ’The 

Power’”).618 Enligt utredarna inom EU skulle marknadsföringsexperter sköta lanseringen av 

vätgasen.619 Ett citat som sammanfattade mycket av vad som presenterades i utredningarna 

var detta: 

Together, governmental and private organizations will 
facilitate appropriate research, development and 
demonstration programs; educate the public; and develop 
codes and standards.620  

 

I utredningarna konstruerades generellt en tudelning mellan allmänheten/konsumenterna och 

industrin/staten/experterna. Denna tudelning skapade samtidigt en arbetsdelning där 

allmänheten/konsumenterna skulle undervisas och lyssna på det budskap som 

industrin/staten/experterna kom med.621 De individer som omtalades skulle styras inte bara 

                                                 
616 Nordic Energy Foresight (2005), Building the Nordic Research and Innovation Area in Hydrogen, s.27 även 
s.25 
617 Department of Energy (2003), Fuel Cell Report to Congress s.26 och s.45f. Läs även Nordic Energy 
Foresight (2005), Building the Nordic Research and Innovation Area in Hydrogen, s.28 
618 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– National 
Hydrogen Energy roadmap, s.37. Läs även Department of Energy (2003), Fuel Cell Report to Congress s.45 
619 EU, (2007),  HyWays Hydrogen Energy in Europe - The European Hydrogen Roadmap 
620 Department of Energy (2002), Toward a more secure and cleaner energy future for America– A national 
vision of Americas transition to a hydrogen economy. To 2030 and beyond, s.17 
621 En något annan metafor som användes i Nordiska Rådets och en EU-utredning för att dela upp människor i 
olika grupper och utbilda dem var upplysning. Dessa demonstrationsprojekt var något som det ställdes höga 
förväntningar på gällande konsumtion. Upplysningsmetaforen kan sägas ha en annan människa för ögonen än 
konsumtionsmetaforen men samtidigt förenas dessa i antagandet om uppdelningen mellan de som kan peka ut 
riktningen för framtiden och dem som ska följa den läs Nordic Energy Foresight (2005), Building the Nordic 
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med tanke på deras beteende, utan det var snarare individens personlighet, känslor och 

attityder som systematiskt skulle behandlas som en kontrollerbar och effektiviserbar 

konsumtionsfaktor. Medborgarna skulle helt enkelt inte utgöra några hinder för bilindustrin 

och staten när det handlade om att skapa en vätgasekonomi.  

Diskussion 

Detta kapitel har handlat om hur bränsleceller och vätgas formulerades som en nödvändig 

teknik för att kunna hantera kombinationen av fortsatt ekonomisk tillväxt, energitillförsel och 

växthuseffekt i ett antal inflytelserika utredningar kring millennieskiftet. Även om det vid 

denna tidpunkt var flera olika företag, organisationer och regeringar som diskuterade en 

framtida vätgasekonomi formulerades den med mest kraft av Bushadministrationen från och 

med 2002. I talet till nationen i januari 2003 bekräftade presidenten satsningarna vilka hade 

beskrivits i ett antal utredningar innan dess och några som skulle följa. Dessa satsningar 

institutionaliserades påföljande år både inom EU och USA.622 I analysen har jag visat hur 

företagsledarna (och i viss mån forskare och miljöorganisationer) från USA artikulerade ett 

antal story-lines om en framtida vätgasekonomi som sedan återanvändes av de andra 

utredarna. Det går att tala om hur en internationell diskurskoalition innehållande 

organisationer från Bellona till Shell samskapades vid denna tidpunkt. Vid en analys av 

utredningarna går det att följa hur citat från Bush, bedömningar av vätgasens säkerhet, 

beskrivningar av arbetsformer såsom ”roadmaps”, bedömningar av energikällor, 

beskrivningar av bränsleceller och tilltron till CCS delades mellan rapporterna. Förutom dessa 

likheter uppvisar de studerade utredningarna även stora överensstämmelser med vilken typ av 

aktörer som deltog i skapandet av texterna, problembeskrivningar, målsättningar, 

genomförande och regleringar.  

 

Innehållet i samtliga utredningar kan sammanfattas i ett antal story-lines. För det första 

tecknades en svårlöst situation upp där obönhörlig nödvändig och lagbunden ekonomisk 

tillväxt, ökning av energiomvandlingarna samt miljöproblem i form av växthuseffekten 

                                                                                                                                                         
Research and Innovation Area in Hydrogen, s.25, s.28 och s.29. Läs även European Hydrogen & Fuel Cell 
Technology Platform (2005) Deployment strategy s.14, s.15, s. 62, s.66, s.96 och s.98 
622 Det kan förefalla märkligt att EU och USA var så eniga och likriktade gällande visionerna av, och 
satsningarna på, en vätgasekonomi när de gällande Kyotoprotokollet vid den här tiden var så oeniga. EU var den 
grupp av länder som var drivande och USA ett av de länder som vägrade skriva under Åsa Knaggård (2009), 
Vetenskaplig osäkerhet i policyprocessen. En studie av svensk klimatpolitik. Dessa skillnader syns dock inte när 
det talades om en framtida vätgasekonomi.     
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tvingade regeringar att söka efter lösningar.623 För det andra upprepades en story-line om att 

det var fossila bränslen som skulle ligga till grund för en vätgasekonomi. Dessa bedömningar 

gjordes samtidigt som vattenmetaforen och förnyelsebara energikällor porträtterades på 

framsidorna av utredningarna. Dessa fossila bränslen (i form av kol och gas) skulle enligt 

utredningarna renas från koldioxid med hjälp av CCS-teknik och medföljande regelverk. För 

det tredje upprepades en story-line om att bränslecellerna var effektiva i sig själva oberoende 

av omgivande teknik/infrastruktur och en story-line om den säkra vätgasen. Utredarna 

diskuterade dock inte enbart skäl till införandet av bränsleceller och vätgas eller deras 

egenskaper. I en vätgasekonomi ingick också formulerandet av hur samhällets teknik-

förändring borde konfigureras. Den fjärde viktiga story-line handlade om hur olika former av 

privat-offentlig samverkan borde skapas för att frambringa marknader för bränsleceller och 

vätgas. I en sådan styrningsregim tilldelades också experter och allmänhet olika roller och 

förmågor att delta i den tekniska förändringen. Allmänheten var den som skulle övertygas 

genom marknadsföring och utbildning enligt den femte story-line som finns i utredningarna.         

 

Det fanns också ett antal skillnader mellan utredningarna väl värda att nämna även om den 

generella tendensen var konformitet. Framför allt var det betoningen av nationell säkerhet 

som genomsyrade USA utredningarna från 2002 vilket inte finns någon motsvarighet till i de 

andra utredningarna. Likaså var utredningen från nordiska rådet värd att lyfta fram. I den 

deltog fler representanter från universitet, det fanns en undran inför effektiviteten i en 

storskalig vätgasekonomi samt ett uttalat ifrågasättande om riskerna med bränsleceller och 

vätgas. 

 

Varför skapades då en i mångt och mycket gemensam global vision av en framtida 

vätgasekonomi vid millennieskiftet? Vi har i de två senaste kapitlen sett hur energibolag, 

bilindustrin, aktörer på Island samt USAs regering har varit drivande i formulerandet av 

denna utopi. För att kunna resonera om en förklaring till hur vätgasekonomin kom att spela en 

så betydande roll är det nog hos dessa aktörer vi ska leta. Den kanske viktigaste förklaringen 

till att just dessa aktörer formulerade vätgasekonomin som ett framtida samhälle handlar om 

hur de hanterade vissa utmaningar och restriktioner som alla har sin grund i växthuseffekten. 

                                                 
623 För liknande analyser läs William McDowal & Malcolm Eames (2006) ”Forecasts, scenarios, visions, 
backcasts and roadmaps to the hydrogen economy: A review of the hydrogen futures literature”, Mike Hudson et 
al. (2008) ”Constructing a typology of H2 in cities and regions An international review”, Sjoerd Bakker & Harro 
van Lente (2007) ”Fuelling Chained Expectations in Hydrogen Communities” 
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Jag menar att förhandlingarna om Kyotoprotokollet hade förändrat spelplanen angående 

växthuseffekten och flera energibolag (t.ex Shell och Vattenfall), bilindustrin (t.ex Chrysler) 

samt stater (till exempel Island och USA) som var avvisande till nationella och internationella 

avtal, såg sig nödgade att formulera egna visioner om framtiden vari problematiken formades 

tillsammans med lösningarna. Shell lämnade 1998 The Global Climate Coalition (GCC) och 

startade istället bland annat Shell Hydrogen samt ingick i diverse partnerskap för vätgas. 

Vattenfall startade ett nätverk mellan storbolagschefer och presenterade ett eget förslag på hur 

växthuseffekten borde hanteras.624 Chrysler presenterade sin avgasfria teknik som lösning på 

bilismens problem med utsläpp av växthusgaser. Islands regering var en av dem som vägrade 

skriva under Kyotoprotokollet eftersom det enligt dem inte tog hänsyn till mindre ekonomiers 

tillväxt samt potentialen i att förflytta miljöstörande verksamhet från en plats till en annan. 

Istället lanserade de sig som en vätgasekonomi.625 Likadant fanns det i USA en 

väldokumenterad skepsis mot Kyotoprotokollet och en stark tilltro inför teknikförändring. De 

aktörer som främst formulerade vätgasekonomin som en lösning på problematiken med 

växthuseffekten hade alltså det gemensamt att de var skeptiska mot Kyotoprotokollet och 

istället skapade de en framtidsvision i vilken deras tekniska lösningar kunde accepteras. Men 

samtidigt var det också helt andra aktörer som stödde visionen om en vätgasekonomi som inte 

alls var skeptiska till Kyotoprotokollet. Denna konvergens kan förklaras av att 

vätgasekonomin framställdes som en ekologiskt modern utopi vilken passade som handen i 

handsken vid denna tidpunkt när de flesta aktörer inom energi- och miljöpolitiken hade 

kommit att formulera sina argument med den ekologiskt moderna diskursen.   

 

Jag har i analysen beskrivit hur utredningarna om vätgasekonomin framför allt underbyggdes 

av ett antagande om att ekonomisk tillväxt i form av BNP-ökning var en nödvändig del av 

lösningen av växthuseffekten. Detta byggde på den så kallade EKC-hypotesen vilken lovar att 

olika typer av miljöproblem kan lösas upp med teknisk förändring. I den följande platån 

kommer jag att diskutera just denna hypotes samt kopplingarna till den ekologiska moderna 

diskursen och vätgasekonomin.   

                                                 
624 Anders Hansson (2008), Kolets återkomst. Koldioxidavskiljning och lagring i politik och vetenskap, s.96f 
625 Bragi Arnason & Thorsteinn I. Sigfusson (2000) ”Iceland – a future hydrogen economy”, Ásgeir Jóhannesson 
(2005) ”Icelandic Nationalism and the Kyoto Protocol: an Analysis of the Discourse on Global Environmental 
Change in Iceland”  
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Platå: Miljöproblem som argument för gränslös tillväxt 

I början av 2000-talet placerades återigen växthuseffekten högt upp på den politiska agendan. 

Nivån på utsläppen av växthusgaser sades vara för hög och en sänkning av dessa utsläpp var 

att förorda. Växthuseffekten beskrevs därmed som ett begränsande miljöproblem men 

samtidigt fanns det en stark tendens, inte minst i de utredningar som analyserats ovan, att 

argumentera för en gränslös ekonomisk tillväxt.626 I utredningarna jag analyserat är det tänkt 

att ekonomiska styrmedel, framför allt i form av utsläppsrätter för koldioxid, skapar 

ekonomiska incitament för bränsleceller och vätgas vilka minskar utsläppen av växthusgaser 

om de får verk fullt ut i en framtida vätgasekonomi. De begränsningar som växthuseffekten 

satt kan med en sådan logik förändras till förutsättningar för obegränsad tillväxt. En sådan 

logik fanns möjlig att låna in från den ekologiskt moderna diskursen och dess kärna bestående 

av den så kallade Environmental Kuznets Curve (EKC). Här är det svenska fallet och 

relationen till internationella utredningar extra intressant eftersom Sverige är ett av de länder 

som ofta framhålls som pionjärer i att kombinera ekonomisk tillväxt med lösningar av 

miljöproblem. Genom att avgränsa analysen till att handla om policy för Sveriges 

elförsörjning, BNP-tillväxt och växthusgaserna från de källor som finns med i 

modelleringarna sägs det att landet intar en exemplarisk ledarposition i världen.627 I denna 

platå ska vi närmare undersöka hur denna argumentation hänger ihop. 

 

Historikern Eva Friman har i avhandlingen, No Limits. The 20th Century Discourse of 

Economic Growth (2002), visat hur gränserna för ekonomisk tillväxt var i förhandling under 

1900-talet. Från att ha varit uttalade och restriktiva för de klassiska ekonomerna under 

industrialismens första tid, introducerades under 1950-talet en uppfattning om den gränslösa 

ekonomiska tillväxten. Teknisk förändring påstods då kunna övervinna alla typer av 

begränsningar.628 Denna tanke kritiserades under 1970-talet i grunden och en uppfattning om 

gränser för den ekonomiska tillväxten återskapades, eller rättare sagt, två olika diskurser (den 

industrimoderna och den ekologiska) konkurrerade från och med 1970-talet om hur miljön 

                                                 
626 För samma tendens i svensk klimatpolitik läs Mathias Zannakis (2010), Climate change as a window of 
oppurtunity. Sweden and global climate change, s.159 
627 Steven Sarasini (2009) ”Constituting leadership via policy: Sweden as a pioneer of climate change 
mitigation”, Måns Nilsson (2005) ”Learning, frames and environmental policy integration:the case of swedish 
energy policy”, Mathias Zannakis (2010), Climate change as a window of oppurtunity. Sweden and global 
climate change, s.113  
628 Eva Friman (2002), No Limits. The 20th Century Discourse of Economic Growth, s.196  
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skulle tolkas – antingen som ymnighetshorn eller nollsummespel.629  Men från och med slutet 

början av 1990-talet omskapades begränsningarna i form av miljöproblem, som till exempel 

växthuseffekten, till att vara argument för gränslös tillväxt.630 I förra kapitlet om den avgasfria 

tekniken har jag visat hur dessa tankar kopplades samman med bränsleceller och vätgas. De 

aktörer som framför allt proklamerade den ekologiskt moderna diskursen (energibolag och 

bilindustrin) förflyttade fokus från energikällor till utsläpp. Denna förflyttning möjliggjorde 

en argumentation om att gränslös tillväxt var eftersträvansvärd bara tekniken innebar 

avgasfria bränslecellkraftverk och bränslecellsbilar.     

 

En viktig del av hur denna ekologiskt moderna diskurs från och med början av 1990-talet 

vann hegemoni var argumentet om EKC. David I Stern visar att ett antal forskningsrapporter i 

samband med Rio-mötet tolkades av Världsbanken 1992 såsom bevis på att EKC var 

empiriskt hållbart och borde utgöra en stabil grund för världsomspännande policy inom 

energi- och miljöpolitikområdet.631 Världsbanken producerade 1992 i rapporten World 

Development Report ett antal diagram som visade hur ekonomisk tillväxt först skapar 

miljöproblem men efter en viss inkomstnivåökning minskar miljöproblemen. Med hjälp av 

EKC kunde det då hävdas att länders tillväxt måste öka för att kunna hantera miljöproblem.632  

Hypotesen om EKC skapades i efterföljd av Kuznets kurva som producerades på 1950-talet 

för att illustrera påståendet om att de ekonomiska orättvisorna mellan grupper av människor 

ökar upp till en viss nåvå av bruttonationalprodukten (BNP) för att sedan minska.633 Liksom 

hypotesen om att ekonomiska orättvisor minskar från och med att en viss nivå av BNP 

uppnås, implicerar EKC att miljöproblem bäst löses med fortsatt exponentiellt ökande 

                                                 
629 Eva Friman (2002), No Limits. The 20th Century Discourse of Economic Growth, s.135ff. För metaforerna 
ymnighetshorn och nollsummespel läs Alf Hornborg (2002) ”Tillväxt och teknikutveckling”  
630 Eva Friman (2002), No Limits. The 20th Century Discourse of Economic Growth, s.202 samt Magnus 
Linderström (2001), Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar.En analys av LO, SAF, 
Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, s.206f använder sig båda av begreppet gränslös tillväxt för att 
beteckna energi- och miljöpolitiken i relation till ekonomin från och med 1990-talets början. 
631 David I. Stern (2004) ”The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve” 
632 David I. Stern (1996) ”Economic Growth and Environmental Degradation: The Environmental Kuznets 
Curve and Sustainable Development”, Clem Tisdell (2001) ”Globalisation and sustainability:environmental 
Kuznets curve and the WTO”, Eva Friman (2002), No Limits. The 20th Century Discourse of Economic Growth,  
s.184 
633 Simone Borghesi & Alessandro Vercelli (2003) ”Sustainable globalisation”, David I. Stern (1996) ”Economic 
Growth and Environmental Degradation: The Environmental Kuznets Curve and Sustainable Development, 
David I. Stern (2004) ”The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve”, Clem Tisdell (2001) 
”Globalisation and sustainability:environmental Kuznets curve and the WTO” 
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ekonomisk tillväxt.634 Kurvan sägs illustrera hur utsläpp ökar i relation till ekonomisk tillväxt 

men bara till en viss nivå. Efter denna nivå finns det inga gränser för BNP tillväxten längre 

eftersom den inte längre skapar några miljöproblem. Kurvan med miljöproblem ser då ut som 

ett upp och nedvänt U [∩]  medan den ekonomiska tillväxten kan öka exponentiellt.635 Den 

upp och nedvända U-kurvan bär med sig ett kraftfullt budskap: det som tidigare varit orsaken 

till miljöproblemen (ekonomisk tillväxt) är samtidigt framtidens lösning på 

miljöproblemen.636    

 

I de internationella utredningarna fanns EKC som grund för argumentationen om att en 

vätgasekonomi var nödvändig att införa. Eftersom alla utredningar förde fram fossila bränslen 

i form av gas eller kol som grunden för en vätgasekonomi, behövde de kunna presentera 

förslag på hur de fossila bränslena kunde bli utsläppsfria. Detta gjordes på två sätt. Dels 

hävdades det att en vätgasekonomi med bränsleceller skulle bli mycket mer effektiv än 

nuvarande samhälle, dels menade utredarna att CCS skulle införas vilket skulle medföra att de 

fossila bränslena blev utsläppsfria då koldioxiden avskiljdes och lagrades under jorden. 

 

Kritiker av EKC siktar in sig på flera olika aspekter. Det har i tidigare forskning framför allt 

diskuterats en diskrepens mellan den globalt hävdade hypotesen och de lokalt undersökta 

miljöproblemen. De lokala miljöproblemens lösning tillsammans med ökad ekonomisk 

tillväxt kan nämligen som bäst sägas uppvisa blandade resultat. Det finns undersökningar som 

talar för att rening av hela industrigrenar, sänkning av nationellt avgränsade utsläpp för Sox 

och Nox samt minskning av produkter med hälsofarliga ämnen samspelar med ökade 

inkomstnivåer. 637 Å andra sidan finns det undersökningar som visar på det motsatta för 

hushållsavfall, avskogning och emissioner såsom Sox och Nox .638 Vad som dock står klart är 

att samband mellan minskning av totala globala utsläpp och ökad global tillväxt inte har 

                                                 
634 Vivek Suri & Duane Chapman (1998) ”Economic growth, trade and energy:implications for the 
environmental Kuznets curve”, David I. Stern (1996) ”Economic Growth and Environmental Degradation: The 
Environmental Kuznets Curve and Sustainable Development”  
635 David I. Stern (2004) ”The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve”, Simone Borghesi & 
Alessandro Vercelli (2003) ”Sustainable globalisation”, David I. Stern (1996) ”Economic Growth and 
Environmental Degradation: The Environmental Kuznets Curve and Sustainable Development”, Vivek Suri & 
Duane Chapman (1998) ”Economic growth, trade and energy:implications for the environmental Kuznets curve” 
636 Marzio Galeotti et al. (2006) ”Reassessing the Environmental curve for CO2 emissions: A robustness 
exercise”. Läs även Alf Hornborg (2003) ”Ekosystem, världssystem och ’miljörättvisa’” 
637 Simone Borghesi & Alessandro Vercelli (2003) ”Sustainable globalisation”, Daniel L. Millimet et al.  (2003) 
”The Environmental Kuznets Curve:Real Progress or Misspecified Models?”, Dale S. Rothman (1998) 
”Environmental Kuznets curves – real progress or passing the buck?:A case for consumtion-based approaches” 
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kunnat fastställas. 639  Inte ens den undersökning som låg till grund för Världsbankens 

populariserande och spridande av EKC-hypotesen som underlag för global policy hittade 

samband mellan mer ekonomisk tillväxt och mindre utsläpp av ämnen som kan ge upphov till 

globala miljöproblem, till exempel koldioxid.640 Detta kan kanske bäst illustreras med hjälp 

av undersökningar som tagit den globalt hävdade hypotesen på allvar och undersökt globala 

ämnen som kan ge upphov till miljöproblem såsom koldioxid.641 Utsläpp av växthusgasen 

koldioxid är även det fall som är mest intressant i föreliggande avhandling då en vätgas-

ekonomi sägs vara lösningen på den problematiken. Den forskning som finns om relationen 

mellan ökad ekonomisk tillväxt och utsläpp av koldioxid är sammstämmig. Det finns inga 

studier som visar att utsläppen av koldioxid skulle minska med fortsatt ekonomisk tillväxt på 

global nivå.642 I denna avhandling har jag inte möjlighet att fastslå orimligheten i EKC eller 

utvärdera trovärdigheten i den ekologiskt moderna diskursen vilket ovanstående forskare 

försöker, men jag har däremot uppmärksammat ett antal svagheter i resonemangen, förslagen 

och beskrivningarna av vätgas och bränsleceller. I flera fall verkar det nämligen som om olika 

typer av utsläpp förflyttas utom synhåll då olika tekniska lösningar visas upp. Detta gäller för 

Vattenfall och Sydkrafts bränslecellskraftverk, Chyslers bilar såväl som Islands och de 

internationella utredningarnas förslag om vätgasekonomi.  

 

Dessa noteringar har likheter med vad många forskare anser vara en stor utmaning att förstå i 

samband med hypotesen om EKC. Det handlar om hur olika former av externaliseringar inte 

tas med i beräkningarna. Vad som alltså verkar ske när det gäller globala miljöproblem som 

växthuseffekten är att olika länder, företag och medborgare försöker att skicka utsläppen 

vidare till andra platser samt till andra tidpunkter.643 Vad skett de senaste åren är att många 

                                                                                                                                                         
638 David I. Stern (1996), ”Economic Growth and Environmental Degradation: The Environmental Kuznets 
Curve and Sustainable Development” 
639 För en liknande kritik gällande ekologisk modernisering läs Richard York & Eugene A. Rosa (2003) ”Key 
Challanges to Ecological Modernization Theory:Institutional Efficacy, Case Study Evidence, Units of Analysis 
and the Pace of Eco-Efficiency” 
640 David I. Stern (1996) ”Economic Growth and Environmental Degradation: The Environmental Kuznets 
Curve and Sustainable Development”, David I. Stern (2004) ”The Rise and Fall of the Environmental Kuznets 
Curve” 
641 Vivek Suri & Duane Chapman (1998) ”Economic growth, trade and energy:Implications for the 
environmental Kuznets curve”, Jean Agras & Duane Chapmas (1999) ”A dynamic approach to the 
Environmental Kuznets Curve hypothesis”, Marzio Galeotti et al. (2006) ”Reassessing the Environmental curve 
for CO2 emissions: A robustness exercise” 
642 David I. Stern (2004) ”The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve” 
643 Dale S. Rothman (1998) ”Environmental Kuznets curves – real progress or passing the buck?:A case for 
consumtion-based approaches” 
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energi- och utsläppsintensiva verksamheter förflyttats till länder med lägre BNP.644 Detta 

innebär att produkter såsom till exempel bildelar idag innehåller mer koldioxidutsläpp (som 

släpps ut i ett annat land) när de importeras till ett land för att sättas samman till en hel bil än 

tidigare, då även produktionen av de olika delarna gjordes inom landet i högre grad.645 

Globaliseringen har alltså på senare tid inneburit att miljöförstörande utsläpp har förflyttats 

från länder som Holland, USA, Sverige, Japan till länder som Kina och Indien.646 Det sker 

alltså inte en internalisering av miljöproblemen utan istället externaliseras de till andra platser 

vilket inte minst kan tänkas ske i en framtida vätgasekonomi om CCS-tekniken ska avskilja, 

förflytta och lagra koldioxid från fossila energikällor vid produktionen av vätgas.  

 

I nyligen avslutade kapitel har jag analyserat och diskuterat hur författarna till elva 

omfattande internationella utredningar beskrev vätgas och bränsleceller. Dessa influerade inte 

minst svenska aktörer vilket jag kommer att diskutera i de två följande kapitlen. I det första av 

dessa kapitel undersöks en grupp i sydvästra Sverige som arbetade med att införa vätgas som 

energibärare i det svenska energisystemet.  

 

                                                 
644 Dale S. Rothman (1998) ”Environmental Kuznets curves – real progress or passing the buck?:A case for 
consumtion-based approaches”, David I. Stern (2004) ”The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve” 
645 Vivek Suri & Duane Chapman (1998) ”Economic growth, trade and energy:implications for the 
environmental Kuznets curve”, Andrew W. Wyckoff & Joseph M. Roop (1994) ”The embodiement of carbon in 
imports of manufactured products:Implications for international agreements on greenhouse gas emissions”, 
David I. Stern (1996) ”Economic Growth and Environmental Degradation: The Environmental Kuznets Curve 
and Sustainable Development” 
646 Vivek Suri & Duane Chapman (1998) ”Economic growth, trade and energy:implications for the 
environmental Kuznets curve” 
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Kapitel 6. Vägen till framtiden 2000-2005 

Introduktion 

Som det femte kapitlet i avhandlingen visade skapades det i början av 2000-talet en 

sammanhållen berättelse om att en vätgasekonomi skulle vara framtiden och därmed motsvara 

samtidens krav om att kunna hantera växthuseffekten. Detta gjordes bland annat i utredningar 

från USA, EU, i olika regionala infrastruktursatsningar samt i utredningar från till exempel 

Norge, Danmark och nordiska rådet. I Sverige var det framför allt en grupp, SamVäte, som 

återanvände de story-lines som formulerades i dessa utredningar.647 I detta kapitel analyseras 

denna grupp med fokus på diskussionerna som relaterades till de internationella 

utredningarnas story-lines samt de historiska och nutida lokala story-lines om vätgas och 

bränsleceller.  Presentationen av analysen är uppdelad i ett introducerande avsnitt där de första 

nätverksmötena vid starten av SamVäte diskuteras för att sedan följas av fyra tematiska 

utredanden i vilka textmaterial samt fältanteckningar från projektet Vätgasväg längs 

västkusten undersöks. I avslutningen diskuteras materialet från SamVäte med hjälp av mina 

analytiska begrepp. Sedan tar två platåer vid där jag diskuterar genusanalyser av teknik samt 

riskhantering.    

 

När SamVäte startade 2003 fanns det i Göteborg flera lokala grupper och händelser att 

relatera till. För att försöka ge de lokala förutsättningarna för SamVäte presenterar jag här 

några viktiga grupper och händelser i Göteborg från mitten av 1980-talet och framåt. I 

avhandlingen har jag i kapitel tre beskrivit hur professor Jan Steffensson vid Chalmers tog 

över WELGAS-bilen från Olof Tegström i slutet av 1980-talet. Projektet med elbilar drivet av 

Göteborgs Stad och Volvo från och med början av 1990-talet med inspiration från 

nollemissionslagstiftningen i Kalifornien samt bränslecellskraftverken längs västkusten drivna 

av fossilgas har berörts i avhandlingens kapitel fyra. I kapitel sju kommer jag även att 

redogöra för IVA:s Energiframsyn. Sverige i Europa i vilket flera forskare från Chalmers 

ingick. En av dem, innovationssystemforskaren Anna Bergek, blev senare sekreterarare i 

LångEn utredningen som föreslog vätgasekonomin som ledstjärna för en svensk omställning 

                                                 
647 Gruppen pekades ut bland annat av den av Göran Persson (s) tillsatta Kommissionen mot oljeberoende som 
en intressant partner i det ”angelägna arbetet att utveckla demonstrationsprojekt kring bränslecellsbussar” 
Kommissionen mot oljeberoende (2006), På väg mot ett oljefritt Sverige s.26. Kommissionen bestod av Göran 
Persson, Christian Azar, Lars Andersson, Lotta Bångens, Birgitta Johansson-Hedberg, Leif Johansson, Göran 
Johansson, Christer Segersteen, Lisa Sennerby-Forsse och Stefan Edman (som expert). 



 162

av energisystemet. Tre andra grupper, med Chalmers som knutpunkt, hade diskuterat vätgas 

och bränsleceller sedan millennieskiftet. En av dessa grupper var Göteborg 2050, ett 

visionsprojekt där Chalmers, Göteborgs kommun och kommunerna runt omkring Göteborg 

formulerade scenarier om framtiden. Det startades vid millennieskiftet och inkluderade över 

230 forskare och samhällsaktörer i sitt nätverk.648 I dokumentet Solstad Göteborg 2050 

sammanfattades tankarna från en workshop 2001 om hållbar energi i ett framtida samhälle. 

Dokumentet innehöll en tydlig vision om ett ekologiskt vätgassamhälle byggt på 

förnyelsebara energikällor med stora likheter och implicita hänvisningar både till boken 

(1978) Sol eller Uran samt WELGAS-projektet.649 I verksamhetsberättelsen från 2001 

pekades en sådan Ecotopi till och med ut som målet för hela pojektet Göteborg 2050.650  

 

I Göteborg fanns också Ekocentrum, en stiftelse som sedan länge intresserat sig för 

bränsleceller och vätgas, med lokaler vid Chalmers. Redan 1996 höll de ett seminarium om 

dessa frågor och lite senare bjöd de in Tegström att prata om sina erfarenheter från WELGAS. 

En annan aspekt av vätgas och bränslecellsdiskussionerna i Göteborg var att de tre svenska 

forskningsprogrammen som jag diskuterade i kapitel fyra alltmer kom att fokuseras mot 

transporter. Volvo och Västra Götalandsregionen gavs därmed större utrymme, något jag 

skriver mer om i nästa kapitel. I dessa forskningsprogram fanns flera doktorander knutna till 

Chalmers. Det första av Göteborgs kommuns Internationella Miljöpris var även det kopplat 

till bränsleceller och vätgas. Det delades år 2000 ut till grundaren av Ballard, som är världens 

största bränslecellsföretag.651 Det fanns också en närhet till HyNor (den norska varianten av 

en vätgasväg. De senare ingick senare ett partnerskap med SamVäte) vilket nyttjades inte 

minst som ett argument för att knyta samman Norge, Sverige och Danmark med en 

vätgasväg.652 Initiativtagarna till SamVäte kunde alltså vid starten dra nytta av flera olika 

faktorer lokalt i Göteborg samtidigt som de främst använde sig av de story-lines som fanns i 

internationella utredningar.     

 

                                                 
648 Hans Eek & Jan Swahn, Verksamhetsberättelse 2001 Göteborg 2050. I nästa kapitel diskuterar jag också hur 
flera av forskarna från Chalmers också ingick i IVA:s Energiframsyn vilken diskuterade vätgasekonomin. 
649 Hans Eek & Jan Swahn, Solstad Göteborg 2050  
650 Hans Eek & Jan Swahn, Verksamhetsberättelse 2001 Göteborg 2050 
651 ”Göteborgs miljöpris går till Kanada” Göteborgs-Posten 000929, Robert Odenjung ”Grattis Geofrey” 
Göteborgstidningen 001208, ”Bränslecellsforskare fick Göteborgs miljöpris” Tidningarna Telegrambyrå 
001207, ”Göteborgpris för bränslecell” Dagens Nyheter 001003, ”Får pris för miljövänliga bränsleceller” 
Göteborgstidningen 000929 
652 http://www.scandinavianhydrogen.org/ 
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Med hjälp av projektmedel från Västra Götalandsregionen startades SamVäte 2003, med 

ambitionen att medverka till att vätgas skulle bli framtidens energibärare.653 Ett tjugotal olika 

föreningar, företag, regionförbund m. m. bestämde sig då för att bilda en organisation och 

försöka etablera vätgas som energibärare och bränsleceller som energiomvandlare i Sverige. I 

SamVäte fanns två till tre heltidsanställda under de år jag studerat organisationen. SamVäte 

har sedan starten framför allt finansierats av Västra Götalandsregionen men även fått stöd av 

region Skåne och region Halland.  

 

Arbetet inom detta nätverk, inom vilket en mångfald aktörer länkades samman, har jag 

analyserat för att kunna (be)skriva hur formeringen av en diskurskoalition kan se ut i 

praktiken. I de tidigare kapitlen har jag diskuterat hur diskurskoalitioner med bränsleceller 

och vätgas såg ut i vid olika tidpunkter mellan 1978 till 2000 varav jag fördjupade analysen 

om WELGAS. I detta kapitel studerar jag med hjälp av en deltagande undersökning hur 

diskussionerna i en sådan diskurskoalition kan föras. I analysen av de internationella 

utredningarna har jag redogjort för ett antal story-lines som formulerades globalt. I detta 

kapitel handlar det om hur bränsleceller och vätgas diskuterades inom en grupp av aktörer i 

västsverige. Syftet med att följa objekten i ett sådant empiriskt material är att komma närmare 

där objekten förhandlas samt att analysera hur diskussionerna om bränsleceller och vätgas såg 

ut. Detta ger ytterligare en dimension för att förstå vilka aktörer som formulerade tekniken 

samt hur förväntningar på den förflyttades mellan olika platser. Den deltagande observation 

jag gjort består alltså av fyra heldagar vilket nog av många etnologer, och inte minst 

antroprologer, skulle betecknas som en pilotstudie eller enbart en början på en större 

undersökning. Jag menar dock att kapitlet inte ska läsas för sig utan betraktas som en 

delmängd av hela avhandlingen. Kapitlet står alltså inte heller för sig själv som en egen 

undersökning byggd enbart på deltagande observation. Analysen av de deltagande 

observationerna relateras till tidigare kapitel samt de texter som skrivits av deltagarna i 

gruppen och annat skriftligt material.654  

 

Kapitlet börjar med en analys av anteckningar från de första nätverksmötena inom SamVäte 

och diskussionerna om vilket samhälle vätgas och bränsleceller skulle knytas till för att sedan 

                                                 
653 www.etcab.se 
654 För ett sådan metod vid deltagande observationer läs till exempel Ulf Hannerz (2001) ”Introduktion:när fältet 
blir translokalt” och Thomas Hylland Eriksen (2000), Små platser – stora frågor. En introduktion till 
socialantroprologi, s.330ff  
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följas av en utredning av de disskussionspunkter som förekom under de projektmöten inom 

Vätgasväg längs västkusten som jag deltog i under hösten 2005.    

Närvaro av en ekologisk diskurs 

När SamVäte etablerades 2003 fanns argument från en ekologisk diskurs närvarande i form av 

tankar om ett radikalt annorlunda samhälle där vätgasproduktionen skedde med hjälp av 

förnyelsebara decentraliserade energikällor och där mobiliteten i samhället försiggick mindre 

med bilar och mer med kollektivtrafik. Denna ekologiska diskurs var inspirerad av 

diskussionerna från 1980-talet vilka jag redogjort för i kapitel tre samt det visionsarbete som 

precis genomförts inom Göteborg 2050 där det fanns en tydlig vision om att genomföra det 

småskaliga och flödande vätgassamhället. På det allra första nätverksmötet inom SamVäte 

2003, talade Niklas Wennberg (mp), som då var vice ordförande i Miljönämnden Västra 

Götaland. Han föreläste utifrån ett globalt perspektiv där vätgasvisionen skulle kunna ligga till 

grund för ”[…] radikal förändring”.655 En vätgasvision måste enligt Wennberg tvunget 

innebära en förändring av samhället för att vara intressant. Enligt honom nödgades det ske en 

radikal förändring av transporter, ekonomi och människans användning av resurser för 

jordens bästa. Han menade att väldigt allvarliga och grundläggande problem med bilismen 

och den nuvarande energianvändningen inte kunde lösas med bränsleceller. Exempelvis 

påpekade han att bränsleceller och vätgas inte förebygger eller minskar problemen med 

olyckor, markanspråk, bränsletransporter mm.656 Wennbergs vision var alltså ett samhälle där 

den kollektiva transportsektorn expanderade på bekostnad av bilismen samt ett samhälle som 

var genomgripande förändrat jämfört med det som vi har idag när det gäller miljö och 

ekonomi. I samma anda föreläste forskaren Elin Löwendahl från projektet Göteborg 2050 på 

den andra nätverksträffen. Vid mötet hos SamVäte presenterade Löwendahl scenarier, 

framarbetade på institutionen för fysisk resursteori, med vätgassamhället som slutmål. Även 

dessa scenarier ställde frågan om vilket samhälle det var som vätgas skulle fogas in i. Liksom 

Wennberg menade Löwendahl att vätgas och bränsleceller inte oreflekterat kunde införas i 

dagens samhälle.657 Vid båda dessa möten diskuterades alltså hur ett vätgassamhälle kunde se 

ut och frågor ställdes om ”[…] vilket samhälle den nya tekniken ska fogas till”.658 I början av 

2000-talet kopplades fortfarande bränsleceller och vätgas samman med en vision om ett 

                                                 
655 Hanna Jönsson (2003), Fartyg som går på vatten – vätgassatsningar och visioner i Västra Götaland, s.2 
656 Ibid. s.2 
657 Elin Löwendahl ”Det hållbara vätgassamhället”, Hanna Jönsson (2004), Elavbrott – ett minne blott, 
vätgassatsningar och visioner i Västra Götaland, s.2 
658 Hanna Jönsson (2003), Fartyg som går på vatten – vätgassatsningar och visioner i Västra Götaland s.2 
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radikalt annorlunda samhälle likt det gjort inom WELGAS-projektet på 1980-talet och i 

(1978) Sol eller Uran. Med hjälp av de story-lines som medföljde utopin om en 

vätgasekonomi verkade dock en markant förändring ske. Under den period när jag deltog i 

arbetet med projektet Vätgasväg längs västkusten diskuterades bränsleceller inom SamVäte 

knappts som delar i ett radikalt annorlunda framtida samhälle. I likhet med de story-lines om 

en vätgasekonomi som deltagarna återanvände skulle samhället istället i hög grad konserveras 

i den form som var rådande med skillnaden att vätgas och bränsleceller skulle införas.    

En vätgasväg längs västkusten  

 
gällande antal deltagare, ekonomiska resurser, geografisk spridning och arbetstimmar som 

investerades i projektet. Projektet hade också redan från början ett tydligt mål att diskutera 

vätgasens roll i samhället eftersom både vätgasens och bränslecellernas egenskaper, vilka 

fordon som skulle införskaffas samt hur en infrastruktur med både tankstationer, 

transportmedel och bränsle skulle organiseras var föremål för diskussioner vid de olika 

projektträffarna.659  

 

I analysen i detta kapitel resonerar jag utifrån vissa mönster och återkommande teman. Min 

ambition är att lyfta fram återkommande diskussionspunkter samt exemplifiera dessa med 

bilder av vissa händelser och skriftligt material.660 Kapitlet är strukturerat i teman vilka 

                                                 
659 Hanna Jönsson (2005), Slutrapport från projektet samverkan för vätgasintroduktion i Västra Götaland, 
Träffarna benämndes som Utbildningsdag om bränsleceller och vätgasinfrastruktur, Göteborg, 25 augusti 2005, 
Hur skaffar vi vätgasfordon och hur bör vi bygga och lokalisera vätgastankstationer till Vätgasväg längs 
Västkusten?, Malmö 30 september 2005, Organisering och finansiering, Falkenberg 27 oktober 2005, 
Slutseminarium – Vätgasväg längs Västkusten, Göteborg, 24 november 2005 
660 Dessa träffar har jag dokumenterat med hjälp av fältanteckningar, analys av anteckningarna förda av aktörer 
inom SamVäte, utredningar vilka framlades vid projektträffarna samt presentationsmaterial från deltagarna. För 
att fördjupa analysen och kunna relatera det enskilda projektets generaliserbarhet för hela SamVäte har jag 
inhämtat material i form av rapporter, ansökningar, pressmedelanden och nyhetsbrev www.vgregion.se, 
projektansökningarna har jag rekviderat från miljösekretariatet i Borås, anteckningarna gjorda av SamVäte från 
olika möten har skickats ut till deltagarna i nätverket och fältanteckningarna finns i författarens ägo. 

Deltagarna i SamVäte hade sedan starten 2003 initierat ett antal projekt vid 

olika tidpunkter och med olika mål. Projekten hade rört alltifrån användning av 

gas från Stenungssund till bränsleceller på båtar. Projekten var dock mindre 

och hade inte vunnit större gehör. Underlaget till detta kapitel är  istället en 

analys av skriftligt material och deltagande observationer i projektet 

”Vätgasväg längs västkusten”, ett projekt som var av helt annan karaktär än de 

tidigare. Projektet var det mest omfattande dittills som drivits inom SamVäte 
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relaterar till tidigare diskuterade story-lines om vätgasekonomin. Varje tema börjar med en 

analytisk redogörelse för en händelse av signifikant natur för hela temat.661 De teman jag 

behandlar är; diskussionerna om ett framtida samhälle, bilismens ekologiskt moderna framtid, 

egenskaper hos bränsleceller och vätgas samt frågan om hur vätgasen ska produceras.   

Diskussionerna om ett framtida samhälle 

Sven Wolf gick fram till den bärbara datorn som låg på bordet längst fram i seminarierummet. 

Vi satt samlade längs ett långsmalt bord och i det dunkla rummet lyste de avslutande orden 

från kemiingenjören Kristina Haraldssons presentation upp duken. På grund av det långsmala 

bordet koncentrerades mina blickar mot podiet där Haraldssons presentation precis avslutats 

och Mikel Sloths skulle påbörjas. När Wolf klickade ner powerpointpresentationen möttes jag 

av blicken från en av Hollywoods actionhjältar. I sin Hummer var det nämligen inte bara som 

guvernör Schwarzenegger mötte min blick, utan även som en symbol för framtiden. Medan 

Wolf klickade sig fram till Sloths PowerPoint var det Arnold som dominerade rummet.662  

 

Att bilden på Schwarzenegger fanns med i Malmö var symptomatiskt. Redan vid det första 

mötet i Göteborg introducerade Wolf hela ”Vätgasväg längs Västkusten” med en bild på 

Arnold Schwarzenegger i hans Hummer.663 Denna bild hängde sedan med projektet bland 

annat som pausbild mellan bildspelen. Kalifornien, med ledaren Schwarzenegger, fördes inom 

SamVäte fram som en föregångsregion, en region att se upp till och ta efter vilket sammanföll 

med den massmediala bilden. Att den svenska miljöministern Lena Sommerstad varit i 

Kalifornien och åkt bil med bränsleceller som energiomvandlare angavs som en viktig 

händelse.664 Kalifornien porträtterades även i slutrapporten av projektet i fronten för vad som 

beskrevs vara framtidens transportsystem: bilar som drevs med vätgas och bränsleceller. Det 

var ett Kalifornien ”[…] med Arnold Schwarzenegger i spetsen” som ansågs utgöra 

förebilden.665 

                                                 
661 Denna händelse är skriven i så kallad etnografisk presens för att levandegöra analysen. Thomas Hylland 
Eriksen (2000), Små platser – stora frågor. En introduktion till socialantroprologi, s.33 
662 Fältanteckningar från Hur skaffar vi vätgasfordon och hur bör vi bygga och lokalisera vätgastankstationer till 
Vätgasväg längs Västkusten?, Malmö 30 september 2005, Hummer är en bilmodell som initialt konstruerades för 
USA:s militär. Bilen är i dess marknadsutförande tätt förknippad med Schwarzenegger då han redan från första 
början använts som dragplåster i marknadsföringen. Bilen drar över 2 liter bensin per mil och är därmed en av de 
mest energiineffektiva bilarna som går att köpa om effektiviteten är ett mått på hur långt det går att köra på det 
bränsle som förbränns i bilens motor.    
663 Fältanteckningar från Utbildningsdag om bränsleceller och vätgasinfrastruktur, Göteborg, 25 augusti 2005 
664 Fältanteckningar från Organisering och finansiering, Falkenberg 27 oktober 2005 
665 Hanna Jönsson et al.  (2005), Slutrapport vätgasväg längs västkusten, s.39 
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Under de projektmöten som jag deltog i lyfte deltagarna i SamVäte fram Kalifornien som en 

region där arbetet med ”vätgasvägar” hade kommit längst. Exempelvis fick Wolf frågan vid 

mötet i Falkenberg varför ”Vätgasväg i Väst” startades. Han svarade med att lägga ut texten 

om att det påbörjats ”vätgasvägar” runt om i världen, framför allt i Kalifornien. Varför har 

inte detta skett i Sverige undrade han?666 

 

Schwarzenegger gjorde sig inför guvenörsvalet 2003 känd som en företrädare för 

bränsleceller och vätgas samt genom att delta aktivt i etableringen av visionen om motorvägar 

med vätgastankstationer – en så kallad ”Hydrogen Highway” som på svenska översattes till 

”vätgasväg”.667  Som jag diskuterar i kapitel sju uppmanades svenska bilister att köra som 

Arnold bland annat av Expressens ledarskribent Tommy Hammarström och Dagens Nyheters 

miljöreporter Lars Ingmar Karlsson runt 2004.668 Symboliken med Schwarzenegger fanns 

                                                 
666 Fältanteckningar från Organisering och finansiering, Falkenberg 27 oktober 2005 
667 Läs till exempel http://gov.ca.gov/press-release/2717/  
668 Tommy Hammarström ”Kör som Arnold” Expressen 041122 [ledare], och Lars Ingmar Karlsson ”Full gas 
mot en renare miljö” Dagens Nyheter 040722. Läs även ”Schwarzeneggers favorit med vätgas” Dalademokraten 
041104, Håkan Abrahamson ”Terminatorn vill tanka vätgas i monsterbilen” NyTeknik 030910, 
”Schwarzeneggers favorit med vätgas” Huvudstadsbladet  0411016, Lars Klint ”Terminator även i politiken” 
Kvällsposten 050616, ”Ideer och innovatörer för 2005” Veckans Affärer 050117 
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alltså vid denna tidpunkt tillgänglig för projektledarna i SamVäte att använda sig av.  

Projektledarna lånade inte bara Schwarzenegger från Kalifornien, där han argumenterat för 

bränsleceller och vätgas som essentiella delar av en infrastruktur som kunde möjliggöra en 

fortsatt expansion av bilismen samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskades, utan 

också beteckningen ”vätgasväg”. Deltagarna inom SamVäte använde sig av benämningen 

”vätgasväg” bland annat i ansökningen till miljönämnden. Wolf skrev däri att ”Delstaten 

Kalifornien bygger en vätgasinfrastruktur som ska försörja vätgasdrivna fordon med vätgas 

(Hydrogen Highways)”.669 Dessa vägmetaforer för att beteckna framtidens transportsystem 

förekom flitigt även i de internationella utredningarna som diskuterades i förra kapitlet. Inom 

SamVäte lånades också explicit metaforen om vägkartor för  att styra den tekniska 

förändringen mot en vätgasekonomi. Projektet symboliserades med en stiliserad karta över 

västkusten med sammankoppling till Danmark. Projektet ”Vätgasväg längs västkusten” 

symboliserade ett svenskt arbete med en vägkarta mot en vätgasekonomi likt den story-line 

som fanns i de internationella utredningarna.  

 

Argumentet om ”vätgasvägar” användes framför allt för att beskriva Sverige som en anomali. 

Sverige utpekades som ett undantag från resten av världen, ett undantag som av 

projektledarna beskrevs vara märkligt. Vid det avslutande projektmötet började Wolf med att 

ställa frågan om varför ”Vätgasväg längs västkusten” startade överhuvudtaget. Han besvarade 

själv frågan med hänvisning till att det runt omkring i världen startades projekt för ”Hydrogen 

Highways”, men inget i Sverige. Varför ska Sverige vara ett undantag, frågade sig Wolf likt 

han gjort i ansökan till Miljönämnden i Borås670 och i Falkenberg.671 På samma sätt 

argumenterades det för ”Vätgasväg längs västkusten” i slutrapporten från projektet. Innan 

SamVäte började arbeta med frågan sades det ”[…] att flertal nationer hade initierat 

’Hydrogen Highways’ […]”.672 Detta skäl fördes också fram senare i samma rapport under 

rubriken ”allianser” där det noterades att det pågår ”[…] ett antal Hydrogen-Highway-projekt 

av varierande ambitionsgrad runt om i världen”.673 Dessa redan påbörjade infrastrukturprojekt 

angavs som skäl för att Sverige också borde bygga tankstationer för vätgas. I slutrapporten 

deklarerades vidare att Sverige måste ”hänga med i utvecklingen” när stora aktörer som EU, 

General Motors och USA:s president George W. Bush obestridligen bestämt sig för vätgas. 

                                                 
669 Sven Wolf (2004), Förstudie av vätgasväg  
670 Ibid. s.3 
671 Fältanteckningar från Organisering och finansiering, Falkenberg 27 oktober 2005 
672 Hanna Jönsson et al. (2005), Slutrapport vätgasväg längs västkusten, s.2 
673 Ibid. s.5 
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Bland annat citerades Bushs tal till nationen från januari 2003 då han lät förstå att bilar drivna 

med hjälp av vätgas och bränsleceller kommer att bli framtidens transportmedel.674 Detta tal 

fungerade som en retorisk resurs för skapandet av flera rapporter inom USA, EU och de 

nordiska länderna vilka diskuterade en vätgasekonomi samt användes av SamVäte. De 

referenser som mobiliserades av rapportförfattarna var nästan uteslutande från USA:s 

energidepartement samt EU. Det var också referenser från samtiden och inga diskussioner om 

tidigare satsningar varken i Sverige eller i andra länder.675 Sammanfattningsvis lyfte 

deltagarna i SamVäte fram Kalifornien som ett eftersträvansvärt ideal samtidigt som Sverige 

betecknades som ett undantag. Projektledarna frågade sig varför så var fallet och menade att 

detta var underligt. Sverige borde hänga med i denna förändring eftersom denna förändring 

ansågs vara eftersträvansvärd.  

 

Att Kalifornien användes av deltagarna inom SamVäte medförde samtidigt att det problem 

som formulerades för vilket bränsleceller och vätgas var lösningen tilldelades en speciell 

karaktär. Återberättande av Kalifornien och Schwarzenegger möttes av instämmande av alla 

deltagare förutom ingenjören Gunnar Larsson som genmälde vid slutseminariet att begreppet 

”Hydrogen Highways” kunde kopplas till den negativa bilden av Schwarzenegger som en 

republikansk politiker och ett teknisk samt storskaligt sätt att resonera. Larsson ansåg att det 

inte var oproblematiskt att använda sig av dessa argument. Hans invändning fick dock inget 

stöd av de andra deltagarna på seminariet.676 

 

Förutom användningen av Schwarzenegger som symbol, kartor och vätgasvägar som 

metaforer strukturerades diskussionen om ett framtida samhälle med vätgas och bränsleceller 

också av det underliggande antagandet om ekonomisk expansion. I samma anda som den 

dominerande story-line som fanns i de internationella utredningarna skapades det inom 

SamVäte en bild av en ostoppbar expansion av bilismen och ökande energiomvandlingar som 

viktiga argument för att legitimera en satsning på vätgas och bränsleceller. Detta skedde bland 

annat genom att hänvisa till ”[…] Kina och Indiens starka tillväxt och därigenom ökade 

oljebehov”.677 Denna ofrånkomliga ökning av energianvändningen som framfördes inom 

gruppen ansågs samtidigt medföra problem. För att låsa upp denna situation menade 

                                                 
674 Hanna Jönsson et al. (2005), Slutrapport vätgasväg längs västkusten, s.21  
675 Ibid. 
676 Fältanteckningar från Slutseminarium – Vätgasväg längs Västkusten, Göteborg,  24 november 2005 
677 Hanna Jönsson et al. (2005), Slutrapport vätgasväg längs västkusten, s.1 
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projektledarna att vätgas och bränsleceller borde spela en avgörande roll.678 På liknande vis 

fungerade texten i tre projektansökningar vilka skickades in av människor inom SamVäte. 

Även ansökningarna började med att hänvisa till skeenden internationellt. Först skisserades de 

problem som ansökarna ville påvisa med dagens energisystem, nämligen att vi omvandlar för 

mycket fossil energi. Lösningen på detta var enligt författarna ny energiteknik.679 Efter denna 

argumentation försäkrades att ”Många är överens om att vätgas kommer att ha en nyckelroll 

[…]”.680 Liksom i de internationella utredningarna antogs alltså främst att 

energiomvandlingstakten skulle öka men kunde hanteras med hjälp av vätgas och 

bränsleceller.  

 

Men argumenten om det expansionistiska samhällets nödvändighet har inte varit, och var inte 

heller, allenarådande inom SamVäte. Som jag beskrev inledningsvis fanns det i startskedet en 

tanke på ett radikalt förändrat samhälle. Även längre fram fanns det de som ifrågasatte en 

konstruktion av framtiden i expansionistiska termer. Till exempel fanns det i en del av 

rapporterna andra argument närvarande om varför vätgas och bränsleceller borde införas i vårt 

samhälle. Det sattes samman en kedja av argument som såg helt annorlunda ut gällande 

eventuell nödvändig ökning av energiomvandlingarna. I en utvärdering som berörde hela 

SamVäte från 2005 fanns ingen beskrivning av ökande energibehov utan istället handlade det, 

enligt författaren Hanna Jönsson, om att vätgas kunde vara ”[…] en pusselbit i den 

nödvändiga övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor och ett mer hållbart 

energisystem”.681 Här noterades en nödvändig övergång till förnybara energikällor och ett mer 

hållbart energisystem vilket inte hade något att göra med ökade energiomvandlingar. Istället 

argumenterades det för en nödvändig samhällsförändring. Skillnaden var alltså att det inte 

fanns någon framställning om en expansionistisk lagbunden nödvändighet utan istället ett 

konstaterande att vårt nuvarande energisystem inte var hållbart, men att det måste bli det i 

framtiden.  

 

                                                 
678 Hanna Jönsson et al. (2005), Slutrapport vätgasväg längs västkusten, s.1 
679 ETC Battery and FuelCells Sweden AB (2004), Samverkan för vätgasintroduktion i Västra Götaland, s. 2, 
Torslanda Kulturhus (2004), Västcell – Energisystem med västsvensk bränslecell till kulturhuset Vingen, s.2, 
Sven Wolf (2004), Förstudie av vätgasväg, s. 2 
680 ETC Battery and FuelCells Sweden AB (2004), Samverkan för vätgasintroduktion i Västra Götaland, s. 2. 
Läs även Torslanda Kulturhus (2004), Västcell – Energisystem med västsvensk bränslecell till kulturhuset 
Vingen, s.2, Sven Wolf (2004), Förstudie av vätgasväg, för liknande argumentation. 
681 Hanna Jönsson (2005), Slutrapport från projektet samverkan för vätgasintroduktion i Västra Götaland  
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Även om det fanns motsatta åsikter dominerades beskrivningen av framtiden inom SamVäte 

av Schwarzenegger som pekade ut riktningen i form av en vätgasväg mot en vätgasekonomi. 

Denna riktning var enligt de flesta deltagare nödvändig för att kunna hantera de motstridiga 

kraven på mer energi och växthuseffekten. Det var också nödvändigt för att kunna hantera en 

bilism som var determinerad att expandera.  

Bilismens ekologiskt moderna framtid 

Tystnaden var markant i rummet. Det som hade framkallat denna frånvaro av ljud var en 

presentation om bussar drivna av vätgas med bränsleceller som energiomvandlare genomförd 

av Kristina Haraldsson från KTH. Hennes presentation var en analys av CUTE-projektet i 

Stockholm, ett projekt där tre bussar gått i linjetrafik, en linje som givits namnet 

”Vattenlinjen”. Projektet hade precis lagts ner och utvärderingarna av bussarnas funktionalitet 

och deras prestanda var klara. Runt omkring mig i rummet satt ett tiotal män, samt två 

kvinnor som ingick i projektledningen, vilka samlats för att vid SamVätes första möte inom 

projektet ”Vätgasväg längs västkusten” diskutera vilka fordon som skulle kunna trafikera en 

sådan väg. Stämningen började nu bli spänd. Fortfarande ingen applåd, vilket de tidigare 

talarna tilldelats. Haraldsson hade påvisat effektiviteten i CUTE-bussarna där 

verkningsgraden var 23%, räknat från när vätgasen fanns i trycksatta tankar ombord till 

framdrivning. Verkningsgraden inkluderade inte lagringen av vätgasen, transporten av den 

eller produktionen av den.682 I hennes presentation framgick att det var bussar som borde 

prioriteras eftersom deras körcykel, reparationsbehov och ständiga rörelse innebar en 

möjlighet till mycket högre effektivitet än bilar med bränsleceller. Hennes nyligen avslutade 

presentation innehöll en uträkning som slutade i att 10 stadsbussar i kontinuerlig drift 300 

dagar om året 50 km varje dag innebar att en produktion av 33 000 ton vätgas måste ske.683 

Genom att beskriva den mängd vätgas som måste produceras för att hålla 10 stadsbussar i 

kontinuerlig drift implicerade hon samtidigt vilken väldigt stor mängd vätgas som måste 

produceras om privatbilism ska försörjas. De två som satt bakom mig och förde anteckningar 

försökte nu få igång en applåd men det blev inget av den. Slutligen reste sig projektledaren 

                                                 
682 Fältanteckningar från Hur skaffar vi vätgasfordon och hur bör vi bygga och lokalisera vätgastankstationer till 
Vätgasväg längs Västkusten?, Malmö 30 september 2005 samt Kristina Haraldsson (2005), Vilka fordon är 
lämpliga för en vätgasväg? 
683 Ibid. 
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Sven Wolf från sin stol och drog igång en applåd samtidigt som han gick fram till Haraldsson 

för att tacka henne. 684      

 

Diskussionen om vilket sorts transportsystem vätgas och bränsleceller skulle vara delar av var 

en återkommande punkt på dagordningen för projektet ”Vätgasväg längs västkusten”. I detta 

tema har jag samlat den pågående förhandlingen inom SamVäte om vilka transporter som 

borde ske med bränsleceller och vätgas. Projektet ”Vätgasväg längs västkusten” startades 

nämligen inom SamVäte för att undersöka möjligheten att skapa en infrastruktur för fordon 

drivna med vätgas. I likhet med det norska systerprojektet HyNor var idén att ett antal 

tankstationer för vätgas skulle byggas. Dessa behövde fylla en funktion och därför 

diskuterades vid projektmötena inom SamVäte vilka sorters fordon som skulle trafikera en 

vätgasväg. Diskussionen om hur transportsystemet skulle se ut inkluderade alltså även vilka 

fordon som borde nyttja tankstationerna. Dessa fordon var föremål för debatt och diskussion. 

Ett helt arbetsmöte i Malmö, där Kristina Haraldssons presentation ingick, handlade om denna 

fråga samtidigt som diskussioner om de eventuella fordonens utseende och funktion kom upp 

vid alla möten. Exempelvis talade Per Ekdunge från Volvo vid det första mötet i Göteborg om 

bilföretagens olika strategier för att infoga bränsleceller i bilar och tunga lastbilar. Vid mötet i 

Malmö redovisade Per Sjöbom från Ångpanneföreningen och Haraldsson erfarenheterna från 

CUTE-projektet medan Mikael Sloth representant från H2logics i Danmark685 och Bjornar 

Kruse från HyNor talade om eventuella inköp av bilar till en gemensam nordisk vätgasväg. 

Vid mötet i Falkenberg diskuterades fordonens bränsleceller och deras livslängd. 

Bränslecellerna som var tänkta att omvandla vätet i fordonen tillskrevs olika egenskaper. Det 

avslutande seminariet i Göteborg upptogs bland annat av Gunnar Larssons diagnos av den 

internationella bilindustrin.  

 

Fordon i form av bussar var de exempel som främst konstruerades som fungerande artefakter. 

I flera presentationer, inte minst Haraldssons, utpekades bussar som fordon vilka fungerade 

med vätgas och bränsleceller. De stora försöksprojekten som lyftes fram inom kollektivet 

handlade om hur framgångsrik kombinationen av bränsleceller och vätgas kunde vara i 

bussar. Bussar kan därmed på ett vis förstås som det mest realistiska förslaget för en 

                                                 
684 Även i dokumentationen från detta tillfälle finns en frånvaro av vad som sades. Under Haraldssons 
presentation ”Vilka fordon är lämpliga för en vätgasväg?” finns inga anteckningar gjorda. Magnus Karlström 
(2005), Sammanfattning av diskussionen den 30 september 2005 
685 H2 logics – ett företag som etablerades 2003 med ambitionen att skapa produkter där vätgas och bränsleceller 
ingår http://www.h2logic.dk  
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vätgasväg, eftersom de etablerades som fungerande fordon. Vid mötet i Malmö redovisade 

både Sjöbom och Haraldsson hur framgångsrikt CUTE-projektet i Stockholm hade varit. 

Sjöbom framhöll med hjälp av ett antal diagram att bussarna fungerat över förväntan och att 

tillförlitligheten ökat under hela perioden.686 Haraldsson förevisade, som tidigare nämnts, 

också hon utvärderingen av bussarna i CUTE-projektet. Ett annat exempel på 

argumentationen om bussar var hur ingenjören Gunnar Larsson vid det avslutande seminariet 

i Göteborg resonerade om hur viktigt det var att börja med stadsbussar då dessa rör sig längs 

en viss slinga hela tiden, har få stopp, ett tankställe vilket enligt honom innebar bra tillgång 

till reparatörer. Han exemplifierade detta med att de första fordonen med bränsleceller var 

bussar som fanns i Georgetown, en plats med närhet till militäranläggningar.687 

 

Även om bussar framfördes som positiva exempel på fungerande fordon menar jag ändå att 

det var privatbilism som framställdes som det eftersträvansvärda målet. Hur kan detta komma 

sig? Jag menar att privatbilismens dominans inom SamVäte kan påvisas trots redogörelserna 

om bussarna. Det var nämligen inte bussar som beskrevs vara fordonen för en framtida 

”vätgasväg”. Bussarna uteslöts från resonemangen om framtidens fordon på ett antal 

kompletterande vis. Den tystnad som mötte Haraldssons presentation anser jag vara ett 

exempel på en utmaning av den självklara sanningen att privatbilismen var målet, detta då hon 

indirekt (genom att gå omvägen om bussarna) påvisade att driften av bilar kräver stora 

mängder vätgas. Tystnaden kan alltså förstås som en förvåning gentemot en utmaning av den 

självklara dominans som privatbilismen innehade inom SamVäte vilket inte minst kan 

kopplas till återberättandet av Kalifornien som det framtida samhället. Ett annat exempel var 

hur Larsson fortsatte sitt föredrag, vilket han inledde med att poängtera bussarnas roll, med att 

ge en överblick av alla biltillverkares prognoser och prototyper för bilar med bränsleceller. 

Trots att Larsson alltså argumenterade för att bussar borde vara enklast att tanka, reparera och 

köra följde han inte upp det argumentet med att visa hur busstillverkarna ser på framtiden. 

Istället gick han över till att tala om bilindustrin och deras prototyper inför framtiden. 688  En 

liknande tendens märks i de nyhetsbrev som projektledarna inom SamVäte i väst skickade ut 

                                                 
686 Fältanteckningar från Hur skaffar vi vätgasfordon och hur bör vi bygga och lokalisera vätgastankstationer till 
Vätgasväg längs Västkusten?, Malmö 30 september 2005 samt Per Sjöbom (2005), Erfarenheter från 
tankanläggning vätgas 
687 Fältanteckningar från Slutseminarium – Vätgasväg längs Västkusten, Göteborg,  24 november 2005 
688 Ibid. 
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till alla medlemmar i organisationen. I dessa låg fokus på bilar och det blev bilföretagen som 

beskrevs som de legitima användarna av vätgas och bränsleceller.689  

 

På liknande vis diskuterade Zero Emissions Resource Organisation i förordet till Hydrogen – 

internasjonal status for hydrogenkjöretöy og hydrogenstasjoner som Bjornar Kruse från 

HyNor, Norges motsvarighet till SamVäte, delade ut i Malmö. Där antogs att bilar med 

bränsleceller var enda alternativet om reduceringen av koldioxid skulle kunna nås. Andra 

möjliga alternativ – som bättre kollektivtrafik, fler som cyklar eller går – var inte några bra 

svar på hur framtiden borde te sig enligt rapportförfattaren.690 För att kunna ta hänsyn till 

miljön, som i det här fallet alltså var lika med att inte släppa ut koldioxid, menade Kruse att 

vätgas borde tas i bruk så fort som möjligt. Istället för att förändra våra rörelsemönster från 

privat transport med bilar, till kollektivtrafik kompletterat med cykel och promenader, var det 

alltså vätgas i bilar som var framtiden eftersom en sådan kombination enligt Kruse gav 

nollutsläpp om vätgasen användes i bilar med bränsleceller.691 Varifrån vätgasen skulle 

komma diskuterades inte utförligt i rapporten. Den norska satsningen i början av 2000-talet 

byggde, som jag visat i tidigare kapitel, på en tilltro att CCS skulle skapa vätgas som en 

”naturlig mellanprodukt” när koldioxiden separerades från naturgasen. Diskussionen om CCS 

och naturgas fanns dock inte med när Kruse presenterade HyNors vision. Problemen med 

koldioxid placerades allt som oftast vid avgasröret och denna kombination fick utgöra hela 

miljöproblemet med bilismen. Olle Hådell från Vägverket aktualiserade dock frågan om 

bilismens problem endast kan sägas vara utsläppen ur avgasröret. Hådell förutsåg att om det 

endast skulle bli bilar med bränsleceller och vätgas i framtidens bilism avhjälper det ändå inte 

ett annat stort problem med bilismen nämligen partiklar från fordonens däck. Problemet med 

partiklar blir nämligen större och allvarligare ju fler fordon som trafikerar vägarna oberoende 

av hur giftfria utsläppen från avgasröret blir.692 Bilismens expansion ledde alltså enligt Hådell 

till oväntade kedjereaktioner som inte kunde hanteras enbart genom att begränsa utsläppen 

från bilarna.  

 

Favoriseringen av privatbilismen kan också illustreras med hjälp av Bjornar Kruses 

presentation av HyNor-projektet i Norge. Kruse lyfte fram deras kontakter med olika 

                                                 
689 Läs bland annat SamVäte i Väst, Nyhetsbrev nr.1 2006, s.6 
690 Ibid. s.4 
691 Ibid. 
692 Olle Hådell (2005), Vätgas i relation till andra bränslen 
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bilföretag och hur svårt det var att få tag på bilar som var klara för att köra med. Han menade 

att det bästa kanske vore att göra en gemensam nordisk beställning av bilar. En sådan 

beställning av bilar diskuterades också vid mötet i mitten av juni mellan HyNor, SamVäte och 

Hydrogen link.693 När föreberedelserna kommit så långt att presumtiva fordon för en 

vätgasväg diskuterades var det alltså bilar som skulle köpas in, bussarna uteslöts som 

alternativ. Bussarnas roll sammanfattades vid arbetsmötet i Malmö av projektledaren Magnus 

Karlström med orden ”[…] bussar är en mycket lämplig nischapplikation för 

bränslecellsfordon”.694  

 

Inom SamVäte fanns dock även de som ansåg att ett eventuellt samhälle med vätgas och 

bränsleceller också krävde en radikal förändring i vårt sätt att transportera oss, med mycket 

mer tonvikt på kollektiva transportmedel. Lennart Ekman från Ekocentrum – en stiftelse 

startad av Jordens Vänner, Fältbiologerna, Studiefrämjandet samt Centrum för ekologisk 

teknik695 – kan tolkas som talesperson för en sådan framtidsvision då han under slutseminariet 

frågade sig om det verkligen bara var bilar som gällde i framtiden?696 Ekocentrum deltog 

inom SamVäte från starten 2003 men när organisationen omvandlade sig till Vätgas Sverige 

2006 fanns de inte med längre.   

 

Arbetet med att införa vätgas som energibärare i Sverige inriktades av SamVäte framför allt 

mot transportsektorn där vätgas skulle ersätta bensin och driva bilar med bränsleceller. Både 

bussar och bilar diskuterades men det var främst bilarna som gruppen ansåg vara värda att 

satsa på i framtiden. Bussarna förblev intressanta men uteslöts som ett resultat av 

förhandlingarna inom gruppen. Även om bussar ansågs vara de mest realistiska alternativen 

och porträtterades som fungerande artefakter passade de inte in i de story-lines om en 

vätgasekonomi som dominerade inom SamVäte. Vilka var då de egenskaper som 

sammanfördes med bränsleceller och vätgas som gjorde dem nödvändiga inför framtiden 

enligt deltagarna vid projektmötena?   

                                                 
693 Samväte i Väst, Nyhetsbrev nr. 5, 12 oktober 2005 s.2 
694 Magnus Karlström (2005), Sammanfattning av diskussionen den 30 september 2005 
695 www.ekocentrum.nu nedladdad 2006-05-03 Denna stiftelse har sedan länge intresserat sig för bränsleceller 
och vätgas. Redan 1996 hölls ett seminarium om dessa frågor.  
696 Fältanteckningar från Slutseminarium – Vätgasväg längs Västkusten, Göteborg,  24 november 2005 
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Egenskaper hos bränsleceller och vätgas 

”Vad finns det för risker med vätgas som bränsle” frågade sig Schenkers representant vid 

seminariet i Falkenberg. Corfitz Nelson från Svensk Gastekniskt Center gick omedelbart i 

svaromål. ”Självklart är den säker, åtminstone säkrare än bensin och det handskas vi ju med 

varje dag!” Corfitz fortsatte med att fråga om vi sett filmen på Internet där ett läckage ur en 

vätgastank och antändningen av gasen sker vilket leder till att en avlång och samlad låga 

brinner en kort tid illustreras. Ett tveksamt nickande kom till svar.   

 

En story-line som upprepades av deltagare i SamVäte var att vätgas var en säkrare 

energibärare än exempelvis bensin. Vid mötet i Falkenberg inflikades det att vätgas var en 

säker energibärare, med hänvisning till en film på Internet där man hade satt eld på en bil. 

Filmen producerades av energidepartementet i USA och visar hur en bensinbil övertänds på 

60 sekunder medan det från vätgasbilen enbart brinner en eldslåga som stiger rakt upp i luften 

utan att bilen antänds.  
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Bilderna summerade en tre och en halv minut lång videofilm från forskning gjord av Micheal 

R. Swain vid Miami School of Engineering.697 Experimentet hade utförts på uppdrag av 

USA:s energidepartements avdelning för vätgasforskning.698 Denna skildring av vätgasen 

upprepades av projektledarna inom SamVäte. Vid andra nätverksmötet som SamVäte i Väst 

anordnade visades denna film.699 Experimentet var tänkt att övertyga tittaren om vätgasens 

relativa säkerhet eftersom den visar hur bilen som innehåller vätgas undslipper den 

övertändning som bensinbilen råkar ut för. Troligen lyckades den enligt dokumentationen från 

nätverksträffen med att få ”[…] de flesta i publiken överens om att vätgas inte är så osäkert 

och farligt som vi oftast får höra”.700 Filmen verkar tilldelats statusen av ett bevis för 

vätgasens säkerhet. Även i rapporten som Bjornar Kruse delade ut vid mötet i Malmö 

omtalades filmen.701 I rapporten beskrev Kruse även att vätgas vore mer säkert som 

flygbränsle än vad som nu används enligt ett EU-projekt från 2002.702 Vidare argumenterade 

Kruse för att vätgasens ofarlighet var känd redan av N.A Otto som 1880 använde sig av 50% 

vätgas i drivmedlet för sin Ottomotor.703 Enligt Kruse var alltså den över hundraåriga 

bensinepoken ett säkerhetsmässig misstag även enligt uppfinnaren av förbränningsmotorn. 

Om vi vill ha säkrare bränslen för fordon borde vi lita på mannen som uppfann 

förbränningsmotorn, han borde veta, argumenterade Kruse.  

 

Övertygelsen om att vätgas-bränsleceller var en säker kombination, var något som enligt 

deltagarna i SamVäte borde spridas till resten av samhället. Den samhälleliga utbildning som 

borde ske enligt dokumentationen från de första nätverksträffarna måste leda till att politker 

och allmänheten får ”[…] veta att tekniken är säker, att den fungerar och att det behövs”.704 I 

likhet med den story-line om den säkra vätgasen som figurerade i de internationella 

utredningarna upprepade de flesta deltagarna i SamVäte bilden av tekniken som säker samt att 

denna säkerhetsuppfattning borde spridas till allmänheten. De eventuella osäkerheterna med 

vätgas och bränsleceller diskuterades sällan inom SamVäte, varken på nätverksmötena, 

projektmötena för Vätgaväg längs västkusten eller i de olika rapporter som publicerades. 

                                                 
697 Micheal R. Swain (2001), Fuel leak simulations 
698 US Department of energy hydrogen program infrastructure activities 
699 Hanna Jönsson (2004), Elavbrott – ett minne blott, vätgassatsningar och visioner i Västra Götaland s.2  
700 Ibid.  
701 Bjornar Kruse et al. (2002), Bellona rapport nr.6 – Hydrogen status og muligheter, s.46 
702 Bjornar Kruse (2005), Hydrogen – internasjonal status for hydrogenkjöretöy og hydrogenstasjoner, s.21  
703 Ibid. s.15.  
704 Hanna Jönsson (2004), Elavbrott – ett minne blott, vätgassatsningar och visioner i Västra Götaland, s. 11. En 
liknande skrivning finns i MISTRA-programmets årsrapport där Bengt Steen, professor vid Chalmers skrev att: 
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Istället var det säkerheten som påpekades, detta med endast ett undantag. I kontrast till 

övertygelsen om den säkra vätgasen framförde en företrädare från gasföretaget Linde, Roger 

Andersson, att användning av vätgas kräver ”extra täta system, säkra system och 

explosionssäkra system”.705 Andersson menade till skillnad från den vanliga försäkringen om 

att vätgasen var säker, eller åtminstone säkrare än de alternativ som den jämfördes med, att 

vätgasens införande som energibärare i samhället krävde extra täta och explosionssäkra 

system.  

 

En annan egenskap som diskuterades livligt inom SamVäte var bränslecellernas krav på 

platina. Alltsedan 1960-talet har användningen av ädelmetaller i samband med bränsleceller 

varit en fråga på dagordningen.706 Som jag diskuterar i kapitel sju uppmärksammades frågan 

om platina i samband med en svensk avhandling i ämnet.707 Frågan om mängden platina, som 

används i bränsleceller, tillgången till platina i framtiden samt kostnader i relation till den 

begränsade resursen följde med under hela hösten 2005. Ett exempel är från första mötet i 

Göteborg då frågan kom upp vid inte mindre än tre tillfällen, under Anders Lundblads och Per 

Ekdunges föredrag samt under paneldiskussionen i slutet. Vid samtliga tillfällen försäkrades 

det av ovanstående föredragshållare genom att hänvisa till USA:s energidepartement, 

återvinning eller en allmän förutsägelse om att massproduktion löser alla problem, att en brist 

på platina inte skulle komma att utgöra ett hinder för framtida tillverkning av bränsleceller.708   

 

En annan egenskap som kopplades till vätgas och bränsleceller var hög kostnad. En 

underliggande tveksamhet och svårighet för en framtida lösning med bränsleceller som 

energiomvandlare och vätgas som energibärare uppgavs vara kostnaden. Presentationerna i 

Malmö som handlade om erfarenheterna från CUTE-projektet gick i andan av att om bara en 

massproduktion av bränsleceller kom igång skulle kostnaden sänkas automatiskt. Skapandet 

av en marknad beskrevs alltså på ett liknande vis som i de internationella utredningarna vara 

lösningen på problemet med kostnaden. Per Sjöbom presenterade erfarenheter från 

                                                                                                                                                         
Trots att det på rent rationella grunder kan hävdas att komprimerad vätgas i bilar är säkrare än bensin, kan det bli 
svårt att övertyga allmänheten” MISTRA-programmet (2003), Bränsleceller i ett uthålligt samhälle s.22  
705 Fältanteckningar från Utbildningsdag om bränsleceller och vätgasinfrastruktur, Göteborg, 25 augusti 2005. 
Se även från detta tillfälle Roger Andersson (2005), Power Point Hydrogen Market 
706 Michel Callon (1986) ”The Sociology of an Actor-Network:The Case of the Electric Vehicle”, Michel Callon 
& Bruno Latour (1981) ”Unscrewing the big Leviathan:how actors macro-structure reality and how sociologists 
help them to do so”  
707 Ingrid Råde (2001), Requirement and Availability of Scarce Metals for Fuel Cells and Battery Electric 
Vehicles  
708 Fältanteckningar från Utbildningsdag om bränsleceller och vätgasinfrastruktur, Göteborg,  25 augusti 2005 
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elektrolysörerna i CUTE-projektet, vilka producerade vätgasen från elektricitet. Priset som 

just nu, enligt Sjöbom, var ett hinder skulle komma att sjunka när massproduktion gjorde dem 

billigare. 709 I samma anda visade Haraldsson, genom en enkel bild av utbud och efterfrågan, 

att bränslecellerna skulle komma att bli billigare när de massproducerades.710 Den närmast 

självklara åsikten inom SamVäte var att bränsleceller som drivs med vätgas var dyra, både att 

tillverka och använda. Utifrån vilka antaganden detta gällde diskuterades dock inte explicit, 

utan istället presenterades problemets lösning – massproduktion – vid ett antal tillfällen. Det 

var skapandet av en marknad för massproduktion som skulle lösa den höga kostnad som 

bränsleceller ansågs ha idag.  

 

Inom SamVäte diskuterades dock även problem med en sådan massproduktion, framför allt i 

relation till begränsade naturresurser. Frågan ställdes om det exempelvis verkligen fanns 

tillräckligt med platina tillgängligt för en massproduktion av bränsleceller. När argumentet 

om massproduktionens reducering av priset togs upp i Falkenberg intervenerade Magnus 

Karlström, en av projektledarna, i diskussionen och menade att frågan om platina var lite mer 

komplicerad än massproduktionsföreträdarna gjorde gällande. Han menade att eftersom 

platina var en bristvara blir den dyrare desto mer den efterfrågas. Karlström påpekade att 

platina var en begränsad resurs och när det finns begränsade resurser kan inte en förenklad 

utbud/efterfrågekurva förutsäga prisbildningen.711 Det framfördes att platina var en begränsad 

resurs vilket innebar att efterfrågan och utbud inte kommer att mötas automatiskt då 

massproduktion etableras. I den slutgiltiga rapporten fanns dock inte diskussionen om 

begränsade resurser med. I slutrapporten från projektet skrev Hanna Jönsson, Sven Wolf och 

Magnus Karlsström angående kostnader för fordon drivna av vätgas-bränsleceller att den höga 

kostnaden ”[…] beror på att bränsleceller produceras i små volymer”.712 Övertygelsen om att 

massproduktionen skulle komma att lösa kostnaden följde tankegången där teknikens 

förändring följer egna lagar inom vilka massproduktion alltid innebar en ökad 

kostnadseffektivitet.  

 

                                                 
709 Fältanteckningar från Hur skaffar vi vätgasfordon och hur bör vi bygga och lokalisera vätgastankstationer till 
Vätgasväg längs Västkusten?, Malmö 30 september 2005 samt Per Sjöbom (2005), Erfarenheter från 
tankanläggning vätgas  
710 Fältanteckningar från Hur skaffar vi vätgasfordon och hur bör vi bygga och lokalisera vätgastankstationer till 
Vätgasväg längs Västkusten?, Malmö 30 september 2005 samt Kristina Haraldsson (2005), Vilka fordon är 
lämpliga för en vätgasväg? 
711 Fältanteckningar från Organisering och finansiering, Falkenberg 27 oktober 2005 
712 Hanna Jönsson et al. (2005), Slutrapport vätgasväg längs västkusten, s.18 
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Egenskaperna som diskuterades hos bränsleceller och vätgas sammanföll med de egenskaper 

som teknikerna tillskrevs av de, framför allt företagsledare, som satt med i de internationella 

utredningarna. Det fanns dock åsiktsskillnader om platina, massproduktion och säkerhet men 

de sorterades bort eftersom de inte passade in i den dominerande beskrivningen om 

vätgasekonomin. Hur gick då diskussionerna gällande produktionen av vätgasen?  

Hur ska vätgasen produceras?  

Är det Lennart, tänkte jag när jag satte mig mitt emot en reslig man vid lunchbordet. Vi var 

båda i Göteborg för en utbildningsdag om vätgas och min nyfikenhet på Lennart hänförde sig 

till att jag på tåget ner hade läst om den så kallade ”överskottsgasen” i Stenungssund som 

förekom i ett antal ansökningar och utredningar från SamVäte.713 Jag ville fråga honom om 

vad detta var för sorts gas vilken i texterna från SamVäte beskrevs som en outsinlig 

energikälla. Under denna lunch hamnade jag alltså bredvid Lennart Arnby, som 

representerade företagen i Stenungssund, och tog då tillfället i akt att fråga honom om gasen. 

Eftersom han deltog i SamVäte som representant för de petrokemiföretag som producerade 

gasen tänkte jag att han måste väl veta vad denna gas var för något. Jag frågade helt enkelt hur 

det var med gasen i Stenungssund som kanske skulle användas i en del av de projekt som 

SamVäte föreslagit. Han svarade att stenungssundsgasen inte var något överskott. Vad som 

inte sades om denna gas var att den kostade pengar eftersom den måste ersättas med annat 

bränsle, antagligen naturgas. 

 

Intresset för Stenungssundsgasen väcktes eftersom den var det mest frekvent upprepade skälet 

till att vätgas skulle introduceras som energibärare just i Västsverige. Den vätgasproduktion 

som diskuterades utförligt inom SamVäte var alltså denna Stenungssundsgas. I fallet med 

gasen framställdes ett argument om att det fanns en resurs som bara gick till spillo vilken 

borde utnyttjas. På det viset skildrades det väte som flera petrokemiska företag producerade i 

Stenungsund. Redan i dokumentationen från den första nätverksträffen 2003 etablerades en 

tanke om att det fanns ”spillvätgas” vilken det var självklart, nästan nödvändigt, att ta hand 

om och som ”ställs till förfogande” för ”ädlare ändamål”.714 Redan i tredje meningen i 

dokumentationen noterades det:  

 

                                                 
713 Hanna Jönsson (2005), Slutrapport från projektet samverkan för vätgasintroduktion i Västra Götaland,, ETC 
Battery and FuelCells Sweden AB (2004), Samverkan för vätgasintroduktion i Västra Götaland, Sven Wolf 
(2004), Förstudie av vätgasväg 
714 Hanna Jönsson (2003), Fartyg som går på vatten – vätgassatsningar och visioner i Västra Götaland  
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[…] i Stenungssund finns flera petrokemiska företag som 
producerar stora mängder vätgas som de är villiga att 
ställa till förfogande för olika projekt.715  

 

I en bisats i dokumentationen nämndes dock att petrokemin skulle ersätta vätgasen ”med 

fossilt bränsle, något som leder till ökade koldioxidutsläpp”.716 Vid den första nätverksträffen 

för SamVäte i Väst diskuterades alltså att det fanns vätgas i Stenungssund som borde tas hand 

om. Samtidigt verkade det enligt dokumentationen som att denna vätgas måste ersättas i de 

olika kemiska processerna och att detta kostade pengar samt att ersättningen skulle vara 

fossilgas. Vid nästa nätverksträff 2004 diskuterades också gasen i Stenungssund. Om 

dokumentationen från den första träffen inkluderade en beskrivning av att gasen måste 

ersättas av fossilgas, fanns inte detta längre med vid den andra nätverksträffen. Kvar blev bara 

att det fanns en stor ”vätgastillgång”717 samt att denna ”[…] kan ställas till förfogande under 

lång tid”.718 Till skillnad från första nätverksträffen diskuterades kostnader och miljöpåverkan 

från ersättningsgasen inte längre. Etableringen av vätgasen i Stenungssund i texterna som en 

outtömlig källa till energi skapades alltså genom att tränga undan dess kostnader samt risker.   

 

Att denna vätgas från petrokemiska industrier i Stenungsund framställdes som viktig stärks 

också av att det i de två mest omfattande projektansökningarna från SamVäte i Väst talas om 

denna vätgas. I den ena stod det skrivet att: ”Vätgas uppstår dessutom som en restprodukt från 

petrokemisk industri. Detta är en viktig källa innan produktionen av vätgas ur förnybara källor 

kommer igång”.719  Projektledarna talade även om en ”överskottsmängd”, ”vätgasöverskott” 

och ”vätgastillgången”.720 Skälet till att överhuvudtaget satsa på att skapa en infrastruktur för 

vätgas i Västsverige angavs av rapportförfattarna i första hand vara den tillgång till 1000 kg 

ren vätgas per timme som fanns ”[…] i anslutning till petrokemiindustrin i Stenungssund. 

Detta räcker till 50 000 bränslecellsfordon”.721 Beskrivningen av vätgasen i Stenungssund 

som överskott, spill eller tillgång för tankarna till något som måste tas om hand. Om det inte 

togs om hand framstod det som onödigt avfall.  

 

                                                 
715 Hanna Jönsson (2003), Fartyg som går på vatten – vätgassatsningar och visioner i Västra Götaland s. 1 
716 Ibid. s. 6 
717 Hanna Jönsson (2004), Elavbrott – ett minne blott, vätgassatsningar och visioner i Västra Götaland, s. 1 
718 Ibid. s. 4 
719 ETC Battery and FuelCells Sweden AB (2004), Samverkan för vätgasintroduktion i Västra Götaland, s. 2 
720 Ibid. s. 3 och s.8. Läs även Sven Wolf (2004), Förstudie av vätgasväg, s. 4 och s.5 
721 Hanna Jönsson et al. (2005), Slutrapport vätgasväg längs västkusten, s.2 
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Enligt projektledarna för SamVäte var det nödvändigt att diskutera hur produktionen av 

vätgas skulle gå till. Det var nämligen frågan om vilka energiomvandlingsprocesser som 

föregick produktionen av vätgas som utgjorde bedömningskriterierna för om en vätgasväg 

skulle vara miljövänlig eller ej enligt dem. Projektledarna för SamVäte hävdade att: 

 

Det [är] dock inte självklart att introduktionen av vätgas 
totalt sett skulle leda till en minskning [av växthusgaserna] 
i förhållande till andra alternativ utan det beror på hur 
vätgasen produceras och vilka teknologier man jämför 
med.722    

 

Det kanske viktigaste kriteriet för projekt Vätgasväg längs västkusten var att också diskutera 

vätgasproduktionen. Under de möten som genomfördes hösten 2005 diskuterades 

vätgasproduktion främst i samband med frågan om gasen i Stenungssund. Denna gas angavs 

vara den viktigaste källan till att producera vätgas. Men gasen omtalades på olika vis vid 

projektmötena. När representanter för företagen i Stenungssund tog upp frågan handlade det å 

ena sidan om gas som måste ersättas med annat bränsle. Under arbetsmötena argumenterade 

Arnby för att idén med vätgastankstationer i Stenungssund var utmärkt och att företagen 

kunde tänka sig att sälja gasen till ett sådant projekt, men som han påpekade användes 

vätgasen idag i olika processer och företagen var villiga att sälja den.723 När den å andra sidan 

omtalades av andra inom SamVäte benämndes den främst som ”överskottsgas”, 

”biproduktsgas” eller ”spillvätgas”. Benämningar som exempelvis ”överskottsgas” ger vid 

handen att gasen inte behöver ersättas, det var ändå ett ”överskott”, vilket i förlängningen 

innebär att produktionen av vätgasen inte utgjorde något problem.724 I slutrapporten för 

Vätgasväg längs västkusten angavs att ”biproduktvätgas” från Stenungssund skulle vara en 

”mycket kostnadseffektiv lösning” för att tillhandahålla vätgas för fordonsdrift.725  

  

Ett annat möjligt sätt att producera vätgas som diskuterades inom projektet Vätgasväg längs 

västkusten var reformering av fossil gas – ibland kopplad till frågan om CCS. Vid det 

introducerande mötet i Göteborg ställdes till exempel frågan om förbränning av fossila 

bränslen var en framkomlig väg om koldioxiden avskildes och lagrades under marken. Svaren 

från både Roger Andersson som arbetade vid gasföretaget Linde och forskaren Björn Sandén 

                                                 
722 Hanna Jönsson et al. (2005), Slutrapport vätgasväg längs västkusten,  s.6 
723 Fältanteckningar från Organisering och finansiering, Falkenberg 27 oktober 2005 
724 Magnus Karlström (2005), Sammanfattning av diskussionen i Malmö den 30 september 2005 
725 Hanna Jönsson et.al. (2005), Slutrapport vätgasväg längs västkusten, s. 11 och s.32 
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var att en sådan väg var framkomlig men att konsekvenserna inte var kartlagda.726 I den 

jämförelse mellan olika sätt att producera vätgas som diskuterades i slutrapporten användes 

rekommendationer från EU-rapporten Deployment strategy samt en kostnadsberäkning utförd 

av Roger Andersson, en kostnadsberäkning som också presenterades vid det första mötet. 

Uträkningen gjorde klart att reformerad naturgas var det billigaste sättet att producera vätgas 

på, jämfört med elektrolys där elen kom från förnyelsebara källor. Detta poängterades också 

av projektledarna genom att denna uträkning presenterades först, i likhet med när en uträkning 

av effektiviteten för olika tankstationer gjordes.727 Reformeringen av naturgas som den mest 

kostnadseffektiva metoden för att producera vätgas understöds också i slutrapporten av en 

uträkning som refererades lite längre fram i rapporten.728 I likhet med den story-line om 

fossila energikällor som det mest troliga och effektiva sättet att producera vätgas som 

dominerade de internationella utredningarna, återupprepades denna bedömning av deltagarna 

vid projektmötena. Jämförelserna lånades explicit in direkt från EU-utredningen om strategin 

för tillämpning.    

 

En bild av ett förnyelsebart vätgassamhälle framfördes också vid ett av de fyra mötena. 

Hydros representant Kloed visade upp en skildring av ön Utsira och det energisystem som 

byggts där. Denna ö – där Hydro varit med om att skapa ett integrerat nätverk av 

vindkraftverk, elektrolysörer, vätgaslager och bränsleceller – formulerades i termer av en 

framtidsmöjlighet i vilken vindenergi omvandlade vatten till vätgas för att sedan användas till 

värme och el då inte vinden blåser.729 StatoilHydro marknadsför Utsira som världens första 

vätgassamhälle.730 Utsira hade alltså påtagliga likheter med 1980-talets WELGAS, likheter 

som dock inte påtalades. Men det skedde också något annat vid Utsira, långt under den yta där 

vindkraftverket stod på. Under ön Utsira hade det nämligen sedan 1996 pågått ett storskaligt 

experiment med att lagra koldioxid i den akvifär som finns under havets botten. På ytan hade 

alltså StatoilHydro skapat ett vätgassamhälle där förnyelsebara energikällor driver en hel ö 

men under denna förnyelsebara yta lagras överbliven koldioxid från den fossila gas som 

Statoil pumpar upp ur jordens inre. Experimentet med CCS vid Utsira var mycket viktigt. I 

Norge hade CCS sedan början av 1990-talet betraktats som lösningen på växthuseffeten och 

                                                 
726 Fältanteckningar från Utbildningsdag om bränsleceller och vätgasinfrastruktur, Göteborg,  25 augusti 2005 
727 Hanna Jönsson et al. (2005), Slutrapport vätgasväg längs västkusten, s.10, s.11 och s.15 
728 Ibid. s.16 
729 Fältanteckningar från Slutseminarium – Vätgasväg längs Västkusten, Göteborg,  24 november 2005 
730http://www.statoilhydro.com/en/NewsAndMedia/Multimedia/features/Pages/HydrogenSociety.aspx,Statoil 
och Hydro bildade en gemensam koncern 2007 
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senare dilemmat med Kyotoavtalet.731 Alla politiska partier, de stora energibolagen Hydro och 

Statoil samt miljöorganisationen Bellona skapade ett gemensamt nätverk för att omsätta 

visionen i storskaliga anläggningar.732  Det var nämligen resultaten därifrån som bland annat 

legat till grund för den stora optimism som kunnat skapas kring tekniken CCS. 

Lagringspotentialen i Utsiraformationen har sagts vara alla utsläpp inom EU under minst 100 

år.733 Experimentet fick, så att säga, stå modell för hur hela jordens energiförsörjning skulle 

kunna se ut.734 I likhet med de internationella utredningarnas story-line som favoriserade 

fossila bränslen i en vätgasekonomi visar Utsiraexemplet att det fanns en bild på ytan av att 

förnyelsebara energikällor var det som satsningarna handlade om, medan det samtidigt var till 

fossila energikällor och CCS som tilltron sattes. 

  

Sammanfattningsvis upprepade deltagarna i SamVäte den story-line som innebar att fossila 

bränslen i form av naturgas skulle användas för att producera vätgas som fanns i de 

internationella utredningarna. Detta skedde samtidigt som rapporterna från SamVäte talade 

om att bränsleceller och vätgas skulle lösa problemet med växthuseffekten. I de 

internationella utredningarna som diskuterade en vätgasekonomi uttrycktes även 

nödvändigheten med CCS i kombination med fossila bränslen, något som inte föreslogs i 

samma utsträckning inom SamVäte. Diskussionerna om vätgasproduktionen var istället 

ganska vaga inom SamVäte och det enda tydliga förslaget var Stenungssundsgasen.  

Diskussion  

Organisationen SamVäte i Väst startade i en omgivning där vätgas och bränsleceller hade 

diskuterats som delar i ett framtida energisystem i flera år inom bland annat projektet 

Göteborg 2050, Ekocentrum och Chalmers. I sina ansökningar och rapporter använde sig 

dock författarna främst av argument från olika internationella utredningar för att legitimera 

införandet av vätgas och bränsleceller i Sverige. Även om det alltså vid starten av SamVäte 

fanns en ekologisk diskurs om ett flödande småskaligt vätgassamhälle närvarande förändrades 

detta förhållande ganska snart i och med användandet av olika story-lines artikulerade i 

internationella utredningar och använda av olika deltagare i gruppen.  På ett antal år skiftade 

tyngdpunkten från olika alternativa vätgassamhällen till en vätgasekonomi.  

                                                 
731 Klaas van Alphen et al. (2009) ”The performance of the Norwegien carbon dioxide capture and storage 
system” 
732 Ibid.   
733 Ibid. 
734 Anders Hansson (2008), Kolets återkomst. Koldioxidavskiljning och lagring i politik och vetenskap 
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I kapitlet har jag analyserat ett antal återkommande diskussionspunkter för bränsleceller och 

vätgas som förhandlades inom diskurskoalitionen SamVäte. När det gäller diskussionen om 

hur det framtida samhället skulle se ut med bränsleceller och vätgas lyftes inom SamVäte 

samma vägmetaforik fram som tidigare påvisats i de internationella utredningarna. Både 

tanken om en vägkarta för en framtida vätgasinfrastruktur (explicitgjord i form av en stiliserad 

karta över västsverige) och Schwarzeneggers metafor om vätgasvägar framhävdes. Dessa 

metaforer tillsammans med grundantagandet att ökningen av energianvändningen inte går att 

göra något åt, däremot den teknik som ska medverka till denna ökning, innebar att de flesta 

inom SamVäte upprepade en liknande vision om en vätgasekonomi som tidigare diskuterats. 

Undantag fanns dock bland annat den diskussion som fördes om oväntade kedjereaktioner 

från ökande bilism, att vätgas skulle vara en pusselbit i en nödvändig övergång till ett 

samhälle grundat på förnyelsebara energikällor och att bilden av Schwarzenegger kanske inte 

alltid var så positiv. En liknande trend fanns angående vilka fordon som skulle trafikera en 

vätgasväg. Även här var det ett upprätthållande av möjligheten till expansion, i form av 

privatbilism som förordades vilket inte minst symboliserades av bilden av den vätgasdrivna 

bilen Hummer. Satsningen på bilarna och bilismen var samtidigt något som befann sig i 

förhandling vilket inte minst Haraldssons föredrag och den påföljande reaktionen gav uttryck 

för.  

 

Egenskaperna hos bränsleceller och vätgas var en annan diskussionspunkt som överlades 

inom diskurskoalitionen SamVäte. I likhet med den story-line om en säkrad vätgas som fanns 

i de internationella utredningarna framfördes åsikten om att vätgas var en relativt säker 

energibärare. Det hänvisades explicit till forskning i USA och EU för att legitimera en sådan 

bedömning. I konsekvens med bedömningen tänkte sig deltagarna att dessa egenskaper hos 

vätgasen borde spridas till allmänheten. En annan egenskap som diskuterades var frågan om 

begränsade naturresurser, framför allt platina i bränslecellerna. Frågan hade aktualiserats i en 

svensk avhandling och fördes på tal vid flera tillfällen under mötena. Frågan besvarades oftast 

med att massproduktionen skulle hantera de betänkligheter som fanns med den begränsade 

mängden platina i världen förutom när en av projektledarna invände att en sådan logik inte 

gick att överföra till den typen av naturresurser.   

 

Den sista, men kanske viktigaste diskussionspunkten i alla fall enligt frågeställningarna inför 

projektet och senare i inledningen av slutrapporten från Vätgasväg längs västkusten, var med 
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vilka energikällors hjälp vätgasen skulle produceras. Diskussionerna kring detta ämne 

begränsades dock främst till att handla om den så kallade Stenungssundsgasen vilken 

företrädesvis beskrevs finnas tillhands som en tillgång att ta hand om. Kopplad till den 

diskussionen, eftersom användandet av gasen i Stenungssund skulle kräva ökad användning 

av naturgas, fanns också bedömningen att fossil gas skulle vara den mest kostnadseffektiva 

lösningen för produktion av vätgas. Detta antagande lånades in från en rapport från EU:s 

tekniska plattform för vätgas och bränsleceller (2005) Deployment strategy. Diskussionen om 

vätgasproduktionen inkluderade också ett flödande småskaligt vätgassamhälle i form av 

Utsira. Det var StatoilHydros exempel på hur vindkraft kunde kopplas samman med vätgas 

till ett energisystem. Vad som dock inte diskuterades var hur det under Utsira också pågick ett 

experiment med CCS vilket sammantaget uttrycker en liknande skildring av vätgasekonomin 

som fanns i de internationella utredningarna där en förnyelsebar yta visades upp, men en 

fossilberoende framtid favoriserades. 

 

Arbetet som SamVäte gjorde för att skapa intresse för vätgas i Sverige kan diskuteras i termer 

av förväntningar. Skapandet av olika förväntningar på bränsleceller och vätgas formulerades 

mellan åren 2000-2005 på olika specifika platser, förväntningarna transporterades mellan 

olika grupper, mellan olika tidpunkter och förflyttades däremellan. Den Schweiziske 

tekniksociologen Kornelia Konrad kallar dessa olika typer av förflyttade förväntningar för 

Interlocality of expectations.735 Konrad menar att interlokaliteten i förväntningarna, alltså 

transporten av de lokalt producerade förväntningarna, spelar en central roll i vilken dynamik 

den utlovade framtiden följer. Förväntningarna skapar en sammankoppling mellan olika typer 

av aktörer, olika tidpunkter och olika specifika platser. Sammankopplingen innebär att en 

känsla skapas av en gemensam tävling där det både är viktigt att samarbeta men också 

konkurrera.736 I kapitlet har jag bland annat analyserat hur människor inom SamVäte lånade 

in argument framför allt från USA för att skapa positiva förväntningar på bränsleceller och 

vätgas. En förväntning på tekniken som lånades in var att den var säker. Detta framfördes 

genom att visa en film inspelad av en amerikansk forskargrupp. För att starta projektet 

Vätgasväg längs västkusten lånades symboliken om Hydrogen Highways in från Kalifornien. 

Det framfördes en tanke om att den mest framstående regionen gällande bilismens framtid 

satsade på denna typ av infrastuktur och då borde väl en sådan satsning ske även i Sverige. I 

                                                 
735 Kornelia Konrad (2006) “The social dynamics of expectations: The interaction of collective and actor-specific 
expectations on electronic commerce and interactive television” 
736 Ibid. 
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Kalifornien hade Arnold Schwarzenegger valts till guvernör och han återkom vid ett antal 

tillfällen i diskussionerna inom SamVäte.  

Platå: En ekologiskt modern maskulinitet?  

Arnold Schwarzeneggers skiftande kraraktärer som politiker och skådespelare har av flera 

genusvetare använts som symbol för att tolka manlighet i USA.737 När kulturen förändras, 

förändras Arnold samtidigt som han hela tiden verkar ha förmågan att ligga i framkant (eller 

placeras i framkant) av förändringarna.738 På grund av hans popularitet hos USA: s allmänhet 

(och i hela världen) 739 samt hur hans identitet som Arnold på ett självklart sätt alltid går 

utöver rollen han spelar i filmerna,740 argumenterar bland andra Ellexis Boyle, Michael A. 

Messner och Susan Jeffords för att de med honom kan avläsa skiften i maskulinitet.741 

Schwarzenegger har blivit en sorts intim främling i Maxwell T. Boykoff och Michael K. 

Goodmans terminiologi, någon som uppnått en speciell status så att han/hon kan utnyttja 

denna för att föra fram sin politik, men som samtidigt är beroende av sin populäritet.742 I 

följande platå kommer jag med hjälp av genusforskning att analysera den mest återkommande 

symbolen inom SamVäte, en symbol som skapade förväntningar inför framtiden och på 

tekniken. Symbolen var Kaliforniens dåvarande guvernör, Arnold Schwarzenegger. 

Schwarzenegger fanns med som föregångare med besluten om Hydrogen Highways vid 

utbildningsdagen i Göteborg, som bakgrundsbild mellan presentationerna vid mötet i Malmö 

och återanvändes som en förebild vid slutseminariet i Göteborg.743 På liknande vis kom han, 

och hans beslutade infrastruktursatsningar i Kalifornien, att legitimera igångsättandet av 

Vätgasväg längs västkusten samt finnas med i slutrapporten från projektet.744 Jag kommer här 

att tolka hans politik angående vätgas och bränsleceller med hjälp av genusteori och 

                                                 
737 Michael A. Messner (2007) ”The Masculinity of the Governator:Muscle and Compassion in American 
Politics”, Ellexis Boyle (2010) “The intertextual Terminator. The role of Film in branding Arnold 
Schwarzenegger”, Susan Jeffords (1994) Hard bodies:Hollywood masculinity in the Reagan era 
738 Sarah Krakoff (2005) “Arnold Schwarzenegger and Our Common Future” 
739 Gary Indiana (2005), Schwarzenegger syndrome. Politics and celebrity in the age of contempt, s.16 
740 Ibid. s. 69 
741 Ellexis Boyle (2010) “The intertextual Terminator. The role of Film in branding Arnold Schwarzenegger” s.1. 
Läs Marie Nordberg (2005), Jämställdhetens spjutspets. Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, 
maskulinitet, femininitet och heteronormativitet, s.33 för en diskussion om föränderlig maskulinitet och 
hegemoni.   
742 Maxwell T. Boykoff, & Michael K Goodman (2008) ”Conspiciuous redemption? Reflections on the promises 
and perils of the ’Celibritization’ of climate change” 
743 Fältanteckningar från Utbildningsdag om bränsleceller och vätgasinfrastruktur, Göteborg, 25 augusti 2005, 
Fältanteckningar från Hur skaffar vi vätgasfordon och hur bör vi bygga och lokalisera vätgastankstationer till 
Vätgasväg längs Västkusten?, Malmö 30 september 2005, Fältanteckningar från Slutseminarium – Vätgasväg 
längs Västkusten, Göteborg,  24 november 2005 
744 Sven Wolf (2004), Förstudie av vätgasväg, s.3, Hanna Jönsson et al  (2005), Slutrapport vätgasväg längs 
västkusten, s.39 



 188

argumentera för att hans föränderliga manlighet angående våld och omtänksamhet kan 

överföras på hans energi- och miljöpolitik i vilken han använder sig av den ekologiskt 

moderna tankegången om hur tillväxt och miljöhänsyn går hand i hand.    

 

Schwarzenegger började sin livsbana som muskelbyggare och det var även som sådan hans 

skådespelarkarriär i USA tog fart. Under 1980-talet kom sen hans stora filmgenombrott då 

han gestaltade den manlige amerikanska hjälten som använde vapen, yttrade få ord och 

agerade med våld.745 Denna maskulinitet, vars manliga bärare besegrade alla andra manliga 

typer, verkade dock spelat ut sin roll i början av 1990-talet. I filmerna från 1990-talet och 

framåt samt i Schwarzeneggers politiska karriär kombinerade han istället tuffhet och 

medkänsla. Detta syns i filmer såsom Kindergarten Cop, Jingle All the Way och Junior samt i 

hans politiska kampanjer där han lyfte fram sitt engagemang för barnen.  Han omskapade sig 

själv för att passa in i denna bild av en ”Kindergarten Commando”.746 En sådan maskulinitet 

menar Messner:  

 
[…] is hybrid:Toughness, decisiveness and hardness are 
still central to hegemonic masculinity, but it is now 
normally linked with situationally appropriate moments of 
compassion and, sometimes, vulnerability.747 

 

Denna maskulinitet anser jag vara det intressanta med Schwarzenegger idag och kan också 

vara en förklaring till hans popularitet.748 Det verkar dock inte vara en symmetrisk 

kombination av olika diskurser som Schwarzenegger artikulerar. Omtänksamheten och 

medkänslan är oftast underordnad tuffheten och styrkan i denna maskulinitet, något som inte 

minst avspeglar sig i Schwarzeneggers senaste filmer Collateral Damage och Terminator 

III:Rise of the Machine samt politiska uttalanden mot ”girly men”, fattiga och kvinnors 

                                                 
745 Susan Jeffords (1994), Hard bodies:Hollywood masculinity in the Reagan era, Ellexis Boyle (2010) ”The 
intetextual Terminator. The role of Film in branding Arnold Scwarzenegger” 
746 Michael A. Messner (2007) ”The Masculinity of the Governator:Muscle and Compassion in American 
Politics”. Läs även Sara Martin Alegre (1998) ”Arnold Schwarzenegger, mister Universe? Hollywood 
masculinity  and the search of the new man”, Ellexis Boyle (2010) ”The intertextual Terminator. The role of 
Film in branding Arnold Scwarzenegger”  
747 Michael A. Messner (2007) ”The Masculinity of the Governator:Muscle and Compassion in American 
Politics”. Läs även Sara Martin Alegre (1998) ”Arnold Schwarzenegger, mister Universe? Hollywood 
masculinity and the search of the new man”, Thomas B. Byers (1995) ”Terminating the Postmodern:Masculinity 
and Pomophobia”, Gary Indiana (2005), Schwarzenegger syndrome. Politics and celebrity in the age of 
contempt, s.69 
748 Michael A. Messner (2007) ”The Masculinity of the Governator:Muscle and Compassion in American 
Politics”, Sara Martin Alegre (1998) ”Arnold Schwarzenegger, mister Universe? Hollywood masculinity  and the 
search of the new man” 
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rättigheter.749 Jag menar att denna osymmetriska kombination också finns i den energi- och 

miljöpolitik han förordar och har blivit symbol för.       

 

Schwarzeneggers politiska bana är invecklad med skådespelarrollernas förändring. Han 

började med att uttala sitt stöd för president Ronald Reagan samtidigt som han spelade den 

våldsamme amerikanske hjälten som skulle rädda världen från korrupta politiker. Senare satt 

han i George H. W. Bush råd för fysiskt välbefinnande och idrott mellan 1990-1993 när han 

vid samma tidpunkt spelade alltmer omhändertagande figurer i Hollywoodfilmer. 2003 tog 

han tillfället i akt att i Tonight Show with Jay Leno, Oprah och Howard Stern annonsera att 

han ämnade kandidera till Kaliforniens guvernör.750 I sin kampanj anspelade han på sitt 

kändisskap och de filmroller han haft genom löften att ”terminate” sina motståndare och säga 

”hasta la vista” till Kaliforniens budgetproblem.751 Men inom energi- och miljöområdet hade 

han imageproblem eftersom han varit involverad i republikanernas relation till Enron752, var 

den självklara reklampelaren för Hummer och dessutom enligt miljöhistorikern Sarah Krakoff 

var:  

[…] an apt metaphor for America’s relationship to 
consumtion and environment. Like Arnold, Americans 
want to have it all – big cars, good times, boundless 
economic growth and at the same time clean air and water, 
and plenty of beautiful places to play.753  

 

Imageproblemen kan illustreras med hans förkärlek för stora bilar. Från och med mitten av 

1990-talet blev bilarna som såldes allt större och större. De så kallade SUV:arna blev väldigt 

populära och i USA utgjorde dessa fordon 54% av nybilsförsäljningen 2003.754 Bland 

SUV:arna var det Arnold Schwarzeneggers och General Motors Hummer som på det mest 

tydliga viset symboliserade kombinationen av våldsamhet och gränslöshet.755 Eller som 

Krakoff uttrycker det: ”The Hummer is indeed the automative version of Arnold – totally 

                                                 
749 Michael A. Messner (2007) ”The Masculinity of the Governator:Muscle and Compassion in American 
Politics”, Gary Indiana (2005), Schwarzenegger syndrome. Politics and celebrity in the age of contempt, s.151, 
Ronald J. Pelias (2007) ”Jarheads, Girly Men and the Pleasures of Violence”, Thomas B. Byers (1995) 
”Terminating the Postmodern:Masculinity and Pomophobia” 
750 Gary Indiana (2005), Schwarzenegger syndrome. Politics and celebrity in the age of contempt, s.118 
751 Ellexis Boyle (2010) ”The intertextual Terminator. The role of Film in branding “Arnold Scwarzenegger”  
752 Carol A. Stabile (2004) ”Getting what she deserved:the news media, Martha Stewart, and masculine 
domination” 
753 Sarah Krakoff (2005) ”Arnold Schwarzenegger and Our Common Future” 
754 David Campbell (2005) ”The biopolitics of security:Oil, Empire and the Sports Utility Vehicle” 
755 Ibid. Läs även Sarah Krakoff (2005) ”Arnold Schwarzenegger and Our Common Future” 
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pumped up […] represent a kind of outsized consumer excess”.756 I sociologen Jeremy Schulz 

intervjustudie av ägare till Hummer framkommer att bilen symboliserar styrka, våldsamhet, 

säkerhet och manlig potens. Den är också mycket intimt förknippad med Schwarzenegger.757 I 

sociologen Marius K. Leudickes analys av intervjuer och internetbaserade diskussionssidor 

framkommer att bilen Hummer är en ”[…] extraordinary distinct and controversial consumer 

product”.758 Bilen fick stor uppmärksamhet först när Schwarzenegger köpte några för civilt 

bruk och övertygade sedan General Motors att tillverka Hummer H2 – en bil med vätgas och 

bränsleceller.759 Samtidigt som inköp ett av en Hummer beskrev som en självklar handling för 

att uppnå den amerikanska drömmen, utsattes General Motors och Schwarzenegger nämligen 

för en omfattande kritik. När Hummern var en försäljningssuccé runt millennieskiftet 

kritiserades ägarna framför allt för att uppmuntra till våldsam körning samt förvärra 

växthuseffekten.760 Det energiineffektiva fordonet väckte avsky bland dem som menade att 

koldioxidutsläppen från bilismen borde minska. Denna kritik utgjorde ett problem för 

Schwarzenegger i början av hans politiska karriär. Lösningen blev en Hummer med vätgas 

som bränsle och bränsleceller som energiomvandlare.761 Med sin vätgas-Hummer kunde 

Schwarzenegger beskriva sig själv som ekologiskt modern. I bilden som användes som 

bakgrundsbild hos SamVäte ses han tanka vätgas till denna bil. Den expansiva bilismen 

utgjorde inte längre något problem då bränslet sades vara vätgas och avgaserna från Hummern 

bara vatten. Likt genusanalyserna av Schwarzeneggers kombination av våld och 

omtänksamhet menar jag att kombinationen av ekonomisk tillväxt och miljö tenderade att 

försöka, i Luedickes ord ”[…] clears external costs on one side (driving a HUMMER) with 

payments on the other (supporting a Hydrogen initiative)”.762 

 

Schwarzenegger gjorde mängder av massmediala framträdanden med anspelningar på att 

bränsleceller och vätgas skulle kunna sänka utsläppen av hälsofarliga ämnen med 50% inom 

                                                 
756 Sarah Krakoff (2005) ”Arnold Schwarzenegger and Our Common Future” 
757 Jeremy Schulz (2006) ”The Vehicle of the Self: The social and cultural work of the H2 Hummer” 
758 Marius K. Leudickes (2006) ”Brand community under fire:The role of social environment for the HUMMER 
brand community” 
759 Jeremy Schulz (2006) ”The Vehicle of the Self: The social and cultural work of the H2 Hummer”. Läs även 
Marius K. Leudickes (2006) ”Brand community under fire:The role of social environment for the HUMMER 
brand community” 
760 Marius K. Leudickes (2006) ”Brand community under fire:The role of social environment for the HUMMER 
brand community”. Läs även David Campbell (2005) ”The biopolitics of security:Oil, Empire and the Sports 
Utility Vehicle” 
761 Sarah Krakoff (2005) ”Arnold Schwarzenegger and Our Common Future” 
762 Marius K. Leudickes (2006) ”Brand community under fire:The role of social environment for the HUMMER 
brand community” 
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10 år.763 Som guvernör utfärdade han bland annat en executive order om att designa den 

statliga motorvägen nummer 21 som en vätgasväg764 och tända den officiella 

julgransbeslysningen som drevs av en bränslecell.765 Schwarzenegger framställdes och 

(framställde sig själv) som en symbol för en ekologisk modernisering, någon som tar krafttag 

för miljön samtidigt som tillväxten inte försakas.766 Han kom att ständigt anspela på den 

ekologiskt moderna diskursens framförda win-win situation för att kombinera ekonomisk 

tillväxt med miljöproblemens lösning inte minst när han tankade vätgas i sin Hummerbil eller 

när han lanserade sin ”Hydrogen Highway” vilket också fick konsekvenser för hur han 

beskrevs i Sverige.767 Omskapandet av sin image i energi- och miljöfrågor var helt i linje med 

den ekologiskt moderna diskursen och gav honom en inflytelserik roll i debatten om 

växthuseffekten. Han beskrevs av massmediaforskarna Maxwell T. Boykoff och Michael K. 

Goodman som ”quintessential embodiement” av typen kändispolitiker som skapade 

uppmärksamhet och försökte påverka tolkningen av växthuseffekten.768  

 

Schwarzenegger användes av SamVäte och andra i Sverige som galjonsfigur för att nå den 

ekologiskt moderna utopin om en vätgasekonomi. Han fanns tillgänglig och kunde 

återanvändas som en kraftfull ledare som både tänkte på miljön och eftersträvade tillväxt. Det 

var ett ganska självklart val då han har kommit att skapa sig själv som en sådan ekologiskt 

modern symbol och användas av andra i det syftet. Att han var guvernör i Kalifornien bidrog 

också till användbarheten. Det finns en tradition att använda händelser och regelvek i 

Kalifornien för att driva svensk politik, inte minst inom energi- och miljöpolitikområdet. 

 

En annan aspekt av diskussionerna inom SamVäte var frågan om risk och säkerhet angående 

tekniken. I nästa platå kommer riskerna med vätgas och bränsleceller att diskuteras.   

                                                 
763 Woodrow Clark et al. (2005) ”Hydrogen energy stations: along the roadside to the hydrogen economy” 
764 http://gov.ca.gov/executive-order/3374/  
765 http://gov.ca.gov/index.php?/fact-sheet/4858/  
766 Se till exempel http://gov.ca.gov/press-release/2717/. För en liknande analys läs även Mike Hudson et al. 
(2008) ”Constructing a typology of H2 in cities and regions An international review”, Sarah Krakoff (2005) 
”Arnold Schwarzenegger and Our Common Future” 
767 ”Ideer och innovatörer för 2005” Veckans Affärer 050117, ”Schwarzeneggers favorit med vätgas” 
Dalademokraten 041104, Håkan Abrahamson ”Terminatorn vill tanka vätgas i monsterbilen” NyTeknik 030910, 
”Schwarzeneggers favorit med vätgas” Huvudstadsbladet  0411016, Tommy Hammarström ”Kör som Arnold” 
Expressen 041122 [ledare]. Läs även Lars Ingmar Karlsson ”Full gas mot en renare miljö” Dagens Nyheter 
040722, Lars Klint ”Terminator även i politiken” Kvällsposten 050616 
768 Maxwell T. Boykoff & Michael K Goodman (2008) ”Conspiciuous redemption? Reflections on the promises 
and perils of the ’Celibritization’ of climate change” 
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Platå: Hur beskrivs risker med vätgas och bränsleceller? 

Risker är en aspekt som hela tiden funnits med vätgas och bränsleceller ända från 1978 då tre 

olika framtida energisystem diskuterades tillsammans med denna teknik. Uppmärksamheten 

kring risker för olika energiomvandlingstekniker tog fart ordentligt i och med debatten om 

kärnkraften på 1970-talet. Vad som från och med det årtiondet blev tydligt var hur olika 

kunskapsperspektiv påverkar vilka risker som identifieras, hur beskrivningar av människor 

och teknik görs, varför riskerna värderas på det sätt som sker och riskhanteringsstrategier som 

föreslås.769  

 

Frågor om eventuella negativa konsekvenser av tekniken diskuterades allmänt sett inte 

speciellt mycket, framför allt när man jämför med det stora intresse som bränsleceller och 

vätgas har väckt under olika tidsperioder. Inom SamVäte fanns ingen samlad diskussion om 

eventuella risker utan deltagarna närmade sig generellt dessa med en förtröstansfull 

förhoppning om att de inte var så farliga och kunde hanteras. I de internationella 

utredningarna vid denna tidpunkt var diskussioner om risker nästan helt frånvarande, eller för 

att vara mer specifik, så diskuterades inte riskerna i kemiska, biologiska eller tekniska termer 

med fokus på negativa konsekvenser. Det tydligaste exemplet var den norska utredningen. 

Diskussioner om vilka risker vätgas och bränsleceller har, var alltså nästan helt frånvarande i 

de utredningar som diskuterade en framtida vätgasekonomi.770 Enda undantaget var den 

nordiska utredningen.771 En liknande trend, som nästa kapitel tydliggör, finns att finna i den 

nationella debatten där några negativa konsekvenser visserligen nämndes (platinatillgång, 

explosivitet, läckor, påverkan på atmosfären) men inte följdes upp i flera reportage. Detta 

trots att det publicerades två avhandlingar inom ämnet. Även under 1990-talet diskuterades 

eventuella risker med tekniken sparsamt då den uppmärksammades. I samband med 

byggandet av bränslecellskraftverk på västkusten sades till exempel att dessa kunde förläggas 

till tättbebyggda bostadsområden och när Chrysler presenterade sin bil beskrevs framför allt 

frånvaron av avgaser. Men vilka gemensamma kännetecken fanns när risk verkligen 

                                                 
769 Läs bland andra Deborah Lupton (1999), Risk, Ortwin Renn (1992) ”Social theories of risk”, Peter Taylor-
Gooby & Jens O. Zinn, [red.] (2006), Risk in social science, Martin Hultman (2005), Att förstå risker – en 
översikt av olika kunskapsperspektiv, s. 5ff 
770 För en liknande analys läs Miriam Ricci, et al. (2007) ”The transition to hydrogen-based energy:combining 
technology and risk assessments and lay perspective” 
771 Den nordiska utredningen var mer i linje med olika forskningsrapporter som menade att riskerna med en 
storskalig vätgaseknomi inte alls var undersökta. Läs en sammanfattning om detta ämne i Miriam Ricci, et al. 
(2007) ”The transition to hydrogen-based energy:combining technology and risk assessments and lay 
perspective” 
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diskuterades? Hur kan man analysera hur olika kunskapsperspektiv angående risk hänger 

samman med människosyn, riskvärdering och riskhantering?772      

 

Den människosyn som dominerade i SamVäte och de internationella utredningarna gällande 

vätgas och bränsleceller innebar en tudelning mellan experter och den oinformerade 

konsumenten. Den oinformerade konsumenten skulle enligt dokumentationen från de första 

nätverksmötena hos SamVäte få veta att tekniken är säker, fungerar och behövs. Den 

oinformerade konsumenten, eller till och med felinformerade, var en bild av människor som 

skrevs fram i de stilbildande internationella utredningarna från USA och EU. Med olika typer 

av utbildningsprogram skulle människorna-som-konsumenter korrigeras för att acceptera 

tekniken som säker och köpa den. De som främst skulle utbilda konsumenterna var, enligt de 

internationella utredningarna, riskmanagers från privata företag. Det var dessa som pekades ut 

som experter på området och skulle sköta styrningen och kontrollen av åsikterna om 

vätgasekonomin. I kontrast till denna människosyn vilken jag destillerat fram från dokument 

som propagerade för en vätgasekonomi i början av 2000-talet, kan vi ställa den som Olle 

Lindström gav uttryck för i slutet av 1970-talet. I sin plädering för den Gröna energin (1979) 

hävdade han att det småskaliga och decentraliserade vätgassamhället byggt på förnyelsebara 

energikällor skulle innebära en tryggare värld i vilken människorna skulle vara mer 

harmoniska. Ett sådant samhälle skulle livnära det fredliga, sociala och frihetliga hos 

människan.  

 

En annan aspekt av skildringen av risker var hur de skulle värderas. Den dominerande synen 

på hur risker skulle värderas på 2000-talet var tydligt influerad av ekonomiska antaganden. 

Företrädare från detta perspektiv menar att alla sorters risker bör ges ett pris utifrån viss 

standard, värderas på en marknad och hanteras av konsumenter. Marknaden kommer då att 

sortera bort de risker som är för stora.773 Inom SamVäte framförde Haraldsson och Sjöbom i 

sina presentationer bilder av hur massproduktion skulle minska kostnaderna och riskerna med 

de begränsade platinaresurserna. Men trots att riskerna skulle värderas med hjälp av ett 

marknadspris var det ’experterna’ som skulle göra värderingarna av riskerna.  Det var deras 

försäkran om att införandet inte innebar några risker som enligt utredarna skulle utgöra 

                                                 
772 För ett annat sådant försök läs Martin Hultman (2005), Att förstå risker – en översikt av olika 
kunskapsperspektiv, s. 5ff 
773 För exempel på den ekonomiska synen på risk läs Göran Davidsson et al. (1997), Värdering av risk, Göran 
Davidsson (2003), Handbok för riskanalys. För en analys läs Martin Hultman (2005), Att förstå risker – en 
översikt av olika kunskapsperspektiv 
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grunden för vätgasekonomin. Ett annat sätt att värdera riskerna var att placera tekniken i 

relation till något lika dåligt eller ännu värre såsom skedde med elbilarnas kadmium och de 

enkla plåttankarna hos bensinbilarna. Det kanske tydligaste exemplet på denna typ av 

värdering är den återkommande filmen om vätgasens säkerhet i relation till bensin. Inom 

SamVäte var det denna film som fick garantera att tekniken var säkrare än jämförbar teknik. 

Hänvisningar till denna uppfattning gjordes både vid nätverksmöten, inom projektmötena för 

Vätgasväg längs Västkusten och i en rapport från Bellona som distribuerades vid ett möte. 

Dessa typer av publika iscensättningar av olika risker är vanliga för att övertyga om att 

riskerna hanteras på ett adekvat vis. Den omedelbara övertygelse sådana skildringar ger för 

handen kan dock ifrågasättas om experimentet görs om av andra aktörer eller analyseras med 

tanke på de förutsättningar som kontrolleras i det specifika sammanhanget.774 Den egna 

kroppen användes också för att försäkra allmänheten om att tekniken var säker. Detta var mest 

förekommande på 1980-talet då Tegström framhöll att hans tio-årige son Mattias  kunde 

använda gasspisen och bilreportern Gerlach avbildades med ett glas med vatten som han 

samlat upp från avgasröret.   

 

Under 2000-talet var strategierna för att hantera risker med tekniken främst utbildnings-

program och skapandet av marknader. Dessa strategier hängde samman med människosynen 

om den oinformerade konsumenten och värderingen av risker i ekonomiska termer. Inom 

SamVäte ville man verka för en samhällelig utbildning som förevisade att tekniken var säker. 

I de internationella utredningarna framhölls nödvändigheten av att skapa grundskole-

utbildningar, filmer, träningsprogram, demonstrationsanläggningar samt övertygande 

berättelser om tekniken. Allmänheten skulle förvissas om teknikens säkra karaktär och 

marknadsföras som en vara på en marknad. Detta tankesätt illustrerades i de internationella 

utredningarna bland annat med den runda bilden av en marknad med utbud av energikällor 

som utbjöds till försäljning med hjälp av vätgas i NOU:n och EU-utredningen. I de fall som 

risker med en storskalig användning av bränsleceller och vätgas diskuterades skedde detta i 

termer av ekonomiska antaganden. Övertygelsen som marknadsfördes var att om bara vätgas 

och bränsleceller i större utsträckning blir till handelsvaror kommer dess risker att 

omhändertas. Att fler och fler samhälleliga områden gjorts till föremål för en sådan logik i 

början av 2000-talet har påpekats av både svenska och internationella forskare.775 Till skillnad 

                                                 
774 Harry Collins & Trevor Pinch (1998) ”Crash!:nuclear fuel flasks and anti-misting kerosene on trial” 
775 Läs bland andra Christopher Hood et al. (2001), The government of risk, s.5, Eva Bejerot & Hans Hasselbladh 
[red.] (2002), Kvalitet utan gränser, s.8, Christine Blomquist (1996), I marknadens namn   
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från detta sätt att hantera risker, förordades småskalighet och decentralisering av de som på 

1980-talet framhöll WELGAS som ett framtidssamhälle. En sådan organisering av tekniken 

ansågs minska sårbarheten och begränsa konsekvenserna vid eventuella komplikationer med 

tekniken. Dessa tankar återanvändes även vid starten av SamVäte då Wennberg och 

Löwendahl påpekade att riskerna med bränsleceller och vätgas samverkade med 

organiseringen av samhället.   

 

I detta kapitel har organisationen SamVäte analyserats. I vilken mån liknar då den svenska 

nationella debatten mellan 2000-2005 de internationella utredningarna och diskussionerna 

inom SamVäte? I nästa kapitel, som även avslutar den empiriska analysen i denna avhandling, 

utgör den nationella debatten i Sverige återigen underlag för undersökningen och då kommer 

denna att sättas i relation till de story-lines som formulerades i utredningarna och användes 

inom SamVäte. 
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Kapitel 7. Bilen som går på vatten 2000-2005 

Introduktion 

I kapitlet som avslutar den empiriska analysdelen av denna avhandling återkommer jag till 

den svenska nationella debatten om bränsleceller och vätgas. I det som följer samlas 

analyserna från de internationella utredningarna och den lokala gruppen i Göteborg ihop 

tillsammas med en granskning av hur den nationella diskussionen gick. Syftet är att undersöka 

vilka nationella aktörer som deltog i debatten, hur detta gick till samt vilka relationer som 

fanns både till de internationella story-lines som formulerades i utredningarna samt det lokala 

arbetet som genomfördes av SamVäte.   

 

Den nationella energi- och miljöpolitiken kännetecknades i början av 2000-talet av 

energiuppgörelsen från 1997, den fortsatta internationaliseringen och privatiseringen av 

energibolagen (vilket inte minst kan exemplifieras av Vattenfalls köp av kolkraftverk samt 

kärnkraftverk i Tyskland och Polen776 och byggandet av den så kallade polenkabeln)777 samt 

den alltjämt aktuella klimatdiskussionen.778 Det fanns också en tilltro inför framtiden som 

genomsyrade åren kring millennieskiftet. Den ekologiskt moderna diskursen erbjöd en 

framtidstro där miljöproblemen skulle lösas med ny teknik. Problemen omformulerades till att 

vara grunden för lösningarna vilket inte minst kunde utläsas ur de internationella 

utredningarnas story-lines om vätgasekonomin. 

 

I kapitel fyra påvisade jag hur bränsleceller och vätgas från och med 1997 allt oftare 

kopplades samman med en framtida bilism. Det finns flera indikatorer i tidigare forskning på 

hur detta skedde under dessa år. De holländska forskarna Sjoerd Bakker, Harro van Lente, 

Floris Prager och Marius Meeus har till exempel undersökt hur många prototyper med vätgas 

och bränsleceller som biltillverkarna skapade. De visar hur en ökning av antalet prototyper 

skedde från och med slutet av 1990-talet och ett antal år framåt. Denna ökning skedde några 

år efter att antalet patent för bränsleceller och vätgas hade ökat markant.779 I kapitel fem 

                                                 
776 Anders Hansson (2008), Kolets återkomst. Koldioxidavskiljning och lagring i politik och vetenskap 
777 Maria Alm (2006), Nationell kraft och lokal motkraft. En diskursanalys av konflikten kring SwePol Link 
778 Åsa Knaggård (2009), Vetenskaplig osäkerhet i policyprocessen. En studie av svensk klimatpolitik, Mathias 
Zannakis (2010), Climate change as a window of oppurtunity. Sweden and global climate change 
779 Sjoerd Bakker et al. (2008) ”Prototyping Hydrogen Futures. Measuring the Automotive Industry´s 
Expectations of Hydrogen Technologies”. För patentberäkningar läs även Robert van den Hoed (2004), Driving 
fuel cell vehicles. How established industries react to radical technologies 
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undersökte jag hur vätgas och bränsleceller lanserades som delar i en framtida vätgasekonomi 

och hur dessa tolkades i ett tiotal internationella utredningar. Den stora uppmärksamheten och 

det kraftiga intresset runt millennieskiftet kan också avläsas i markant ökande antal 

internationella konferenser,780 betydligt fler texter och bilder i svensk och tysk massmedia,781 

tilltagande mängd artiklar i svenska tidskrifter782 och talrikare antal artiklar i internationella 

vetenskapliga journaler.783 Den stora ökningen för intresset gällande bränsleceller och vätgas 

plockades också upp av aktörer i många städer och regioner (bland annat London och Wales) 

som här såg en möjlighet till ekonomisk tillväxt med miljövänlig profil.784 I London skapades 

till exempel en privat-offentlig organisation, London Hydrogen Partnership, i april 2002 för 

att skapa en vätgasekonomi till 2050.  En sådan vision återupprepades vid flera tillfällen av 

Londons borgmästare Ken Livingstone. 785 

 

Även i Sverige diskuterades vätgas och bränsleceller alltmer vid denna tidpunkt som ett 

viktigt alternativ för framtidens energi- och transportsystem. Björn Sandén och Karl Jonasson 

har kvantitativt jämfört artiklar om metanol, etanol, metan, RME och vätgas/bränsleceller 

mellan 1980 till 2004 i svenska tidskrifter. Trenden de kan visa är att etanol dominerat mellan 

1983 till 1986 och mellan 1991 till 1997 medan vätgas/bränsleceller dominerat mellan 1986 

till 1990 och 1997 till 2004. Dominansen mellan 1997 och 2004 är tydlig.786 Men om det i 

den tidigare forskningen verkar vara tydligt belagt att uppmärksamheten angående vätgas och 

bränsleceller ökade samt att denna teknik beskrevs vara delar av framtiden, kvarstår frågan på 

vilket sätt denna sammankoppling skedde? Vilket språkbruk, vilka bilder och vilka metaforer 

                                                 
780 Annette Reuf & Jochen Markard (2006) ”What happens after a hype? Changing expectations and their effect 
on innovations activities in the case of stationary fuel cells”  
781 Martin Hultman & Maria Saxe (2005), Full gas mot en renare miljö?Om hur bränsleceller och vätgas 
framställs av media och experter i Sverige, Annette Reuf & Jochen Markard (2006) ”What happens after a hype? 
Changing expectations and their effect on innovations activities in the case of stationaly fuel cells” 
782 Björn A. Sandén & Karl M. Jonasson (2005) ”Variety creation and co-evolution of contenders: The case of 
alternative transport fuels in Sweden 1974-2004” 
783 Mike L. Perry & Tom F. Fuller (2002) ”A Historical perspective of Fuel Cell Technology in the 20th century”, 
Asbjorn Kårstein (2005), Samfunsvitenskaplig forskning om hydrogen:En bibliografi, s.6  
784 Mike Hudson (2008) ”Old industrial regions, technology, and innovation:tensions of obduracy and 
transformations”, Mike Hudson, Simon Marwin & Andrew Hewitson (2008) ”Constructing a typology of H2 in 
cities and regions An international review”, Samantha.J Cherryman et al. (2008) ”An exploratory study of public 
opinions on the use of hydrogen energy in Wales”, Sjoerd Bakker & Harro van Lente (2007) ”Fuelling Chained 
Expectations in Hydrogen Communities”, Ante Krstacic-Galic (2010), Hydrogen visions and technology 
development. Läs även Jeremy Rifkin (2002), The Hydrogen Economy 
785 Mike Hudson & Simon Marwin (2007) ”Understanding the Role of the National Exemplar in Constructing 
‘Strategic Glurbanization’” 
786 Björn Sandén & Karl M. Jonasson (2005), Variety Creation, Growth and Selection Dynamics in the Early 
Phases of a Technological Transition. The Development of Alternative Transport Fuels in Sweden 1974-2004. 
För liknande trend läs Martin Hultman & Maria Saxe (2005), Full gas mot en renare miljö?Om hur bränsleceller 
och vätgas framställs av media och experter i Sverige 
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skapades under denna period så att förväntningarna på tekniken kunde övertyga alltifrån 

forskare till myndighetspersoner? I följande kapitel kommer sådana analyser av den svenska 

debatten stå i fokus. I analysen av den svenska debatten ska vi nedan se hur den ökande 

uppmärksamheten och styrkan i trenden för bränsleceller och vätgas tog sig uttryck i bland 

annat massmedia och utredningar.  

Framtidens bil och framtidens energisystem 

Jag börjar med att undersöka de första åren på 2000-talet då bilindustrins satsningar, de 

internationella utredningarna och uttalanden av globala ledare samverkade med nationella 

visioner om bränsleceller och vätgas vilket tillsammans frambringade en bild av 

vätgasekonomin som framtiden.  

Att titta in i framtidens bil  

Bilindustrin ökade sina satsningar på tekniken vilket alltså syns i patentansökningar, olika 

allianser och bilprototyper från och med mitten av 1990-talet.787 Som jag visade i kapitel fyra 

började framför allt Chrysler att från och med 1997 marknadsföra bilar med bränsleceller och 

vätgas som framtidens bil, en bedömning som flera andra bilföretag senare höll med om. 

Bilmässor var en typ av händelser där dessa prototyper visades upp för allmänheten och 

journalisternas reportage ifrån dessa sades beskriva framtidens bilar. Dagens Nyheter var en 

av de tidningar som frekvent publicerade reportage från olika bilmässor runt om i världen där 

de nya biltrenderna förevisades. I en artikel som handlade om Tokyos 37:e internationella 

bilsalong där bilar med bränsleceller som energiomvandlare förevisades fanns rubriken ”En 

titt in i framtidens bilar”.788 På ett liknande vis uttryckte Margareta Post sig i rubriken till en 

artikel i Expressen ”Vi har testat GM:s framtidsbil”.789 I artiklarna diskuterades bilarna 

visserligen som prototyper eller koncept men samtidigt gjordes klart att det var här som 

framtiden visades upp. De spännande beskrivningarna byggde på tankegången att det som 

förevisades var en skymt av framtiden, en titt framåt i tiden. Reportagen från bilmässorna 

                                                 
787 Sjoerd Bakker et al. (2008) ”Prototyping Hydrogen Futures.Measuring the Automotive Industry´s 
Expectations of Hydrogen Technologies”. Läs även Robert van den Hoed (2004), Driving fuel cell vehicles. How 
established industries react to radical technologies 
788 ”En titt in i framtidens bilar” Dagens Nyheter 031025. Läs även Jan Erik Berggren ”En tjuvtitt på framtiden” 
– och skvaller om Volvo” Expressen 051022, ”En titt in i framtidens bilar” Dagens Nyheter 031025, Robert 
Collin ”Här tittar Tokyo in i framtiden….” Aftonbladet 991021, Lasse Swärdh ”GM tror på vätgasbilar” Dagens 
Nyheter 020831 
789 Margareta Rost ”Pris 80 miljoner:Vi har testat GM:s framtidsbil” Expressen 031115, Norbert Andersson 
”Framtidsbilen ger industrin tändning” NyTeknik 021211, Norbert Andersson ”Större, starkare, törstigare – 
Terrängbilar dominerar bilmässan i Detroit men miljöbilar väntar runt hörnet” NyTeknik 000120, Norbert 
Andersson ”Japan går på offensiven” NyTeknik  031114 
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avspeglade hur biltillverkarna försökte att skapa bilden av ett framtida samhälle med 

bränsleceller och vätgas för att skapa trovärdighet för samtida satsningar.  

 

Det fanns också en viss typ av ordning i många av artiklarna om bränsleceller och vätgas där 

framtiden beskrevs på liknande vis. Inte minst kännetecknades reportagen från bilmässorna i 

mångt och mycket av en sådan ordning. I rubrikerna figurerade det ofta att det var någonting 

helt nytt som nyheten handlar om. Det påstods ofta i rubriken att det var något som fanns här 

och nu. Tempus var allt som oftast presens. Längre ner i artikeln framställdes vad artefakten 

kunde göra och sedan avslutades artikeln med en mening som avslöjade att det bara handlade 

om en prototyp eller att artefakten endast kunde fungera under vissa villkor. Detta framgick 

aldrig förrän i slutet av artiklarna. Det kanske mest betydelsefulla exemplet på denna 

berättelsestruktur, vilket jag redan varit inne på ovan, var rapporteringen från diverse 

bilmässor runt om i världen. Bilmässor som rapporterades i termer av att ”titta in i 

framtiden”.790 Ett annat talande exempel vid 2000-talets början var hur en konceptbil med 

bränsleceller som tilldelats andra pris i tävlingen årets examensarbete 2001 gavs 

uppmärksamhet.791 Bilden av en framtid med bränsleceller och vätgas konstruerades allmänt 

av journalister genom att de bland annat nämndes direkt efter varandra i samma mening och 

därmed bildades en tät sammanhållning i texten eller att det frambringades ord där framtiden 

knöts till en bil eller buss såsom: ”Framtidens fordon”792, ”framtidens bussar”793 eller 

”framtidens bränsle”.794  

                                                 
790 Jan Erik Berggren ”En tjuvtitt på framtiden” – och skvaller om Volvo Expressen 051022, ”En titt in i 
framtidens bilar” Dagens Nyheter 031025, Robert Collin ”Här tittar Tokyo in i framtiden….” Aftonbladet 
991021, Norbert Andersson ”Större, starkare, törstigare – Terrängbilar dominerar bilmässan i Detroit men 
miljöbilar väntar runt hörnet” NyTeknik 000120, Norbert Andersson ”Japan går på offensiven” NyTeknik  
031114, Norbert Andersson ”Framtidsbilen ger industrin tändning” NyTeknik 021211, Lasse Swärdh ”GM tror 
på vätgasbilar” Dagens Nyheter 020831  
791 Erik André ”Lars skapar framtidens sportbil med grön profil” NyTeknik 010508.  Läs även hur Lars Falk blev 
belönad för sin idé om fordon med bränslecell i ”Belönade examensarbeten” Dagens Nyheter 010515 
792 Calle Ericsson ”Trender i bilindustrin” Dagens Nyheter 00113, Clas Barkman ”Med väte i tanken” Dagens 
Nyheter 010409, Mats Ensevi ”Framtidens bil är redan här” Göteborgstidningen 010504, Jennie Hermansson-
Hägglund ”Framtidens fordon går på vätgas” Dagens Nyheter 030824, David Lilja ”Framtidens bilar” 
Expressen-GT-Kvällsposten 020928, Thomas Dellans ”Framtidsfordon går på vätgas” Dagens Nyheter 040911 
[insändare], Lars Tulin ”Rapportrysare från GM” Dagens Industri 050420, Erik Lasse Olsson ”Framtiden finns i 
Japan. Häng med oss till Tokyo Motor Show” Expressen-GT-Kvällsposten 031025, Johan Erséus ”Privata 
Affärer tittar in i framtiden” Privata Affärer 030326, Norbert Andersson ”Framtidsbilen ger industrin tändning” 
NyTeknik 021211, Jan Johanson ”Miljöbovarna måste bort” NyTeknik 010214 [debattartikel], André ”Lars 
skapar framtidens sportbil med grön profil” NyTeknik 010508, Niclas Köhler ”Etanolpumpar ett slag i luften” 
NyTeknik 040317 
793 Jennie Hermansson-Hägglund ”Framtidens fordon går på vätgas” Dagens Nyheter 030824, Anders 
Sundström, ”Jag är stolt över att köra miljövänligt” Dagens Nyheter 041010 
794 Susanna Baltscheffsky ”Riksdagen stoppar bensininblandning” Svenska Dagbladet 000202, Norbert 
Andersson ”Oljeschejker skolas om till vätgasbaroner” Ny Teknik 010503 
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Det fanns också en plats, utöver Island, som i den svenska debatten pekades ut som 

framtidslandet.  Staten Kalifornien med Arnold Schwarzenegger i spetsen beskrevs som en 

föregångare i reportage om bränsleceller och vätgas liksom de gjordes inom SamVäte. 

Framför allt återanvändes Arnold Schwarzeneggers framställning av sig själv som ivrig 

ekologisk moderniserare av journalister i svensk massmedia. Det var i Kalifornien 

lösningarna på bilismens problem konstruerades enligt bland annat miljöjournalisten Lars 

Ingmar Karlsson i Dagens Nyheter. Detta för att det skulle kunna gå att köra bilar på ”Full gas 

mot en renare miljö”.795 Att Kalifornien var framgångsrikt etablerades än mer kraftfullt när det 

i artiklar från Veckans Affärer, Dalademokraten och NyTeknik talades om hur Arnold 

Schwarzenegger tankade vätgas i sin Hummer.796 Tommy Hammarström uppmanade sina 

läsare på Expressens ledarsida: ”Kör som Arnold”. Hammarström, som bara ett år tidigare 

hade varit mycket skeptisk till en vätgasekonomi, framhöll från och med 2004 att det var från 

Kalifornien som trenderna kom och nu borde Sverige ”[…] hänga på, när Arnold svänger upp 

på sin Hydrogen Highway”.797 Hammarströms 180 graders sväng verkar härröra från 

Schwarzeneggers entré i politiken. På liknande vis omskrevs Schwarzeneggers uppmaning i 

Kvällsposten. Det var han, i sin actionroll som Terminator, som skulle tvinga bilindustrin till 

ett stålbad enligt skribenten Lars Klint:  

 

Nu utmanar Terminator den mäktiga bilindustrin med säte 
i Detroit till ett stålbad de aldrig någonsin tvingats till. 
Han uttrycker sig kanske lite annorlunda än i actionrollen 
på film. Men budskapet är lika knallhårt och 
kompromisslöst: -sätt igång och bygg bilar som drivs med 
bränsleceller som kombinerar vätgas och syre i en 
elgenereringsprocess med vatten som enda utsläpp.798   

 

I beskrivningarna av Schwarzenegger användes hans science-fiction rollfigur, Terminator, för 

att betona hans budskap samt emfasera förmågan att förutspå och kraftfullt förändra 

framtiden. Gränsen mellan Schwarzenegger som science fiction hjälte och delaktig av 

framtiden, eller en samtida politiker som deltog i förändringen av inriktningen på Kaliforniens 

                                                 
795 Lars Ingmar Karlsson ”Full gas mot en renare miljö” Dagens Nyheter 040722 
796 ”Ideer och innovatörer för 2005”, Veckans Affärer, 050117, ”Schwarzeneggers favorit med vätgas” 
Dalademokraten 041104, Håkan Abrahamson ”Terminatorn vill tanka vätgas i monsterbilen” NyTeknik 030910. 
Läs även ”Schwarzeneggers favorit med vätgas” i den svenskspråkiga finska tidningen Huvudstadsbladet  
0411016  
797 Tommy Hammarström ”Kör som Arnold” Expressen, 041122 [ledare]. Läs även Lars Ingmar Karlsson ”Full 
gas mot en renare miljö” Dagens Nyheter 040722, Lars Klint ”Terminator även i politiken” Kvällsposten 050616 
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nollemissionslagstiftning påpekades visserligen, men upprätthölls inte. I likhet med 

diskussionen i kapitel sex menar jag att dessa istället sammanfördes till en kraftfull symbol av 

en ledare med förmågan att peka ut riktningen för framtidens bilism.       

 

Samtidigt med dessa förevisningar om framtidens fordon som diskuterats ovan fanns en lång 

historia av att vätgas och bränsleceller av olika aktörer hade pekats ut som en teknik stående 

inför ett snart förestående genombrott. Hur behandlades de tidigare årtiondena då 

bränsleceller också hade beskrivits som framtidens teknik, i relation till den framtid som sades 

komma, av aktörer i den svenska debatten? 

Den återkommande framtiden  

Optimismen om framtiden från bilindustrins sida syntes inte minst när de presenterade 

prognoser om massproduktion av bilar med vätgas och bränsleceller, vilka upprepades i 

tidningarna i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Årtalet för massproduktion 

beskrevs som definitivt även om det var 2004799, 2005800, 2010801 eller 2015802 som gällde.803 

Etablerandet av bilar med bränsleceller i framtidstermer skedde alltså även genom att 

historien skrevs på ett visst vis. Trots bilföretagens misslyckade prognoser och att skildringen 

av det diskontinuerliga historiska förloppet därmed kunde skönjas,804 presenterades den 

tekniska förändringen främst som en reseskildring där allt förväntades gå enligt vägkartan, en 

vägkarta som självklart var ritad och verifierad innan resan började och vars mål var 

färdigformulerat.805 En annan aspekt av hur historien skrevs för att passa in i en viss form av 

framstegstro var att i flera artiklar som handlade om bränsleceller beskrevs principerna för 

tekniken som gammal medan tillämpningarna var nya. Den tekniska förändringen antogs i 

dessa artiklar vara en linjär process från idé till verklighet vari processen bestod av 

upptäcktsfas, forskningsfas och tillämpningsfas. 1839 var ett årtal som knöts till upptäckten, 

1960-talet var forskningsperioden och 2000-talets början skulle bli den tid då tillämpningarna 

                                                                                                                                                         
798 Lars Klint ”Terminator även i politiken” Kvällsposten 050616 
799 Benny Öinert ”Ny chans för svenska underleverantörer i Japan” Tidningarna Telegrambyrå 980401, Håkan 
Matson ”Välkommen till teknikens värld” Expressen 981004 
800 ”Hyundai lovar komma med bränslecellsbil 2005”, Tidningarnas Telegrambyrå 000529, Norbert Andersson 
”Mercedes startar serietillverkning av bränslecellsbilar” NyTeknik 021008 
801 Tidningarnas Telegrambyrå ”GM visar sin bränslecellsbil” Svenska Dagbladet 980930 
802 Lasse Swärd ”Hybrider och vätgas i fokus” Dagens Nyheter 051022 
803 Läs även Kanehira Maruo (1998), Strategic alliances for the development of fuel cell vehicles, s.7 
804 För en sådan diskontinuerlig historia läs Henrik Höjer ”Framtidsbilen Drömmar i backspegeln”, Forskning 
och Framsteg 021227 
805 För en liknande analys läs Robert van den Hoed (2004), Driving fuel cell vehicles. How established industries 
react to radical technologies, s.217 
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lanserades.806 Även de svenska bränslecellskraftverken i bland annat Varberg, som jag skrev 

om i förra kapitlet, passades in i en sådan framstegstro trots att historiken var motsägelsefull. 

Vattenfalls anläggning utanför Varberg släcktes nämligen ned 2002. Enligt journalisten 

Johnny Westling som intervjuade de ansvariga var anläggningen för dyr, kringutrustningen 

hade för dålig kvalitet och effektiviteten var lägre än förväntat. Samtidigt sades att tekniken 

skulle bli bättre i framtiden och att den nog skulle komma att passa i bilar och enskilda 

hushåll.807 

 

Ett liknande sätt att skildra historien fanns i artiklarna om en reprissändning av Bengt 

Feldreich framtidsprogram från 1967 då han intervjuade några av dåtidens auktoriteter inom 

forskningen.  Dokumentären skildrade hur den privatägda bilen år 2000 skulle omvandla väte 

i bränsleceller och ha små elmotorer vid varje hjul. Dessa bilar skulle susa fram i 300 

kilometer utan att ge några ljud ifrån sig.808 I dokumentärerna var det endast män som 

tilldelades en expertroll medan studiogästerna, som 1999 kommenterade reprissändningen, 

enbart var kvinnor. I samband med reprissändningen av dokumentären skrev Expressens 

reporter Börje Lundberg om vad några forskare trodde om framtiden, denna gång år 2010. 

Experterna uppgav återigen att bränsleceller var framtidens teknik. Forskarnas beräkningar för 

40 år sedan gjorde inte att deras förutsägelser om framtiden misstroddes.809 Likadant 

bedyrades i studiokommentarer av Lena Sommestad (s), dåvarande chef för institutet för 

framtidsstudier och blivande miljöminister, vid reprissändningen av Feldreichs dokumentär 

att bränsleceller utgjorde en viktig lösning på problemet med bilismens avgaser.810  

 

De tidigare skildringarna som hade misslyckats med att förutsäga framtiden med bränsleceller 

och vätgas lades nu undan och nya framtidskildringar med liknande innehåll torgfördes. Det 

utfördes runt millennieskiftet undersökningar för att skapa framtidsvisioner för Stockholm 

                                                 
806 Peter Sandberg ”Vätgas i tanken gör luften renare” Dagens Nyheter 040515, Jennie Hermansson-Hägglund 
”Framtidens fordon går på vätgas” Dagens Nyheter 030824, Dougauld Macfie ”Island slopar oljan” Dagens 
Nyheter 990925, Camilla Sedeborg ”Med vätgas i tankarna” Göteborgs-Posten 000528. Liknande konstruktioner 
av tidslinjer sker av forskare kopplade till xenotransplantionsforskning Nik Brown & Mike Michael (2003) 
”Sociology of Expectations. Retrospecting Prospects and Prospecting Retrospects” 
807 Johnny Westling ”För dyrt producera el med bränslecell” NyTeknik 020213 
808 ”Dokumentär. När 2000 var science fiction” Dagens Nyheter 990505. Läs även Amni Bohm ”Tillbaka till 
framtiden. 1967 spekulerade experter om livet i Sverige 2000” Expressen 990505. Se även Bengt Feldreich & 
Ingmar Leijonborg, År 2000 – en serie i fyra delar om framtidens Sverige, SVT program nummer två 7.45f. För 
ytterligare en indikation på att forskare vid 1960-talets mitt trodde mycket på bränsleceller i bilar läs Tom 
Selander (1969), Sverige år 2000 – 24 svenska framtidsforskare om morgondagens samhälle, s.24 
809 Börje Lundberg ”Så här blir framtiden. Följ med på forskarnas spännande resa!” Expressen-GT 010325 
810 Bengt Feldreich & Ingmar Leijonborg, År 2000 – en serie i fyra delar om framtidens Sverige, SVT, 
reprissändningen 
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och Göteborg. I Dagens Nyheter intervjuades Susanne Ingo som benämndes som 

framtidsanalytiker. Hon prognostiserade att bränsleceller och vätgas skulle ingå i framtidens 

transportmedel.811 I Göteborgs-Posten förutspådde journalisterna Ulf Nyström och Roland 

Thorbjörnsson att bussarna i innerstaden 2010 skulle drivas med bränsleceller sedan några år 

tillbaka.812 Även i rapporten från World Watch Institute, Tillståndet i världen – 99, förlades 

hoppet inför 2000-talet till vätgas och bränsleceller.813  I liknande termer frågade sig den 

statligt initierade Kommunikationsforskningsberedningen om ”[…] Sverige har råd att stå vid 

sidan om en utveckling där användningen av bränsleceller slår igenom stort, både i fordon och 

i andra tillämpningar?”.814  

 

För att betona samtidens unicitet i relation till de tidigare perioderna rapporterades det även 

kring millennieskiftet om den första turen med bil med bränsleceller, om det första storskaliga 

projektet med bränslecellsbussar, de första bränslecellerna i Sverige för direkt försörjning av 

hus och om världens första bränslecellsdrivna ubåt.815 Även ordet generation användes för att 

beskriva tillämpningen av bränsleceller och vätgas i en anda av framstegstro.816 Detta ord 

antyder en i det närmast teknikdeterministisk syn på vad som förstås som förändring av 

samhället, tekniken och kanske rentav människan.  I denna anda beskrevs bränsleceller ofta 

som något oundvikligt vilket kan exemplifieras med ett citat ur en artikel från NyTeknik: 

”Frågan är inte om framtidens bilar drivs med bränsleceller utan när”.817 Till begreppen 

generation och först kan också läggas hur bränsleceller inplacerades i olika former av 

samhällsförändring. Detta upprepande av en specifik linjär föreställning om teknikens faser 

menar jag dels skapar en kontinuitet i en historisk linjär mening, dels skapar det en form av 

                                                 
811 Pernilla Fagerström ”Det nya Storstockholm:Mer arbete hemifrån om 50 år” Dagens Nyheter 020717 
812 Ulf Nyström & Roland Thorbjörnsson ”Nya förbindelser minska köerna” Göteborgs-Posten 000611. Läs 
även ”Inför 2000:Folkväxt hotar vår existens” Tidningarnas Telegrambyrå, 990419, Therese Löfstrand ”Framtid 
utan gränser. Elever visar hur de vill leva i framtiden” Kvällsposten 050416 
813 ”Miljöguru hoppfull inför 2000-talet” Tidningarnas Telegrambyrå 990202, World Watch Institute (1999), 
Tillståndet i världen – 99, och Olof Tegström ”Världen kan bli bättre” NyTeknik 990224 [insändare] 
814 Kommunikationsforskningsberedningen 2000:45, Grönt ljus för elhybrid och bränslecell s.17. Läs även Gert 
Gelotte & Marie Ullnert ”Schlaug flirtar med bilisterna” Göteborgs-Posten 990224 
815 Tidningarnas Telegrambyrå ”Första körbara bilen med bränsleceller” Dagens Nyheter 980930, Sven-Olof 
Carlsson ”Ett steg närmare vattenmotorn” NyTeknik nr 20, 1998, Erik André ”SL provkör bränslecellsbussar” 
NyTeknik 010404, Lars Eriksson ”Bränsleceller för hus testas i Sverige” NyTeknik 020605, Claes Andreasson 
”Hybrid klara kraftprov” NyTeknik 020410 
816 Lasse Swärdh ”GM tror på vätgasbilar” Dagens Nyheter 020831, Hans Strandberg, ”Det globala grodhoppet 
driver ny teknik” NyTeknik 031015, Håkan Abrahamsson ”Bränsleceller upp på två hjul” NyTeknik 040901 
817 Norbert Andersson ”Bränslecellen skakar om industrin” NyTeknik 020904. Läs även Robert Odenjung ”Bort 
med köerna” Göteborgstidningen 001106 [ledare], Håkan Matson ”Tankar om framtidens tankar” Expressen 
000206, Börje Andersson ”Detroit tror på svenska bilar. Pagrotskys glada budskap till Saab och Volvo” 
Göteborgstidningen 040210, Håkan Matson ”Köra bil på skit är billigt och bra” Expressen 980514 
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kontinuitet i historien. Den linjära historiken skapades alltså i början av 2000-talet som en 

förklaringsmodell och ett argument till varför bränsleceller och vätgas var framtiden.818 

 

Ovanstående beskrivningar av förväntningar på bränsleceller och vätgas i framtidens fordon 

visar hur sammanflätningen mellan framtiden och tekniken skedde vid 2000-talets början. 

Bränsleceller och vätgas fungerade i skildringarna närmast som ett exempel från framtiden, 

eftersom tekniken starkt kopplades samman med den. Denna typ av reportage, 

framtidsprognoser och språkbruk var samtida med hur utvärderarna av de svenska statliga 

forskningsprogrammen gällande tekniken menade att dessa alltmer skulle inriktas mot 

bränsleceller i fordon.  

Bränsleceller i fordon borde prioriteras i svenska forskningsprogram  

I kapitel fyra diskuterade jag hur tre olika forskningsprogram med bränsleceller startades 

kring 1998 samtida med lanseringen av det Gröna folkhemmet och Chryslers 

bilpresentationer.  I programmmet som populärt kallades Gröna Bilen uttalades tydligt 

inriktningen på Sveriges miljöpolitik inom transportområdet där syftet med 

samverkansprogrammet mellan staten och bilindustrin var att ”[…] främja utvecklingen i 

Sverige av mer miljöanpassad teknik så att fordonsindustrins tillväxt och konkurrenskraft i 

Sverige stärks”.819 I programmet deltog Anders Lewald från Energimyndigheten i arbetet och 

han anordnade också en vätgashearing 2001. 820 Denna var tänkt att vara startpunkten för att 

”[…] hitta arbetsformer för ett svenskt vätgasprogram”.821 När så samverkansprogrammet 

skulle utvärderas våren 2003 uttalades att bränslecell- och elhybridfordon borde prioriteras.822 

I liknande termer påpekade utvärderaren av Energimyndighetens forskningsprogram för 

framtida vägtransporter som den mest angelägna punkten att: ”[…] establish a strong priority 

area on hybrid vehicles and a priority area on fuel cell technolgoy. These areas could replace 

the current programme areas […]”.823 I samklang med den förstärkta inriktningen mot 

bränsleceller i fordon bereddes stort utrymme för dessa år 2004 vid Energimyndighetens 

                                                 
818 Jmf hur detta sker även med annan teknologi Nik Brown & Mike Michael (2003) ”Sociology of Expectations. 
Retrospecting Prospects and Prospecting Retrospects”  
819 Gunnar Lindstedt (2004), Redogörelse för verksamheten inom Samverkansprogrammet mellan staten och 
fordonstillverkarna kring utveckling av mer miljöanpassade fordon under 2003/2004, s.2 
820 Programrådet för fordonsforskning, Sammanträde 27, 20031015 
821 Energimyndigheten (2001), Vätgashearing,  förord 
822 Göran A. Persson (2003), Samverkansprogram mellan staten och fordonstillverkarna kring utveckling av mer 
miljöanpassade fordon. Utvärdering, s.4 
823 Peter Lund (2002), Energy system in road bound vehicles research programme, s.29   
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årligen återkommande konferens Energitinget. Samverkansprogrammet mellan staten och 

biltillverkarna arrangerade då tre sessioner där tekniken presenterades.824 

 

Även i MISTRA-programmet om bränsleceller inriktades arbetet mot fordon. Rapporten från 

2003 illustrerades med en bild på en buss från CUTE-projektet samt introduktionsnischer som 

utgick från fordon.825 Symptomatiskt nog, för att bilismen hade formulerats som ett viktigt 

problem relaterat till växthuseffekten samt att detta problem främst ansågs behäftat med 

utsläppen från avgasröret, var det även Göran Johansson – från Volvo och adjungerande 

professor på KTH – som ledde alla tre forskningsprogrammen 2003. Bertil Nygren från ABB 

hade fått kliva av efter att ha varit programchef de första åren för MISTRA-programmet.826  

 

Beskrivningarna av framtidens bil som en bil med bränsleceller och vätgas begränsades alltså 

inte bara till att vara ett argument för en miljövänlig bilism från bilindustrin.  Inte heller var 

det enbart några aparta framtidsforskare som siade om en vätgasekonomi som framtidens 

samhälle. Det fanns istället en trend både i de svenska forskningsprogrammen samt inom 

Energimyndigheten att sätta in den internationella tilltron inför tekniken i ett svenskt 

sammanhang. En sådan vision om hur Sverige skulle vara del i en framtida vätgasekonomi 

konkretiserades ytterligare av forskare med samhörighet till projektet Teknisk Framsyn, 

IVA:s Energiframsyn Sverige i Europa samt i SOU 2003:80 om den svenska 

energiforskningens framtid.      

En vätgasekonomi som mål för omställningen av det svenska energisystemet? 

I slutet av 1990-talet startade Teknisk Framsyn vilket var ett nationellt projekt finianserat av 

Stiftelsen för strategisk forskning (17 miljoner), NUTEK (10 miljoner) och regeringen (7 

miljoner), som skulle skapa tekniska visioner inom hälsa, medicin, biologiska naturresurser, 

samhällets infrastruktur, produktionssystem, informations- och kommunikationssystem, 

material och materialflöden, tjänster samt utbildning och lärande på 10-20 års sikt. 

Diskussionerna inom Teknisk Framsyn hängde samman med ambitionen att formulera 

Sveriges roll inom ett antal områden som pekades ut som centrala för framtidens Gröna 

folkhem. De ledande deltagarna var representanter från Volvo, rådet för arbetslivsforskning, 

                                                 
824 Programrådet för fordonsforskning, verksamhetsberättelse 2003/04, nedladdat 20090202 
825 MISTRA-programmet (2003), Bränsleceller i ett uthålligt samhälle s.4 och s.23 
826 MISTRA-programmet (2004), Bränsleceller i ett hållbart samhälle s.4 och MISTRA-programmet (2000), 
Batterier och bränsleceller för en bättre miljö, s.25 
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NUTEK, Stiftelsen för strategisk forskning, Industriförbundet och IVA.827 I rapporten från 

framsynen 2000 pekades bränsleceller ut som ”[…] ett mycket löftesrikt alternativ för 

drivsystem för fordon”  med hänvisning till nollemissionslagstiftningen i Kalifornien.828  

 

Dessa diskussioner från Teknisk Framsyn fanns med som underlag till den omfattande 

debatten som fördes mellan ett drygt hundratal personer från industri, universitet och offentlig 

sektor i det av IVA organiserade projektet Energiframsyn Sverige i Europa från hösten 2001 

till februari 2003. Detta projekt finansierades av 1997 års långsiktiga energipolitiska program 

och inkluderade kontinuerliga diskussioner mellan 10-15 experter i fyra arbetgrupper med 

målet att beskriva och förutse Sveriges framtida energisystem.829      

 

I styrgruppens830 syntesrapport från de omfattande diskussionerna under ett och ett halvt år 

antogs att bränslecellsfordon skulle introduceras innan 2020 samt att omställningen mot en 

vätgasekonomi var på väg.831 En sådan inriktning mot en vätgasekonomi borde enligt den 

framförhandlade syntesrapporten inkludera en satsning på naturgas, kol och CCS som 

huvudsaklig källa till vätgasproduktion, framför allt vid ett scenario där världens politiska 

ledare fokuserade lösningar på växthuseffekten.832 Forskarna, företagsledarna och 

representanterna från den offentliga sektorn menade vidare att det borde skapas en kärnkraft- 

och fossilbaserad ”bro” för att komma över till en vätgasekonomi som slutligen skulle baseras 

på solenergi.833     

 

I delrapporten från en av fyra paneler som ingick i hela projektet, panelen för systemsyn 

Energiframsyn – Energin – mot en ny era! En systemstudie (2003), framfördes att visionen 

om en vätgasekonomi borde vara en ledstjärna för Sveriges omställning av energisystemet.834 

Argumenten för en vätgasekonomi lånades in med hjälp av citat från Geoffrey Ballards tal då 

han mottog Göteborgs stads internationella miljöpris 2000, John Williams från General 

Motors och rapporten Toward a more secure and cleaner energy future for America– 

                                                 
827 Rapport från Teknisk Framsyn – Panel (2000), Syntesrapporten 
828 Rapport från Teknisk Framsyn – Panel (1999), Samhällets infrastuktur, s.43 
829 IVA, Energiframsyn – Sverige i Europa. Syntes och sammanfattning. Rapport från projektets styrgrupp 
830 I styrgruppen ingick Anders Narvinger, Tomas Korsfeldt, Henrik Blomgren, Sigrun Hjelmquist, Lars Gunnar 
Larsson, Bruno Nilsson och Monica Ulfhielm  
831 IVA, Energiframsy – Sverige i Europa. Syntes och sammanfattning. Rapport från projektets styrgrupp, s. 4f  
832 Ibid. s.15ff 
833 Ibid. s. 16ff 
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National Hydrogen Energy roadmap från USA:s energidepartement.835 Panelen hävdade 

också att satsningarna från bilindustrin var en pådrivande faktor.836  

 

Panelen för systemsyn gav uttryck åt en form av ekonomisk och teknisk determinism liknande 

den som fanns i de internationella utredningarna om en vätgasekonomi. I rapporten togs en 

växande världsbefolkning, deras tillskrivna behov av mer energi, massbilism och växande 

marknader till intäkt för att växthuseffekten måste hanteras med hjälp av bränsleceller och 

vätgas.837 Den omställning som forskarna beskrev skulle alltså i första hand inte göras för de 

redan industrialiserade ländernas skull utan för de som inte var tillräckligt industrialiserade. I 

delrapporten fanns dock både den ekologiska diskursen med dess flödande och småskaliga 

vätgassamhälle och den fossilbaserade ekologiskt moderna vätgasekonomin närvarande som 

mål inför 2050. Panelen menade att kärnkraft samt naturgas med CCS skulle användas och 

byggas ut för att fungera som en ”bro” till ett solbaserat vätgassamhälle.838 Liksom hos 

SamVäte och i de internationella utredningarna fanns bilder av ett förnyelsebart och 

småskaligt ekologiskt vätgassamhälle men samtidigt sades att satsningarna skulle ske på 

fossila bränslen, vilket innebar en ekologiskt modern vätgasekonomi. Det slutgiltiga målet 

beskrevs vara det småskaligt flödande vätgassamhället enligt panelen, men samtidigt menade 

de att satsningarna i början av 2000-talet borde ske på en: ”[…] mångfald av tekniker 

inklusive förbättrade fossilbaserade tekniker (bland annat ökad naturgasanvändning, 

begynnande koldioxidinfångning [CCS förf. anm.]), och i vissa regioner ny kärnkraft”.839 I 

slutsatserna återanvände systempanelen den story-line om CCS i en vätgasekonomi som 

formulerades i ett antal internationella utredningar när de sa att:  

 

Utsikterna för en framgångsrik koldioxidinfångning talar 
nämligen till förmån för stora anläggningar när naturgas 
eller andra kolhaltiga energislag utnyttjas som källor  för 
vätgasen.840  

 

                                                                                                                                                         
834 I systempanelen ingick Christian Azar, Lars Ingelstam, Per Lekander, Semida Silveira, Bengt Söderström, 
Bernt Eriksson, Kerstin Gustafsson, Lars Hallsten, Emi Hijino, Leif Josefsson, Kerstin Lövgren, Maria 
Malmkvist och Gunnar Falkemark 
835 Systempanelen (2003), Energiframsyn – Energin – mot en ny era! En systemstudie s.27 
836 Ibid. s.51 
837 Ibid. s.16 
838 Ibid. s.5 även s. 31 om CCS 
839 Ibid. s.26. Läs även Panelen för långsiktigframsyn  (2003), Energiframsyn – Energi 2050. Närmare solen, 
s.29f 
840 Systempanelen (2003), Energiframsyn – Energin – mot en ny era! En systemstudie s.34. Läs även Panelen för 
långsiktigframsyn (2003), Energiframsyn – Energi 2050. Närmare solen, s.30ff 
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Avslutningsvis menade systempanelen att Sverige och EU borde satsa resurser på ett 

”roadmap-projekt” eftersom ”[…] svensk industri kan skaffa sig intressanta högteknologiska 

nischmarknader i den framväxande vätgasekonmin”.841 Ovanstående bedömningar från 

Energiframsynens syntesrapport och systempanelens delrapport sammanfattades och lyftes in 

i den svenska LångEn-utredningen SOU 2003:80.EFUD  - en del i omställningen i 

energisystemet. 842  

 

LångEn-utredningens ledamöter skulle granska insatserna inom 1997 års långsiktiga 

energipolitiska program och föreslå inriktningen på det framtida svenska energisystemet. 

Utredningen tillsattes av regeringen 2001. Deras slutsatser följde nästan till punkt och prickar 

IVA:s Energiframsyn, inte minst med tanke på övertygelsen om nödvändigheten om 

skapandet av en svensk vision om en framtida vätgasekonomi.843 För vägledning om hur en 

vision för omställningen av energisystemet borde utformas ansåg LångEn-utredningen att det 

fanns skäl ”[…] att studera Island, där man på högsta politiska nivå uttalat visionen att landet 

skall bli världens första vätgasekonomi”.844 Från diskussionerna i Teknisk Framsyn, över 

IVA:s Energiframsyn hade nu alltså visionerna om en vätgasekonomi landat även inom det 

betänkande som skulle peka ut riktningen för omställningen av det svenska energisystemet. 

Samtidigt som detta skedde ökade återigen antalet riksdagsmotioner som diskuterade 

bränsleceller och vätgas.845 Det var fortfarande ledamöter främst från de små partierna som 

motionerade. Tre intressanta aspekter kan dock noteras i samband med att en vätgasekonomi 

diskuterades på 2000-talet. Det första var att ledamöter från Kristdemokraterna ville se ett höjt 

                                                 
841 Systempanelen (2003), Energiframsyn – Energin – mot en ny era! En systemstudie s.63 
842 I direktiven till SOU:n fastslogs att IVA:s utredning skulle ligga till grund för betänkandet. Dessutom var tre 
av deltagarna i IVA panelen för långsiktigframsyn vilka producerade rapporten (2003), Energiframsyn – Energi 
2050. Närmare solen, s.29f desamma som i LångEn-utredningen nämligen Anna Bergek, Harry Frank och 
Harald Haegermark.  
843 LångEn utredningen, SOU 2003:80, EFUD  - en del i omställningen i energisystemet,s.25 och s.362. Dessa 
likheter kan också förstås i skenet av att ordföranden för LångEn-utredningen var Peter Nygårds som hade varit 
ordförande för strukturpanelen i Energiframsyn samt att några andra medlemmar deltagit IVA:s utredning. För 
att som experter biträda utredningen förordnades Josephine Bahr, Eva Bergius, Lars Bergman, Karima Björk, 
Birgit Bodlund, Gullvi Borgström, Gunnel Dreborg, Harry Frank, Hedvig Froste, Lars Gulbrand, Harald 
Haegermark, Conny Hägg, Mats Johanson, Arne Kaijser, Bengt Kasemo, Irene Kolare, Birgitta Lindblad, Lotta 
Medelius-Bredhe, Christoper Onajin, Michael Rantil, Jane Summerton, Lars Tegnér, Elisabeth Tehler och 
Stephen Wallman. Huvudsekreterare var Svante Eriksson och en av sekreterarna var Anna Bergek.  
844 LångEn utredningen, SOU 2003:80, EFUD  - en del i omställningen i energisystemet,s.367 
845 Läs exempelvis Göran Hägglund et al. (kd), Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård, Motion 
2005/06:MJ596, Maria Larsson (kd), Gasformiga drivmedel, Motion 2003/04:T484, Christin Hagberg (s) & 
Michael Hagberg (s), Användning av fordonsgas i trafiken, Motion 2004/05:MJ290, Christin Hagberg (s), 
Användning av fordonsgas i trafiken, Motion 2005/06:MJ399, Sven Gunnar Persson (kd), Marknaden för 
fordonsgas, Motion 2003/04:MJ407, Barbro Feltzing (mp), Vätgasdrivna fordon, Motion 2004/05:MJ388  
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anslag för satsningar på vätgas inom utgiftsområdet energi.846 Det andra var att företrädare för 

Centerpartiet från och med 2005 började motionera för att en svensk nationell vätgasstrategi 

borde tas fram i nära samarbete mellan industrin och staten.847 Det tredje var att Folkpartiet 

ville öka satsningen på vätgas genom att Sverige skulle delta aktivit i den av 

Bushadministrationen initierade organisationen IPHE och satsa mer på forskning.848 

 

De statligt initierade forskningsprogrammen om bränsleceller hade alla vid denna tidpunkt 

fordonsinriktning. Vid Energitinget 2004 handlade flera sessioner om transporter, de 

miljövänliga bränsleceller och den busslinje som hade startats i Stockholm – vattenlinjen.849  

Vattenlinjen skapas i Stockholm 

I slutet av 2001 initierade DaimlerChrysler ett demonstrationsprojekt vilket tilldelades bidrag 

från EU. Det så kallade CUTE-projektet blev ett samarbetsprojekt mellan EU och 

DaimlerChrysler för att demonstrera 27 bussar på Island och i europeiska storstäder. En annan 

aspekt var att utbilda resenärerna om bränsleceller. I den första fasen, innan leveransen av 

bussarna med bränsleceller från Ballard gjordes, skapades en infrastruktur för bussarna. 

Bussarna levererades år 2003 och skulle testas till och med 2005. 850 Stockholm var en av nio 

städer inom EU som inkluderades i detta projekt. De andra städerna var Porto, Madrid, 

Barcelona, Luxembourg, Stuttgart, Amsterdam, London och Hamburg.  CUTE var också 

associerat med Ecological City Transport System (ECTOS) på Island och Sustainable 

Transport Energy Project (STEP) i Australien. Bussarna från DaimlerChrysler kördes i två år i 

alla städer. I några städer kördes bussarna i reguljär trafik som ersättning för andra bussar 

medan i andra städer, till exempel Stockholm, kördes bussarna i speciella linjer.851 I 

Stockholm valde SL att skapa en speciell rutt från Birger Jarlsgatan till Scheelegatan över 

Hantverkargatan och Kungsgatan som kallades vattenlinjen. Linjen placerades mitt i 

                                                 
846 Maria Larsson et al. (kd), Energi, utgiftsområde 21, Motion 2003/04:N413, Mikael Oscarsson et al. (kd), , 
Utgiftsområde 21 Energi, Motion 2005/06:N476 
847 Maud Olofsson et al. (c), Teknikskifte för en bättre miljö, Motion 2005/06:MJ532, Claes Västerteg et al. (c), 
med anledning av prop. 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverkan, Motion 2005/06:MJ49, Claes 
Västerteg (c) & Åsa Torstensson (c), Europeiskt miljöfordonscentrum i Västra Götaland, Motion 2005/06:N414  
848 Lennart Fremling et al. (fp), med anledning av prop. 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverkan, 
Motion 2005/06:MJ46, Lars Leijonborg et al. (fp), En politik som tar klimatfrågan på allvar, Motion 
2004/05:MJ368, Lars Leijonborg et al. (fp), En liberal milöpolitik för hållbar utveckling, Motion 2004/05:MJ369 
849 Gunnar Lindstedt (2004), Redogörelse för verksamheten inom Samverkansprogrammet mellan staten och 
fordonstillverkarna kring utveckling av mer miljöanpassade fordon under 2003/2004 
850 Kristina Haraldsson et al. (2004) ”Fuel cell buses in the Stockholm CUTE-project – First experience from a 
climate perspective” 
851 Maria Saxe et al. (2008) ”Energy sustem analysis of the fuel cell buses operated in the project:Clean Urban 
Transport for Europé” 
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Stockholm, så centralt som möjligt.852 Igångsättandet beskrevs i massmedia närmast i 

triumfatoriska termer:  

 

En rullande miljörevolution, enligt SL. Klockan 11 avgick 
nämligen den första bränslecellsbussen från Norrmalms-
torg. Två bussar kommer varje dag att trafikera en 
provsträcka i Stockholms city. Den avgasfria linjen 
[…].853 

 

Försöksprojektet med två bussar drivna med vätgas deklarerades enligt Hans Strandberg på 

ledarredaktionen för NyTeknik vara: ”miljövännens allra våtaste gröna dröm […]”.854 

Skillnaden mot 1980-talets var dock, enligt Strandberg, att: ”Aktörerna numera är ett antal 

multinationella företag”.855 Igångsättandet av CUTE vid 2000-talets början antogs alltså av 

Strandberg vara de multinationella bolagens triumf över miljörörelsen. Den motsättning 

mellan transporternas ökning visavi miljöhänsyn som påpekats sedan 1970-talet kunde enligt 

Strandberg läggas åt sidan. CUTE-projektet drevs under två år i Stocholm och avslutades 

2006. Efter den tvååriga testperioden blev det ingen förlängning något som skedde i sju av de 

andra nio städerna som deltog i CUTE.856  

 

En aspekt av hur bränsleceller och vätgas tillskrevs miljövänlighet inom transportsektorn var 

det sätt på vilket verkningsgraden ofta förekom. I flera artiklar påpekades att verkningsgraden 

för bränsleceller var dubbelt så hög som för konventionella motorer.857 Etablerandet av den 

högra verkningsgraden gjordes ofta i relation till något annat, ofta bensin, fossilgas eller 

diesel. Detta innebar att den höga verkningsgraden likställdes med miljövänlighet i 

bemärkelsen mindre utsläpp av växthusgaser visavi jämförelsetekniken.  

 

                                                 
852 Kristina Haraldsson et al. (2004) ”Fuel cell buses in the Stockholm CUTE-project – First experience from a 
climate perspective” 
853 Kjell Nilsson ”Bränslecellsbussar rullar på prov” Dagens Nyheter 040108. Läs även Håkan Abrahamsson 
”EU och USA väljer väg mot vätgas” NyTeknik 030617, Hans Strandberg ”Ett kliv in i vätgassamhället” 
NyTeknik 030604 [ledare] 
854 Hans Strandberg ”Ett kliv in i vätgassamhället” NyTeknik 030604 [ledare] 
855 Ibid. 
856 Mike Hudson & Simon Marwin (2007) ”Understanding the Role of the National Exemplar in Constructing 
‘Strategic Glurbanization’” 
857 Anders Sundström ”Jag är stolt över att köra miljövänligt” Dagens Nyheter 041010, Norbert Andersson 
”Bränslecellen skakar om industrin” NyTeknik 020904, Dougald Macfie ”Bara vanligt vatten – miljarder satsas 
på vätgasmotorn” Tidningen Vi 010412  
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Bildtexten löd: ”En bränslecellsbil som tankas med vätgas har dubbelt så hög verkningsgrad 

som en bensinbil. Dessutom släpper den knappast ut några skadliga avgaser”.858 

Konsekvenserna av ett sådant resonemang om verkningsgrad, blir lägre utsläpp trots ökad 

körsträcka. Detta beskrevs också som kännetecknande för bussarna i CUTE-projektet. Det 

handlade om hur deras miljövänlighet kunde kombineras med en ökande rörlighet. Det 

fastställdes till exempel av journalisten Sven Anders Eriksson på Aftonbladet vara ett 

ypperligt exempel på grön tillväxt, en tillväxt där BNP-ökning gynnar miljön.859 Men den 

kanske viktigaste beskrivningen i början av 2000-talet var den då vatten kopplades till 

bränsleceller och vätgas i form av till exempel vattenlinjen i Stockholm. I flera 

tidningsartiklar konstruerades bränsleceller och vätgas då med emfas som miljövänliga. Till 

exempel noterades de tre bränslecellsbussarna i CUTE-projektet i Stockholm vara: ”[…] 

extremt miljövänliga, tystare än vanliga bussar och minst lika snabba”.860 Men 

beskrivningarna av miljövänlighet stannade inte med dessa bedömningar utan hela projektet, 

liksom tekniken generellt vid denna tid, kopplades samman med en vattenmetafor.    

Vatten som avgas  

Denna metaforik hade en lång historia och var inte något unikt för denna tidsperiod. I kapitel 

tre resonerade jag om hur det redan på 1980-talet omskrevs att det från bilar drivna av vätgas 

endast kom vatten ur avgasröret. Detta antagande följde sedan med Chyslers bil och 

framfördes senare även när bränsleceller och vätgas beskrevs som delar av framtidens 

transportsystem. En aspekt av denna sammankoppling mellan vatten och bränsleceller/vätgas 

var att biprodukterna från fordon vilka drevs med vätgas och bränsleceller sades vara enbart 

                                                 
858 Norbert Andersson ”Bränsleceller jätteindustri som växer NyTeknik 000906 
859 Sven Anders Eriksson ”SL satsar miljoner på vattenbussar” Aftonbladet 010329. Läs även Anders Sundström 
”Jag är stolt över att köra miljövänligt” Dagens Nyheter 041010, Karin Bojs ”Nu ska 66:an bli ren och tyst”, 
Dagens Nyheter 031130, Bertil Brohman ”Buss på avgaserna”, Expressen 010329 
860 Anders Sundström ”Jag är stolt över att köra miljövänligt” Dagens Nyheter 041010. Läs även till exempel 
Sven Anders Eriksson ”SL satsar miljoner på vattenbussar” Aftonbladet 010329, Calle Ericsson 
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vatten.861 Ett tydligt exempel på genomslaget för vattenmetaforen var att SL benämnde 

bussarna som lanserades i Stockholm som ”vattenbussar” och de hållplatser som de 

trafikerade kallades för ”vattenlinjen”. Dessa namn figurerade på skyltar både på bussarna 

samt vid hållplatserna.862 En sådan beskrivning av bränsleceller och vätgas skedde alltså redan 

på 1980-talet.  I början av 2000-talet såg vattenmetaforen ut att överskugga andra aspekter av 

tekniken samt ladda dessa med stark symbolik. Det kunde exempelvis låta så här i en artikel 

skriven av journalisten Linda Vikström om CUTE-bussarna: 

 

Vätgas och bränsleceller kan rädda världen från en 
miljökatastrof, menar många experter. […] en knappt 
synlig vattenånga är allt som släpps ut från en bil eller 
buss som drivs med vätgas. Inga skadliga avgaser.863  

 

Liksom bränsleceller och vätgas beskrevs ingå i framtidens energi- och transportsystem i 

reportagen från bilmässor, scenariemodeller och utredningar var även vatten som avgas en 

gångbar ordföljd i vokabulären som användes om tekniken. Genom att bränslecellerna 

presenterades på detta vis sammanfördes de positiva egenskaper som vatten innehade med 

framtidens teknik. Bilar med bränsleceller producerades alltså i termer av antingen 

                                                                                                                                                         
”Bilindustrin:Japan svår marknad för svenska bilar. Japaner föredrar framtidsbilar med hybridmotorer” Dagens 
Nyheter 991104 
861 Läs bland andra Anders Sundström ”Jag är stolt över att köra miljövänligt” Dagens Nyheter 041010, Jennie 
Hermansson-Hägglund ”Framtidens fordon går på vätgas” Dagens Nyheter 030824, Gunnar Sörbring ”SL prövar 
bränsleceller” Dagens Nyheter 010329, Sven Anders Eriksson ”SL satsar miljoner på vattenbussar” Aftonbladet 
010329, Tomas Karlsson ”Lättcyklat med vätgas” NyTeknik 020116, Norbert Andersson ”Bränsleceller 
jätteindustri som växer NyTeknik 000906, Gert Gelotte & Marie Ullnert ”Schlaug flirtar med bilisterna” 
Göteborgs-Posten 990224, Benny Öinert ”Stor etanolproduktion kan bryta oljeberoendet” Tidningarnas 
Telegrambyrå 030209, ”Bara vanligt vatten i stället för avgaser” Expressen-GT-Kvällsposten, 020810, Håkan 
Matson ”Miljö för miljoner…och nu ser bilarna inte löjliga ut längre” Expressen 990131, Håkan Matson ”Fira 
medan ni kan – snart är dagens bilindustri död” Expressen 981220 
862 www.sl.se 20050301. Läs även Kristina Haraldsson et al. (2004) ”Fuel cell buses in the Stockholm CUTE-
project – First experience from a climate perspective”, Sven Anders Eriksson, ”SL satsar miljoner på 
vattenbussar”, Aftonbladet 010329, Anders Sundström ”Biogasbussar på väg. SL satsar stor på miljövänliga 
alternativ i sommar” Dagens Nyheter 040331  
863 Linda Vikström ”Framtidens energilösningar: vätgas kan skona miljön” Dagens Nyheter 021029. Läs även 
Energimyndigheten (2003), Vätgas och bränsleceller, s.2, Lars Eriksson ”Buss med bränslecell ska testas i 
stadstrafik”, NyTeknik 020320, Eva Barkeman ”Fotosyntesen kan bli framtidens energi” Aftonbladet 010819, 
Anders Sundström ”Biogasbussar på väg. SL satsar stort på miljövänliga alternativ i sommar” Dagens Nyheter 
040331, Systempanelen (2003), Energiframsyn – Energin – mot en ny era! En systemstudie Kungliga 
ingenjörsvetenskapsakademin: Stockholm s.27, ”Kraftföretag satsar på vätgas” Tidningarnas Telegrambyrå 
010626, Peter Sandberg ”Vätgas i tanken gör luften renare” Dagens Nyheter 040515, Margareta Rost ”Framtiden 
är här – men när?” Expressen 040110, Lennart Bengtsson ”Satsa på folkbilismen” Kvällsposten 030804 [ledare], 
”Opcon medverkar i serietillverkning av bränsleceller”, Tidningarnas Telegrambyrå 030625, Ia Wadendal ”Har 
miljöbilen någon framtid?” Dagens Nyheter 00325, Norbert Andersson ”Bränsleceller nyskapar bilen” NyTeknik 
020404, Norbert Andersson ”Japan går på offensiven” NyTeknik  031114, Norbert Andersson ”Med nollutsläpp 
som slagord” NyTeknik 010503. Olof Tegström ”Fordon utan giftiga avgaser” NyTeknik 020327. Läs även 
Birgitta Ahlqvist (s), Vätgas, Motion till riksdagen 2000/01:353 
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utsläppsfria eller med endast vatten som utsläpp av aktörerna. Ett längre citat kan 

exemplifiera de sammanfogningar som skedde av bränsleceller, att det ur avgasröret droppade 

bara vatten och att detta var framtiden:   

Om tio år är det nämligen sådana här bilar som möter dig 
hos bilhandlaren. Nästan ljudlösa och helt fria från 
avgaser. [...] processen genererar inga andra avgaser än 
vattenånga – och ur avgasröret droppar alltså bara vatten 
när vi kör iväg.864 

 

Artiklarna vid 2000-talets början där vattnet länkades samman med bränsleceller fokuserade 

på vad som kom ut ur avgasröret och tog sällan upp varifrån bränslet till bränslecellen kom 

och vilka eventuella utsläpp produktionen av bränslet medförde. På så sätt kunde vatten och 

vattenånga sammankopplas med bränsleceller. Den starka metaforiken med vatten tenderade i 

början av 2000-talet att överskugga andra aspekter av bränsleceller och vätgas. I NyTeknik 

angav journalisten Norbert Andersson att:  

Bränslecellernas främsta fördel är att verkningsgraden är 
dubbelt så hög som för bensinmotorer. Dessutom består 
avgaserna bara av vatten. […] Det går ut på att en kemisk 
reaktor i bilen utvinner väte ur ett kolväte, exempelvis 
naturgas, metanol eller en raffinerad bensin.865  

 

I citatet ovan framfördes bränslecellernas fördelar oberoende av vilket bränsle som tillfördes 

dem. Ibland diskuterades vilka konsekvenser olika bränslen gav men vid några tillfällen var 

bindningen mellan bränsleceller, vätgas och vatten så stark att det alltså inte verkade spela 

någon roll vilket bränsle som användes för att producera vätgasen. Eventuella utsläpp 

förändrades inte beroende av det tillförda bränslet, utan passagen genom bränslecellen 

verkade automatiskt innebära att det inte blev några utsläpp eller att utsläppen enbart bestod 

av vatten. I nästa avsnitt ska jag resonera om hur konsekvenserna av ovanstående blev att en 

möjlighet skapades för ytterligare en förskjutning av vattenmetaforiken mot en konstruktion 

där bränsleceller formulerades i termer av att vara en motor som går på vatten. 

                                                 
864 Rolf Gildenlöw ”Detta är framtidens bil” Hallands Nyheter 031119 
865 Norbert Andersson ”Bränslecellsbil serietillverkas nästa år” NyTeknik 020605. Läs även Dougald Macfie 
”Island slopar oljan” Dagens Nyheter 990925, Håkan Abrahamsson ”Metanol driver handdatorn fem timmar” 
NyTeknik 040324 
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Vatten som bränsle 

Det var inte bara som avgas vatten och vattenånga kopplades samman med bränsleceller och 

vätgas. Det fanns beskrivningar i både tidningsartiklar och utredningar där vätgas tillsammans 

med bränsleceller beskrevs i det närmaste som en ren, energieffektiv, evighetsmaskin där 

vatten både var bränsle och utsläpp. I en artikel om vätgasekonomin på Island skrev Lars 

Eriksson att:  

 
Vatten är basen för Islands välstånd. Fiskevattnet, 
vattenkraften och det heta geotermivattnet ger jobb, el och 
inkomster. Och nu ska vattnet bli den främsta råvaran för 
vätgasen som ska driva fordon och fiskebåtar i 
framtiden.866  

 

I en artikel i tidningen Vi skriven av Dougald Macfie uppgavs nu en lösning på problematiken 

med ökande energianvändning vara: ”Vatten. Vanligt vatten är vår största energikälla. Nu 

talar vi inte om vattenkraft utan om vatten som bränsle”.867 Ett kanske ännu mer pregnant 

exempel på denna sammankoppling fanns i Macfies bok där framsidan illustrerades med den 

ikoniserade bilden av jorden utifrån rymden, ett jordklot som betraktas genom en fönsterruta 

med vattendroppar på.  

                                                 
866 Lars Eriksson ”Professor Väte leder Islands energirevolution” NyTeknik 040819. Läs även Dougald Macfie 
”Bara vanligt vatten – miljarder satsas på vätgasmotorn” Tidningen Vi 010412 
867 Dougald Macfie ”Bara vanligt vatten – miljarder satsas på vätgasmotorn” Tidningen Vi 010412. Läs även 
Lars Eriksson ”Statlig storsatsning på vätgas av vatten” NyTeknik 030528 
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Omslagsbilen från Macfies bok går att tolka som att världen nu står inför en ny upplysning, 

den uppåtgående solen i bakgrunden och underrubriken ”ny energi för världen” tyder på det, 

en upplysning som ska ske i det rena vattnets spår, vattnet som också är den nya energin. 

Metaforen inbjuder till tankar om en symbolisk födelse av en ny upplysning byggd på 

ekologiskt moderna grunder där tillväxten görs miljömässigt hållbar. I Energimyndighetens 

skrift Vätgas och bränsleceller (2003) fanns liknande bilder. Framsidan och baksidan bestod 

av solar och inuti publikationen fanns två helsidesbilder utan någon text och två 

halvsidesbilder, alla föreställande vattendroppar.868 Det framställdes som om vätgas och 

bränsleceller var ”naturens lösningar” på världens energianvändning.869  

  

 



 217

I Energimyndighetens skrift implicerades alltså att naturen själv hade lösningar på ett 

människoskapat problem. I inledningen av detta kapitel har jag samlat analyser av hur 

förväntningarna skapades inför en framtid med bränsleceller och vätgas. En fråga som kanske 

infinner sig efter en sådan analys är om det inte fanns några problem med denna teknik enligt 

aktörerna? Till skillnad från tillskyndarna av tekniken som vid denna tidpunkt fanns i alltifrån 

SOU-utredningen om energiomställningen till massmedia var skeptikerna i mångt och mycket 

frånvarande, men visst fanns de.   

Några eventuella risker med en vätgasekonomi 

En av de risker som formulerades var bristen på platina. Ingrid Råde försvarade 2001 sin 

avhandling om platinas roll i en framtida vätgasekonomi vid institutionen för fysisk 

resursteori vid Chalmers. Den handlade om vad som skulle krävas vid en massproduktion av 

bilar drivna av vätgas och bränsleceller. Hon menade i avhandlingen Requirement and 

Availibility of Scarce Metals for Fuel Cells and Battery Electric Vehicles (2001) att det fanns 

en risk att platina inte fanns i tillräckliga mängder.870 Platina var en metall som dittills var 

oundgänglig för de bränsleceller som användes i fordon och såg så ut att vara framöver också. 

Det enda som skulle göra en storskalig introduktion av bränsleceller möjlig var enligt Råde ett 

mycket starkt kontrollerat kretslopp av viktiga metaller.871 Avhandlingen uppmärksammades, 

om än sparsamt, i massmedia. I NyTeknik diskuterades hur:   

 

Ingrid Råde vid institutionen för fysisk resursteori på 
Chalmers har studerat om det finns tillräckligt med platina 
för att förse bilar med bränsleceller på global nivå. - Som 
det ser ut idag, med den teknik som används och med en 
kraftigt expanderande bilflotta, så kan tillgången vara en 
klart begränsande faktor, säger hon.872 

 

                                                                                                                                                         
868 Energimyndigheten (2003), Vätgas och bränsleceller, sidorna framsida, baksida s.3, s.4, s.8 och s.9.  
869 Ibid. s.2 
870 Ingrid Råde (2001), Requirement and Availability of Scarce Metals for Fuel Cells and Battery Electric 
Vehicles, s.4 
871 I sina beräkningar antog hon: ”a fairly small vehicle or a hybrid with a fuel-cell to power requirement of 50 
(gross) resulting in a 19g platinum per vehicle”. […] lifetime of 10 years, which has not yet been demonstrated. 
Further we assume a recycling rate of 90% and the cumulative loss of platinum amounts to almost 20% of the 
cumulative demand for primary platinum in the fuel cell vehicle system during this century in the baseline 
scenario” Ingrid Råde (2001), Requirement and Availibility of Scarce Metals for Fuel Cells and Battery Electric 
Vehicles, s.29  
872 ”Metallbrist hotar bränslecellen” NyTeknik 010314 
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Hennes beräkningar utgjorde en allvarlig invändning mot en storskalig vätgasekonomi 

eftersom en sådan inte skulle fungera med tanke på jordens resurstillgångar. Avhandlingens 

resultat fick inte någon spridning utöver tre tidningsartiklar.873 Inom MISTRA:s 

bränslecellsprogram utpekades dock platina som en av de så kallade ”flaskhalsarna” och 

forskning bedrevs gällande detta problem av fem professorer, doktorander och docenter.874 

Frågan om platina lyftes också fram inom diskussionerna hos SamVäte. Däremot fanns det 

inga aktörer, förutom Råde, som menade att bristen på platina kunde stjälpa hela tanken om 

en vätgasekonomi.  

 

Kostnaden för tekniken var något som dock framfördes som en risk. Tekniken antogs vara allt 

ifrån fyra875 till tio876 gånger för dyr för kommersiell användning. I en artikel i Dagens 

Nyheter skrev vetenskapsjournalisten Karin Bojs att det i ett forskningsprojekt på Volvo 

påpekades att det fanns åtskilligt att göra för att bränsleceller skulle fungera i bilar. Bland 

annat måste bränslecellerna bli:  

 

[…] ungefär hundra gånger billigare än de är nu, för att 
kunna konkurrera med förbränningsmotorn. Systemen 
måste också bli lättare och mer kompakta än de är i dag. 
Livslängden på en bränslecell måste fördubblas […]. 
Systemen måste också bli mindre sårbara för extrema 
väderförhållanden.877  

 

Svårigheterna framfördes som påpekanden om vad som måste lösas innan tekniken kunde 

introduceras och ifrågasatte sällan tekniken eller dess introduktion. Dessa kunde vara frågor 

om tillförlitlighet och livslängd, att mängden platina måste minskas med 80-90%, eller storlek 

och vikt på systemen vilket dock oftast åtföljdes av en försäkran om att lösningar var på 

väg.878 Ett sådant förhållningssätt kan vidare exemplifieras med ett uttalande från Macfie då 

                                                 
873 Karin Bojs ”Nu ska 66:an bli ren och tyst” Dagens Nyheter 031130, Ann-Kristin Wentzel ”Framtidsbilen. 
Därför dröjer bränslecellsbilen” Forskning och Framsteg 021227, ”Metallbrist hotar bränslecellen” NyTeknik 
010314 
874 MISTRA-programmet (2004), Bränsleceller i ett hållbart samhälle, s.5f 
875 Johnny Westling ”För dyrt producera el med bränslecell” Ny Teknik 020213 
876 Håkan Abrahamsson ”Långsam färd för bil utan ratt” NyTeknik 020926. Läs även Karin Bojs ”Satsning på 
vätedrivna bilar gläder svenska forskare” Dagens Nyheter 030209 
877 Karin Bojs ”Volvo tar ledningen för bränsleceller” Dagens Nyheter 040613. Läs även Norbert Andersson 
”Dyr och dålig – men ett stort kliv på vägen” Ny Teknik 010503  
878 Läs till exempel ”Europa halkar efter i bränslecellsracet” Ny Teknik 040527,”Vätgas med miljövänlig metod”, 
Forskning och framsteg 031229 



 219

han i sin bok skrev att: ”Platina är inget problem”.879  Framtida eller nutida risker yttrades det 

överhuvudtaget inte ofta om då det skrevs om vätgas och bränsleceller i början av 2000-talet. 

Det som däremot förekom var ett stilla ifrågasättande av tempot i teknikförändringen och en 

belysning av de svårigheter som måste övervinnas för att bränsleceller och vätgas skulle få ett 

genombrott. Bränslecellers svårigheter sas främst vara så kallade tekniska svårigheter och 

kostnader. 

 

Journalisten Håkan Abrahamsson lyfte dock fram några kritiker i NyTeknik. Han citerade 

Robert Lifton, chef för Medis Technologies vilka producerade bränsleceller, som varnade 

”[…] för en övertro på att tekniken löser världens problem med oljeberoende och utsläpp av 

växthusgaser”.880 En kritisk rapport från MIT diskuterades även den av Håkan Abrahamsson. 

I rapporten gjorde forskarna gällande att det för att framställa och distribuera vätgasen 

krävdes lika mycket koldioxidutsläpp som vinsten med att sedan köra bilar med bränsle-

celler.881 De menade alltså att omvägen via vätgas var slösaktig eftersom elektriciteten från 

förnyelsebara källor kunde användas för att stänga kraftverk drivna med fossila bränslen. En 

sådan analys presenterades också i Gröna Bilisters medlemstidning, i insändare av Martin 

Bursell och Åke Brandberg samt i en artikel av Patric Hadenius.882  

 

Två skribenter i Aftonbladet respektive Expressen menade också att det fanns problem med 

tekniken. Tommy Hammarström skrev på Expressens ledarsida i slutet av 2003, ett år innan 

han hyllade dem i samband med Schwarzenegger, att bilar med bränsleceller var som att gå 

”[…] ur askan i elden”.883 Han tog i ledaren upp problem med läckage av vätgas vilket kunde 

                                                 
879 Dougald Macfie (2002), Vätgas och bränsleceller – ny energi för världen, s.56. Läs även ”Europa halkar efter 
i bränslecellsracet” Ny Teknik 040527, Systempanelen (2003), Energiframsyn – Energin – mot en ny era! En 
systemstudie, s. 33ff, ”Vätgas med miljövänlig metod”, Forskning och framsteg 031229   
880 Håkan Abrahamsson ”Hoppas inte för mycket på bränslecell” NyTeknik 040123 
881 Håkan Abrahamsson ”Bush miljöbil felsatsning” NyTeknik 030312. Läs även Jennie Hermansson-Hägglund 
”Framtidens fordon går på vätgas” Dagens Nyheter 030824, Jan Johanson ”Miljöbovarna måste bort” NyTeknik 
010214 [debattartikel], Lars Ingmar Karlsson ”Full gas mot en renare miljö” Dagens Nyheter 040722, Håkan 
Matson ”Tre maratonfavoriter i OS – men bara en säker vinnare” Expressen 000916, Karin Bojs ”Nu ska 66:an 
bli ren och tyst” Dagens Nyheter 031130, Trafik och Miljö nr.4 2003 s.17, Eddie Pröckl ”Första 
bränslecellsbussarna i trafik på Stockholms gator” NyTeknik 040115. För liknande invändningar i vetenskapliga 
artiklar läs Robert S. Cherry (2004) ”A hydrogen utopia?, Willem H. Vanderburg (2006) ”The Hydrogen 
Economy as a Technological Bluff”, Ulf Bosssel et al. (2003), The future of the Hydrogen Economy:Bright or 
Bleak?,  Peter Hennicke & Manfred Fischedick (2006)  ”Towards sustainable energy systems:The related role of 
hydrogen”, Roel Hammerschlaug & Patrik Mazza (2006) ”Questioning hydrogen” , Stephan Ramesohl & Frank 
Merten (2006) ”Energy system aspects of hydrogen as an alternative fuel in transport” 
882 Trafik och Miljö nr.4 2003. Läs även Martin Bursell ”Förnybar energi svår att lagra” Dagens Nyheter 040916 
[insändare], Åke Brandberg ”Långt kvar till ett fungerande vätesamhälle” NyTeknik nr 10 sid 33 1997 
[insändare], Patric Hadenius ”Diesel mer effektivt än bränslecell” Forskning och Framsteg 030816 
883 Tommy Hammarström, ”Byta bränsle är svårt” Expressen 031201 
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medföra förstärkt växthuseffekt samt att tekniken var väldigt dyr och kanske inte skulle bli 

billigare.884 Motorkrönikören Robert Collin närmast ironiserade kring millennieskiftet i 

Aftonbladet över de framtidsvisioner där bränsleceller framställdes som det självklara målet: 

 

Bränslecellen ska också frälsa oss. Bara vatten i 
avgaserna, kan det bli bättre? Men även bränslecellen har 
besvärande nackdelar. Den högexplosiva vätgasen är inte 
idealisk som bränsle och att det tar flera minuter att starta 
motorn är inte roligt när en vanlig bil startar på sekunden. 
Jag tror knappast att vi får se bränsleceller i personbilar, 
kanske i bussar.885 

 

Artiklarna i Aftonbladet och Expressen utökade de möjliga tolkningarna av vätgas och 

bränsleceller till att också inkludera storskalighetens och massproduktionens förbisedda 

oöverblickbara konsekvenser, respektive vätgasens riskfyllda egenskaper. Denna form av 

kritik var inte vanlig under denna period. Risken att vätgasen skulle läcka upp i atmosfären,886 

eller att starkare magnetfält i bilarna skulle inverka negativt på människor,887 påverkade inte 

heller nämnvärt hur bränsleceller och vätgas uttolkades. 

 

Collin tog i sin artikel i Aftonbladet upp något som diskuterades sparsamt i massmedia och 

tidskrifter nämligen att det fanns risker kopplade till vätgasens explosivitet, men det hade 

publicerats en avhandling från KTH om dessa frågor. Helen Bigün hade skrivit Risk analysis 

of hydrogen as a vehiclar fuel i vilken hon undersökt bilen i EU-projektet FEVER samt den 

infrastruktur som måste komma ifråga för vätgas. Hon menade att det var väldigt svårt att 

jämföra riskerna mellan vätgas och andra alternativa drivmedel eftersom det inte fanns någon 

erfarenheter av användandet i stor skala.888 Hennes avhandling uppmärksammades inte i de 

svenska tidningarna eller tidskrifterna. Frågorna om eventuella infrastrukturella risker lyftes 

dock fram i några artiklar men besvarades i dessa direkt med hänvisning till någon form av 

’expertis’ som menade att bränsleceller var säkra. Ett talande exempel var detta stycke i 

Dagens Nyheter: 

                                                 
884 Tommy Hammarström ”Byta bränsle är svårt” Expressen 031201. Läs även Ingemar Unge ”Naturen lurar 
man inte…” Tidningen Vi 010412, Jan Erik Berggren ”En tjuvtitt på framtiden” – och skvaller om Volvo 
Expressen, 051022, Jon Thunkvist ”Volvo planerar att tillverka hybridbil” Dagens Nyheter, 051020 
885 Robert Collin ”Bensinbilen överlever” Aftonbladet 990831 
886 Karin Bojs ”Nu ska 66:an bli ren och tyst” Dagens Nyheter 031130. Läs även Tracey K. Tromp et al. (2003) 
”Potential Environmental impact of a Hydrogen Economy on the Stratosphere” 
887 Ia Wadendal ”Bilarna bör har rejäla avskärmningar. Forskare manar till försiktighet med magnetfälten” 
Dagens Nyheter 990227 
888 Helen Bigün (1999), Risk analysis of hydrogen as vehicular fuel, s.40 
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Säkerheten är alltid en fråga som dyker upp när det gäller 
vätgasdrivna bilar. BMW har kanske mer än något annat 
företag testat vätgassystemen i krocktest och funnit att 
riskerna är minimala. De väl isolerade trycktankarna för 
vätgas är betydligt mer stöttåliga än de enkla plåttankar 
som dagens bensinbilar har. Även EU:s forskningscentrum 
JRC i Ispra, Italien, menar att riskerna med vätgasbilar 
både är hanterliga och acceptabla och att de ligger på 
ungefär samma nivå som för bensinbilar.889 

 

Ordvalet ”väl isolerade trycktankar” respektive ”enkla plåttankar” framhöll vätgas som 

säkrare än bensin. Detta sätt att bädda in riskerna med beskrivningar av säkerhet samt att 

relativisera dem gentemot andra bränslen var samma story-line som den jag presenterade i 

kapitel fem. I en sådan story-line är riskerna redan säkrade när man formulerar dem. Macfie 

menade till och med att om flygplanen som kördes in i World Trade Center burit på vätgas 

som flygbränsle istället för det som nu används, hade skyskaporna troligen stått kvar.890 Här 

använde sig Macfie av en händelse som många kände till för att framställa vätgas såsom 

säker. Vätgas beskrevs generellt som säker och behövde därför inte diskuteras vidare, det var 

budskapet som – i likhet med de internationella utredningarna – främst fördes fram i debatten 

i Sverige vid denna tidpunkt.  

 

I likhet med de internationella utredningarna fördes också fossila energikällor fram som en 

viktig del i en framtida vätgassekonomi. Det var främst i IVA:s projekt om Energiframsyn 

Sverige i Europa samt Elforsks rapport Väte i det svenska energisystemet? En framtidsstudie 

(2005) som de fossila energikällorna tillsammans med CCS beskrevs vara nödvändiga för 

framtiden.  

Fossila bränslen tillsammans med CCS i Sverige? 

Från och med millenniskiftet började CCS att alltmer uppmärksammas även i Sverige.891 I en 

artikel med rubriken ”Problemet pumpas ner” från NyTeknik skrev Niclas Köhler till exempel 

att: 

 

                                                 
889 Clas Barkman ”Med väte i tanken” Dagens Nyheter 010409. Läs även Systempanelen (2003), Energiframsyn 
– Energin – mot en ny era! En systemstudie, s.34, Energimyndigheten (2003), Vätgas och bränsleceller, s.3, 
Dougald Macfie (2002), Vätgas och bränsleceller – ny energi för världen, s.36 
890 Dougald Macfie (2002), Vätgas och bränsleceller – ny energi för världen, s.43 
891 Anders Hansson (2008), Kolets återkomst. Koldioxidavskiljning och lagring i politik och vetenskap 
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USA:s president George W Bush har avsatt en miljard 
dollar till utvecklingen av ett koleldat kraftverk med 
avskiljning av koldioxiden […] Det ska främst producera 
el men även vätgas till de bränslecellsbilar presidenten 
efterlyser.892  

 

De drivande aktörerna för CCS var de största energibolagen. Bland dessa tog det statligt ägda, 

svenska, energibolaget Vattenfall på sig ledartröjan i och med introduktionen av CCC i två 

versioner, den ena som ett nätverk mellan storbolagschefer Combat Climate Change och den 

andra som en framtidsvision Curbing Climate Change.893 Detta skedde efter att Vattenfall 

sedan den svenska energiöverenskommelsen 1997 investerat kraftigt i kolkraft.894 

Tankegångarna om att CCS skulle vara lösningen på växthuseffekten fick stort genomslag 

mellan 2001 och 2007 vilket inte minst, enligt Anders Hansson, kan avläsas i IPCC:s 

rapporter där tekniken gick från att inte ens vara påtänkt som en lösning 2001 till att vara en 

av fem huvudlösningar 2007.895 Denna markanta förändring skedde trots att osäkerheter fanns 

om utsläpp av andra gifter i samband med ökad användning av fossila bränslen, begränsad 

kunskap och erfarenhet av lagrad koldioxid, ofullständiga data om lagringsutrymme, svagt 

grundade kostnadsuppskattningar samt ofullständig marknad för utsläppsrätter av koldioxid 

vilket var grunden för kostnadsberäkningarna för CCS.896  

 

Minoo Akhtarzand från Vattenfall var ordförande i IVA:s långsiktspanel där en 

vätgasekonomi (inklusive CCS) fördes fram som ledstjärna.897 Såsom redan diskuterats 

tidigare skrevs den i IVAs Energiframsyn att en utbyggnad av naturgasen i Europa skulle 

”[…] kunna underlätta övergången till vätgas som energibärare”.898 Angående CCS 

proklamerade systempanelen att: ”Med hänsyn till EU:s aktiva roll i klimatsammanhang vore 

det naturligt att ge frågan om koldioxidavskiljning stor tyngd”.899 IVA:s systempanel menade 

alltså att det var ”naturligt” att vätgasens införande som energibärare skulle ske med fossilgas 

                                                 
892 Niclas Köhler ”Problemet pumpas ner” NyTeknik 040202 
893 Anders Hansson (2008), Kolets återkomst. Koldioxidavskiljning och lagring i politik och vetenskap, s.96f 
894 Ibid. s.241 
895 Ibid. s.17f 
896 Ibid. s.270 
897 Panelen för långsiktigframsyn  (2003), Energiframsyn – Energi 2050. Närmare solen 
898 Systempanelen (2003), Energiframsyn – Energin – mot en ny era! En systemstudie, s.5. Läs även Dougald 
Macfie (2002), Vätgas och bränsleceller – ny energi för världen, s.37 
899 Systempanelen (2003), Energiframsyn – Energin – mot en ny era! En systemstudie, s.52 och s.61 
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och koldioxidavskiljning. Dessa story-lines lånades inte bara från EU utan också explicit från 

de utredningar om vätgas och bränsleceller som publicerades året innan i USA.900  

 

En annan person som argumenterade för CCS, som också satt med i IVA:s utredning och 

sedermera även i LångEn-utredningen, var Harald Haegermark. Haegermark arbetade som 

utredare vid energibolagens egna forskningssamarbetsorgan Elforsk. Elforsk hade sedan 1998 

haft en mindre forsknings- och stipendieverksamhet igång gällande bränsleceller vilket 

utökades 2002.901 I rapporterna från Elforsk mellan 2003 till 2005 poängterades framför allt 

de fasta och gasformiga fossila råvarorna, kol respektive fossilgas, som drivmedel för 

bränslecellerna.902 Den inriktning som energibolagen hade lagt fast i olika rapporter från och 

med början av 1980-talet och fortsatt med i olika pilotprojekt under 1990-talet hade alltså inte 

förändrats. Det var fortfarande fossila bränslen som gällde. I en rapport med en utökad 

systemsyn diskuterades även en framtida vätgasekonomi, Väte i det svenska energisystemet? 

En framtidsstudie (2005). I denna rapport fastslog Gunnar Hovsenius och Harald Haegermark 

att Sverige måste ”anpassa sig” till den användning och produktion som förordades av företag 

och myndigheten i USA samt EU.903 De bedömningar som Hovsenius och Haegermark gjorde 

i rapporten var tydligt influerade av utredningar från bland annat USA och EU vilket inte 

minst syntes då det gällde hur författarna argumenterade för vätgas, bränsleceller och 

fossilbaserad vätgasproduktion, samt i referenslistan till rapporten.904  Det fanns också en 

liknande frånvaro av säkerhetsaspekterna gällande vätgas. Författarna återupprepade de story-

lines som var förbundna till en vätgasekonomi i de internationella utredningarna, vilket 

innebar att de rekommenderade en svensk satsning på fossila bränslen, koldioxidavskiljning 

och koldioxidlagring.905  

 

Diskussion  

I detta kapitel har den nationella debatten om bränsleller och vätgas mellan 2000 till 2005 

undersökts i massmedia, riksdagstryck, samt utredningar. Den nationella debatten i Sverige 

                                                 
900 Ibid. s.27 och s.61 
901 Elforsk (2002), FoU-program Stationära bränsleceller 2002-2005, Elforsk (2005), FoU-program Stationära 
bränsleceller 2002-2005, Elforsk (2005), Bränsleceller, Elforsk (2006), Bränsleceller 
902 Elforsk (2003), Bränsleceller för småhus i Sverige. Teknik, ekonomi och miljöaspekter, s.5, Elforsk (2005), 
FoU-program Stationära bränsleceller 2002-2005, s.35f, Elforsk (2006), Bränsleceller, s.5 
903 Gunnar Hovsenius & Harald Haegermark (2005), Väte i det svenska energisystemet? En framtidsstudie, s.III 
904 Ibid. s.24f 
905 Ibid.  s.26ff 
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har relaterats till de föregående två kapitlen som handlade om internationella utredningar samt 

hur SamVäte i väst arbetade med att övertyga lokala och nationella makthavare om fördelen 

med vätgas som energibärare.  

 

I Sverige ökade antalet artiklar i massmedia i början av 2000-talet som handlade om tekniken. 

Likaså diskuterades en vision om en framtida vätgasekonomi av både forskare, politiker och 

myndighetsföreträdare. I Stockholm genomfördes CUTE-projektet vilket också väckte stor 

uppmärksamhet, inte minst med tanke på att det lanserades som vattenlinjen. En nationellt 

verksam diskurskoalition skapades i och med att en mängd aktörer förde fram liknande åsikter 

om tekniken och dess framtid. Framtidsbeskrivningarna var centrala för legitimeringen. Det 

framställdes som om bränsleceller och vätgas var nödvändiga för framtiden, som kärnan i 

framtidens ekonomi. Vilka story-lines kan då urskiljas i den nationella debatten under dessa 

år?  

 

Den allra mest uttalade story-line var den om att bränsleceller och vätgas var framtidens 

teknik. Denna story-line bestod av reportage från bilmässor, antaganden i framtidsprognoser, 

användning av presens om framtiden, begrepp som generation och framtida, berättandet om 

science-fiction relaterade personer som Arnold Schwarzenegger samt ett hanterande av 

tidigare missade prognoser. Det framställdes förväntningar på att bränsleceller och vätgas var 

en självklar del av framtidens samhälle, ett samhälle i termer av en vätgasekonomi.  

 

En annan story-line var den där vatten sammanfördes med vätgas och bränsleceller. I CUTE-

projektet benämndes bussarna som vattenbussar och den linje de skulle trafikera som 

vattenlinjen av SL. Denna metaforik fanns närvarande även i Macfies bok, 

Energimyndighetens rapport samt i flera reportage i tidningar och tidskrifter. Det diskuterades 

inte bara att avgaserna från bussarna var vatten utan även att hela processen skulle drivas av 

vatten.  

 

I en mycket mer otydlig och osammanhängande story-line fanns en del invändningar mot att 

bränsleceller och vätgas skulle vara framtidens teknik. Bland annat diskuterades det om det 

fanns tillräckligt med platina för behoven i en vätgasekonomi. Detta var en fråga som vi även 

såg återkomma inom SamVäte. Kostnaden för tekniken var också något som fördes fram. En 

annan invändning som torgfördes i några insändare och av några journalister var den om att 

en vätgasekonomi skulle bli väldigt energiineffektiv.    
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I likhet med de internationella utredningarna fanns också en story-line om hur fossila bränslen 

(tillsammans med CCS) skulle vara energikällor till vätgasproduktionen i en vätgasekonomi. 

Detta var något som argumenterades för både av den grupp som IVA hade bjudit in till 

Energiframsyn Sverige i Europa samt i systemanalysutredningen från Elforsk.  

Platå: Vattnet, vägkartan och marknaden 

I hela avhandlingen analyserar jag hur skiftande innebörder av bränsleceller och vätgas har 

formulerats i olika sammanhang. En aspekt av språket som är viktig är hur olika metaforer 

strukturerar betydelser. Med denna platå kommer jag att undersöka metaforerna vattnet, 

vägkartan och marknaden mer utförligt tillsammans med tidigare forskning i ämnet.  

När det gäller hur bränsleceller och vätgas har beskrivits mellan 1978-2005 var det tre 

metaforer som mer än andra formade förståelsen av tekniken – vatten, vägkartor och 

marknaden. I den nationella debatten som analyserats i detta kapitel syns tre olika 

användningar av vattenmetaforiken. För det första betecknades utsläppen från 

energiomvandlingsprocesser genomförda med bränsleceller och vätgas som vatten. Vatten 

som avgas var, som detta kapitel visat, en populär fras för att beskriva vad som skedde i en bil 

eller buss med bränsleceller. En sådan beskrivning har följt med tekniken alltsedan slutet av 

1970-talet och syns inte minst i skildringarna av WELGAS-projektet där Gerlach skålade i 

vatten som kom ut från avgasröret. I samband med WELGAS-projektet skapades också en 

annan funktion för vattenmetaforiken, nämligen att beteckna hela energisystemet där tekniken 

skulle vara en del. Vattenmetaforiken passade väl ihop med det flödande vätgassamhället inte 

minst med tanke på de skildringar av vattnet som miljödebattören Rolf Edberg gjorde i boken 

(1984) Droppar av vattten, droppar av år:  

Du tar ett stycke hav i din kupade hand. Miljoner liv 
glittrar i dina handflator. Som ett återsken av solen i 
mörkret. Som en kosmisk avglans. Det är en annan värld 
men ändå denna. Glimret i den skål som dina händer 
formar gör avståndet kort till den urocean i vilken de 
första cellerna började spritta.906  

 

De förnyelsebara energikällorna tillsammans med vätgasen som energibärare sades 

möjliggöra den renaste ekologiska livscykel som tänkas kan – från vatten till vatten. Från att 
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enbart beskriva utsläppen som vatten, kom nu hela energisystem att relateras till 

vattenmetaforiken. På 2000-talet syns detta inte minst när DaimlerChryslers och EUs CUTE-

projekt gavs namnet vattenlinjen och bussarna betecknades som vattenbussar.  

En sådan betydelse av vatten kom att återanvändas på 2000-talet, men med ytterligare en 

utvidgning av metaforiken. För det tredje kom nämligen vattenmetaforen att på 2000-talet 

användas för att beteckna hela utopin om en vätgasekonomi. Vattnet beskrevs som råvaran för 

Islands transformation, ge ny energi för världen, vara naturens egen lösning samt 

sammanbinda alla energiomvandlingar i en europeisk vätgasvision. I samband med 

bränsleceller och vätgas kom vattnet att i texter från internationella utredningar, journalister, 

bilder från Macfies bok och Energimyndighetens rapport symbolisera ett renande bad som 

återupprättade det miljövänliga samhället.  Efter det renande badet har vattnet sköljt bort alla 

problem och orenheter som tidigare funnits. Metaforiskt skulle bränslecellerna och vätgasen 

rena de industrimoderna utsläppen och vara delar i en ren ekologiskt modern framtid.  

Föreställningen om vattnets goda inverkan på hälsan och miljön är vida spridd.907 Idag kan 

föreställningen om vattnets renande kraft spåras i det uppsving som buteljerat vatten och olika 

kurvistelser fått, att åka och dricka brunn förknippas återigen med hälsobringande aktiviteter. 

Med vattnets hjälp ska (samhälls)kroppen återfödas i en piggare och renare version, en 

ekologisk modern version där modernitetens ursprung ska bibehållas men då och då rensas 

från den obehagliga smutsen som skapas. I relation till bränslecellerna och vätgasen kan detta 

kanske allra bäst illustreras med hur den isländska regeringen framförhandlade ett undantag 

för deras ökande utsläpp av växthusgaser samtidigt som de lanserade bilden av en 

vätgasekonomi där både energin och utsläppen diskuterades i termer av vatten. Så här såg 

framsidorna ut från några av de EU-rapporter jag analyserat:   

 

                                                                                                                                                         
906 Rolf Edberg (1984), Droppar av vattten, droppar av år, s.103 
907 Janicke Andersson (2007), Konsten att leva länge:föreställningar om livets förlängning i handböcker 1700-
1930, Eva Palmblad (1990), Medicinen som samhällslära, s.41ff   
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Den blåa färgen med gröna inslag är ett genomgående tema, likaså de rundade formerna. Vi 

ser också den blåa europakartan i bakgrunden. I en av EU-utredningarna  (2003), Hydrogen 

Energy and Fuel Cells – a vision of our future är den isländska problematiken tydlig. 

Utredningen fastslog att fossila bränslen var nödvändiga och centrala för en vätgasekonomi. 

Samtidigt illusterades rapporten på varje sida med en vattendroppe som först var lägesenergi, 

sedan elektrisk energi och tillslut återgick till att bli en vattendroppe i det utsläppsfria 

kretsloppet.  

Den andra metaforiken som strukturerar beskrivningarna av tekniken är vägkartan. I den 

nationella debatten rekommenderade IVAs systempanel att Sverige och EU borde skapa en 

”roadmap” för att hitta vägen till vätgasekonomin. SamVäte återanvände också denna 

metaforik i deras projekt Vätgasväg längs Västkusten till vilken en karta medföljde. Liksom i 

de internationella utredningarna symboliserade vägkartan inom SamVäte en plan för att nå 

vätgasekonomin. Metaforiken inkluderade även ord som vägar, milstolpar, lopp, växlar och 

vätgasvägar. Vägkartans metaforiska karaktär syntes kanske allra tydligast då den också 

användes för att staka ut en väg för hur båttransporterna inom EU skulle fungera i en 

vätgasekonomi.  

Vägmetaforiken indikerar att nya aktörer satte sin prägel på tekniken samt formade 

förståelsen av tekniken på specifika vis. Metaforiken introducerades i slutet av 1990-talet, 

samtidigt som bilindustrin började propagera för att framtidens bilism borde innehålla 

bränsleceller och vätgas. Det var främst i utredningarna från USA metaforiken först 

formulerades och den återanvändes sedan inom EU, av IVA samt SamVäte. Noterbart är att 

det i utredningarna från Danmark och Norge inte alls fanns samma benägenhet att använda sig 

av vägmetaforiken. Metaforiken legitimerar också bilindustrin som aktörer i strävan efter en 

mer miljövänlig framtid. Om målet måste nås med hjälp av en vägkarta, på vägar, förbi 
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milstolpar, med olika växlar, vore det märkligt om inte bilar vore en del av denna strävan. 

Liksom namnet Gröna Bilen legitimerade en satsning på bilindustrin av svenska politiker, 

legitimerade vägmetaforiken att bilindustrin utgjorde centralt placerade aktörer när tekniken 

diskuterades. Hur formar då metaforiken om kartor, vägar och bilar förståelsen av tekniken? 

Vägkartan ger sken av att det handlar om en resa där omgivningen är känd, avbildad, 

överblickbar och möjlig att forcera. Kartan kan synas vara ett självklart redskap för att 

orientera oss i vår omgivning. Men på senare tid har forskare påvisat hur kartan i sin 

tvådimensionella form är en metafor – en viss representation av verkligheten som lärs in 

samtidigt som språket för den.908 Enligt geografen David Harvey var uppkomsten av den 

tvådimensionella kartan en viktig del av industrimodernitetens sätt att betrakta naturen. Innan 

1600-talet menar Harvey att de flesta former av representationer av naturen appelerade till 

flera olika sinnen. Beskrivningarna bestod ofta av försök till tredimensionella avbildningar. 

Representationerna beskrev också vad man såg och kände samt var oregelbundna till sin 

struktur.909 Vid 1600-talet började naturen istället att kategoriseras med matematisk linjäritet. 

Här någonstans lades enligt Harvey ett tänkande fast som fick bestående konsekvenser för 

industrimodernismens tankar om naturen.910 Genom att tolka omvärlden med kartor följde en 

viktig konsekvens. Omgivningen porträtterades som en empirisk enhet vilken var möjlig att 

utforska. Av detta följde att rummet ansågs överblickbart och kolonialiserbart för mänsklig 

handling.911  Metaforen indikerar också att det är ett fåtal som ska skapa denna karta och 

flertalet ska följa den. Även om kartmetaforen vid en första anblick ger möjlighet till flera 

olika alternativ, att det går att åka flera olikartade vägar till samma mål, begränsas dessa 

möjligheter eftersom att olika milstolpar ska passeras vid en viss tidpunkt. Pressen på att nå 

fram till målet vid en viss tidpunkt reducerar alltså i praktiken valmöjligheterna. 

 

Den tredje metaforen som framträder i diskussionen om vätgas och bränsleceller är 

marknaden. Redan i den industrimoderna diskursen förekom marknadsmetaforen då Carleson 

använde den för att legitimera vätgas från kärnkraft. Den omfattande användningen av en 

marknadsmetaforik kan vi framför allt finna när den ekologiskt moderna diskursen tar sig 

utopiska uttryck från och med slutet av 1990-talet. Det var från och med då som framtiden 

                                                 
908 Den artikel som framhålls som en föregångare i detta sammanhang är Brian J. Harley (1989) ”Deconstructing 
the map” 
909 David Harvey (1990), The condition of Postmodernity, s.241 
910 Ibid. s.244  
911 David Harvey (1990), The condition of Postmodernity, s.246. Läs även Bruno Latour (1990) ”Drawing things 
together” 
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beskrevs vara en vätgasekonomi i vilken en politik skapades som kunde kombinera sänkning 

av utsläppen från förbränningen av de fossila energislagen med en ökning av BNP. Det sades 

att Island, USA, EU och andra länder genom att skapa marknader för vätgas och bränsleceller 

kunde minska koldioxidutsläpp och samtidigt öka tillväxten. Metaforiken blir allra tydligast i 

de internationella utredningarna. I dessa diskuteras frågor om riskidentifiering, riskhantering, 

acceptans och teknisk förändring samtliga i marknadstermer. Det är tillväxt som ska skapas 

genom att pris sätts på tekniken, gemensamma regelverk upprättas och att konsumenter ska 

handla tekniken. Argumenteringen handlar om att bara marknadsmekanismer införs löser sig 

allt. Denna längtan och löfte kan illusteras med bilden av marknaden som finns i de 

internationella utredningarna – tydligast illustrerad i Norges statliga utredning och EU-

utredningen (2003), Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision of our future. I 

vätgasekonomin kommer nämligen alla former av energikällor att kunna omvandlas till 

vätgas, användas i bränsleceller och slutligen bara släppa ut vatten som avgas. Om bara en 

sådan marknad kommer på plats kan konsumenternas val kalibreras så att en miljövänlig 

marknad för riskfri vätgas kan skapas. Marknadsmetaforiken introducerar en ny typ av policy 

där människor ska agera som konsumenter på en marknad, men samtidigt ska dessa 

konsumenter styras i sina val. I utredningarna beskrevs hur medborgarna skulle utbildas med 

reklamslogans och skolkampanjer formulerade av olika expertgrupper.   

 

Samtida med ovanstående har alltfler områden omreglerats från att varit samhälleligt ägda till 

att drivas som företag, detta gäller inte minst miljö- och energipolitikområdet.  Det har skett 

en bolagisering av Vattenfall, en privatisering av elnätet och ett skapande av en elmarknad. 

Skapandet av marknader är en trend som inte är begränsad till energi- och miljöpolitiken utan 

genomsyrar flera samhälleliga områden. Skiftet mot en ökande tilltro gällande marknaden går 

kanske tydligast att avläsa hos de regerande socialdemokratiska partierna (framför allt i de 

nordiska länderna, Storbritannien och Tyskland) i Europa. Det var dessa partier som från och 

med mitten av 1990-talet administerade förändringarna vilka tidigare hade initierats av 

Reagan- och Thatcheradministrationerna. Eran kännetecknas av hur alltfler institutioner, 

sociala handlingar samt politiska sakområden omskapas med språk och praktiker hämtade 

från övertygelsen om att samhället bäst organiseras som en marknad. Även om det ofta 

påstods att detta skulle vara en nödvändig eller till och med den enda vägens politik, 

betraktade företrädare för nyliberalismen varken marknaden eller det rationellt ekonomiska 

beteendet som självklart. Båda var nämligen konstruerade och måste ständigt upprätthållas 

genom politiska interventioner vilket innebar att marknaden som metafor blev den reglerande 
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principen för statliga interventioner. Staten skapades såsom själv innesluten i och drivande av 

en marknadsrationalitet. 912 Tidigare forskning har diskuterat hur en sådan 

styrningsrationalitet baseras på drömmen om kontrollen av det oförutsedda genom 

kontinuerlig uppsikt och reglering mot en målbild. Denna form av styrningsrationalitet har 

enligt Michel Foucault sitt ursprung i nationalekonomins formulering av samhället som en 

beräkningsbar och kontrollerbar ekonomi, vilken har sammanförts med en uppfattning av 

individen som ett objekt för ständigt formande.913 Vad utredningarna försöker konstruera är 

en överblickbarhet samt att de avgränsade delarnas konkurrens ger bästa möjliga utfall, en 

tankegång om samhället som en kontrollerad ekonomi. I utredningarna fanns en story-line 

med vilken det hävdas att både marknaden, den tekniska förändringen och ’allmänheten’ 

skulle styras för att kunna genomföra övergången till en så kallad vätgasekonomi. 

Etablerandet av bränsleceller som en teknik vilken ska kunna marknadsföras och säljas, ska 

bland annat ske genom att det är en viss form av kunskap som ska föras ut till människorna-

som-konsumenter. Detta är tänkt att ske med hjälp av bland annat reklamslogans, utbildningar 

och filmer. De förväntningar som skapades angående en vätgasekonomi följdes åt av specifika 

sätt att styra resan mot framtiden.  

      

Av de forskare som analyserat energi- och miljöpolitik har bland andra Merchant, 

Linderström och Anshelm tolkat viktiga metaforer. Merchant har identifierat den viktiga 

förändringen från en organisk metaforik om naturen som dominerande fram till och med 

1600-talet i Europa för att sedan ersättas av en mekanisk metaforik varmed naturen 

förfrämligades och betraktades som död. Detta skifte skedde samtidigt som de 

industrimoderna aktörernas storskaliga nyttjande av naturen i form av till exempel gruvdrift, 

utdikning och skogsavverkning alltmer tog över den samhälleliga praktiken. Merchant menar 

att hennes analys av metaforerna tyder på att ett skifte i metaforiken var nödvändig för 

omforma naturen i linje med industrimoderniteten.914 Paradexemplet i hennes bok om 

naturens död är Francis Bacons utopi Det Nya Atlantis i vilken en mindre grupp 

vetenskapsmän med hjälp av mekaniska färdigheter ska utvinna hemligheterna ur naturen för 

att omvandla dem till nyttigheter.915 En annan forskare, som haft den svenska politiken under 

lupp, diskuterar också den industrimoderna diskursen. Linderström visar hur LO, SAF och 

                                                 
912 Läs till exempel Christine Blomquist (1996), I marknadens namn, James McCarthy & Scott Prudham (2004) 
”Neoliberal nature and the nature of neoliberalism” 
913 Michel Foucault (2004)  ”Regementalitet” 
914 Carolyn Merchant (1994), Naturens död. Kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen, s.245 
915 Carolyn Merchant (1994), Naturens död. Kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen, s.187ff 
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Industriförbundet beskriver energi- och miljöfrågorna utifrån en antroprocentrisk metaforik 

vilket påverkar de åtgärder som anses vara effektiva mot miljöproblem. En viktig förändring i 

metaforiken inträffade då den ekologiskt moderna diskursen vann hegemoni i början av 1990-

talet. Enligt Linderström framställs då miljön i termer av att hålla på att tillfriskna och 

produkter skapade av industrin framställs då vara lösningen på miljöproblemen.916 Anshelm 

är kanske den som på det mest elaborerade viset avtäckt de bärande metaforerna för den 

svenska efterkrigstidens energi- och miljöpolitik. Genom att läsa den tidiga kärnkraftsdebatten 

med hjälp av Faustmyten skapar han en förståelse för hur metaforikerna om kärnkrafts-

tekniken som tämjandet av en oregerlig natur hänger samman med vetenskapsmännen som 

trollkarlar vilka var utvalda att återskapa Edens lustgård. Anshelm påvisar hur ovanstående 

metaforik användes aktivt av dem som var positivt iställda till kärnkraften under 1950 och 

1960-talen samt hur denna kritiserades när andra aktörer avfärdade kärnkraften på 1970-talet. 

917 

Om de mekaniska metaforerna var viktigt för industrimoderniseringen från och med 1600-

talet och bilder av ingenjörerna som trollkarlar för satsningarna på kärnkraften, kännetecknas 

det sena 1900-talets energi- och miljöpolitik enligt tidigare forskning av metaforer av 

tillfrisknande och grön konsumtion. Till detta vill jag addera metaforerna vatten, vägkartan 

och marknaden vilka var centrala för beskrivningarna av bränsleceller och vätgas i en 

vätgasekonomi i början av 2000-talet. Att just dessa metaforer används menar jag är ett 

symptom på den ekologiskt moderna diskursen. Vattenmetaforen har en historia från den 

ekologiska diskursen. Där symboliserade den naturen som process, flöden, förbindelser och 

liv. I det flödande vätgassamhället skulle tekniken vara en del av naturen och anpassas till 

dess flödande karaktär. När vattenmetaforen används i den ekologiskt moderna diskursen 

återanvänds dessa egenskaper, men inte för att förändra teknikens karaktär, utan för att 

omforma uppfattningen om teknik, framför allt fossila energitekniker och CCS, som fram tills 

nu uppfattats som industrimodern. Användandet av marknadsmetaforiken är närmast en 

självklar del av all politik idag och denna typ av metaforik har blivit alltmer central även för 

energi- och miljöfrågorna. I fallet med vägkartan och dess vidhängande metaforer kan den 

tolkas som att industrimoderna aktörer återtagit initiativet i diskussionen om energi- och 

                                                 
916 Magnus Linderström (2001), Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar – En analys av LO, SAF, 
Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, s.261ff 
917 Jonas Anshelm (2010) ”Among Demonds and Wizards:The nuclear discourse in Sweden and the re-
enchantment of the World” 
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miljöpolitikens framtid, denna gång med hjälp av ekologiska hjälpryttare såsom tillexempel 

vattendropparna.918             

 

                                                 
918 För en liknande analys av svensk klimatpolitik där en ”civic environmentalism discourse” användes när 
klimatpolicy diskuterades med utsatta och fattiga länder medan en ekologiskt modern diskurs användes i samtal 
med rika länder läs Mathias Zannakis (2010), Climate change as a window of oppurtunity. Sweden and global 
climate change, s.155 
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Kapitel 8. Avslutande diskussion  

I denna avslutande diskussion kommer jag att återknyta till de frågeställningar som 

strukturerat analysen. I tre tematiska analyser kommer jag att redogöra för vilka aktörer som 

drev på händelseförloppet, vilka återkommande argument för bränsleceller och vätgas som 

syns i materialet och hur beskrivningar av tekniken förflyttas och återskapas mellan olika 

platser. Svaren på frågeställningar kommer att vara betydelsefulla för att ge innehåll åt tre 

teman.  

 

I det första temat diskuterar jag den historiska förändring från vätgassamhällen till en 

vätgasekonomi som kan utläsas inom den undersökta perioden. Inom detta tema diskuteras 

först och främst omdaningar över tid med fokus på aktörer, argument och teknik. Jag redogör 

under de två första rubrikerna för hur olika aktörer och diskurskoalitioner uttolkat 

bränslecellerna och vätgasen samt vilka tolkningar av tekniken som främst förekommit i de 

empiriska material jag analyserat. Jag presenterar sedan när dessa förskjutningar skett och hur 

dessa kan värderas som delar av större politiska förändringar.      

 

I det andra temat, som handlar om förväntningar på en vätgasekonomi, fokuserar jag på hur 

föreställningar om tekniken byggdes upp mellan 2000-2005. Bland annat diskuterar jag hur 

tekniska, ekonomiska, miljörelaterade och säkerhetmässiga förväntningar skapades. Dessa 

förväntningar gjordes på olika platser och lånades mellan lokaliteter.  

 

I det tredje temat kommer jag att diskutera vätgasekonomin som en ekologiskt modern utopi. 

Men innan jag gör det börjar jag alltså med den förändring från flera vätgassamhällen till en 

vätgasekonomi som kan urskiljas i flera olika sammanhang under tiden mellan 1978 och 

2005.  

Från flera vätgassamhällen till en vätgasekonomi 

Inom detta tema diskuterar jag förskjutningen i debatten om bränsleceller och vätgas från 

olika alternativ till framtida samhällen till en tilltro inför en vätgasekonomi.    

Olika aktörer dominerar uttolkningen av tekniken och framtiden 

Mellan 1978 och 2005 har bränsleceller och vätgas ingått i olika aktörers visioner om 

framtiden.  Vätgas och bränsleceller var på 1980-talet inplacerade i tre olika, motstridiga 

diskurser. I den ena, den industrimoderna diskursen, skulle vätgassamhället skapas 
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tillsammans med kärnkraft i ett storskaligt system. Aktörerna inom denna diskurs producerade 

många rapporter och var främst knutna till Studsvik samt fick ekonomiskt stöd från EFN fram 

till och med slutet av 1980-talet.  I den andra, den ekologiska diskursen, skulle 

vätgassamhället byggas på förnyelsebara energikällor och vara decentraliserat. Denna Ecotopi 

i form av WELGAS drevs främst av aktivister och politiker knutna till miljörörelsen. Dess 

tankegångar spreds till exempel av den socialdemokratiske miljödebattören Rolf Edberg. I 

skiftet mellan 1980- och 1990-talet kritiserades visionen om ett förnyelsebart, småskaligt och 

decentraliserat vätgassamhälle med argument om storskalighet. I början av 1990-talet 

urholkades intresset för WELGAS och istället var det i Sverige främst de stora energibolagen 

som formulerade vätgas och bränsleceller utifrån den tredje diskursen, den ekologiskt 

moderna. Det var energibolagen Vattenfall och Sydkraft som skapade bränslecellskraftverk på 

västkusten som drevs med naturgas från Danmark. Dessa bränslecellskraftverk beskrevs av 

företrädarna som framtidens miljövänliga kraftstationer som kunde kombinera 

decentralisering med effektivitet och ökad tillförsel.        

 

1994 initierade IVA tillsammans med Nutek, Vattenfall, Sydkraft, Försvarsmakten och den 

svenska bilindustrin en konferens om bränsleceller. Diskussionerna vid denna konferens 

sammanföll med hur amerikanska företag satsade på bränsleceller i bilar vid denna tidpunkt. 

Chrysler (som då bildat ett konsortie med Ballard och motarbetat den ursprungliga 

nollemissionslagstiftningen i Kalifornien där rena elbilar gynnades) visade upp en bil som 

enligt företagspresentationen drevs med fossilt bränsle men inte gav några utsläpp. De allra 

flesta bilföretag följde efter och inom några få år propagerade de för bilar med bränsleceller 

som framtidens ekologiskt moderna bil. Bilismen sades inte längre vara något miljöproblem 

om bilarnas avgaser bara var vatten. Produktionen av bilarna sades redan vara på gång och 

enligt industrins prognoser skulle en sådan bil massproduceras senast år 2010. I Sverige 

plockades detta skifte i slutet av 1990-talet upp av motorjournalister, forskare och 

bilindustrin. Samtidigt som energi- och miljöpolitiken i Sverige fick en tydlig ekologiskt 

modern inriktning i och med energiuppgörelsen mellan S, C och V startades tre 

forskningsprogram där tyngdpunkten senare kom att förläggas till fordon.  

 

När millennieskiftet senare närmade sig började en internationell vision om en vätgasekonomi 

att formuleras. I början av 2000-talet sammanfördes alltfler aktörer och övertygelsen om att 

en vätgasekonomi var framtiden framfördes bland annat av politiker såsom Romano Prodi, 

George W. Bush och Arnold Schwarzenegger. De formulerade en vision, de drev 
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policyprocesser samt institutionaliserade forskning/demonstrationer av tekniken. I denna 

diskurskoalition kom regeringar skeptiska till internationella avtal om 

utsläppsläppsbegränsningar för växthusgaser (Island, USA), multinationella energibolag 

(Shell), bilföretag (t.ex Chrysler) och miljöorganisationer (World Watch Institute & Bellona) 

att spela viktiga roller. De story-lines som olika internationella utredningar kom fram till, med 

dessa organisationer som deltagare, återanvändes senare av aktörer i Sverige. I Sverige 

uppmärksammades de internationella satsningarna och dess story-lines i massmedia och inom 

IVA:s Energiframsyn. Sverige i Europa där en framtida vätgasekonomi tilldelades en viktig 

roll av industriledarna, forskarna och myndighetspersonerna som ingick i olika arbetsgrupper. 

Bedömningarna i deras rapporter medförde att LångEn-utredningen, SOU 2003:80, EFUD  - 

en del i omställningen i energisystemet kom att peka ut Islands arbete med en vätgasekonomi 

som en ledstjärna för en svensk energiomställning.   

Några (o)lika återkommande bestämningar av tekniken  

Många olika typer av aktörer har försökt att appropiera tekniken, forma den i linje med sina 

intressen och sätta in den i en specifik framtid mellan 1978 och 2005. Vilka egenskaper har då 

dessa aktörer tillskrivit tekniken?  

 

Det fanns mellan 1978 och 2005 ett antal egenskaper (effektivitet, vatten som avgas, 

skalbarhet och säkerhet) som generellt sett återupprepades av de allra flesta aktörer vare sig 

det var forskare, politiker, aktivister, lobbyister eller företagsledare. Det mest återupprepade 

argumentet för att börja använda kombinationen av bränsleceller och vätgas var deras 

effektivitet. Det spelade ingen roll om de ingick i lokala totalenerginätverk med biobränsle 

som energikälla, bränslecellskraftverk där fossilgas omvandlades till el, i bussar där vätgas 

omvandlades till rörelseenergi eller i bilar där metanol omvandlades till rörelseenergi – den 

stora fördelen med vätgas och bränsleceller ansågs alltid vara deras effektivitet. På 1980-talet 

placerades tekniken in i tre olika diskurser och i samtliga beskrevs tekniken som effektiv 

tillsammans med den omgivning som föreslogs. Kärnkraftsförespråkaren Carlesson menade 

till exempel i ett antal rapporter att verkningsgraden för motorer med väte var 25 % högre än 

konventionella bränslen. Ingenjörer och företagsledare vid Vattenfall och Sydkraft förde 

också fram de höga verkningsgraderna som en lockande möjlighet från och med 1980-talet. I 

texter författade av Lars Sjunnesson vid Sydkraft samt Nils-Erik Carlstedt och Lennart Spante 

från Vattenfall beskrevs den ideala elverkningsgraden som mer än 80%.  Efter att ha framfört 

siffror om den höga verkningsgraden var det dock andra siffror som beskrevs som rimliga att 
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uppnå. Teknikens effektivitet tilldelades kring millennieskiftet en ännu mer central roll. Det 

var nämligen effektiviteten som skulle göra att energikällorna som användes för att framställa 

vätgasen sades spela en underordnad roll. Förespråkarna av en vätgasekonomi beskrev 

generellt att vätgas och bränsleceller hade en inneboende effektivitet oberoende av bränsle 

eller lagring, bränsleproduktion eller liknande. I bilar framfördes det att tekniken hade en 

dubbelt så hög verkningsgrad som de konventionella motorerna. I kraftverk hävdades en 

effektivitet upp till 80%. Att beskriva bränsleceller som effektiva energiomvandlare innebar 

samtidigt att tillverkningsprocesser, produktion av vätgas och energikällor diskuterades 

sparsamt.  

  

En annan återkommande beskrivning av tekniken var att den inte gav upphov till några 

avgaser, eller att avgaserna bara var rent vatten. I skildringarna av WELGAS-projektet på 

1980-talet blev vattenmetaforen tydligt kopplad till vätgasen. I flera av massmediatexterna 

samt tidskriftsartiklarna poängterades att användningen av vätgas inte producerade något 

annat än vatten ur avgasröret då man använde sig av vindkraft för att producera vätgasen. En 

metafor skapades om att införandet av tekniken skulle kunna medverka till en ekologiskt 

hållbar evighetsmaskin av bland andra Noréus, Vatanen, Wiklund och Gerlach. När 

formuleringsprivilegiet för bränsleceller och vätgas skiftade till energibolagens och 

bilindustrins fördel från och med början av 1990-talet var argumentet om renhet så tätt 

förknippat med bränsleceller att det i många sammanhang påstods gälla oavsett om bränslet 

som omvandlades var naturgas, metanol, bensin eller vätgas. Innehållet i diskussionerna 

skiftades därmed från energikällornas karaktär till utsläppen ur avgasrören. Vattenmetaforiken 

kom att upprepas även på andra vis av dem som i början av 2000-talet pekade ut en 

vätgasekonomi som framtiden. Detta kan avläsas både när Island skildrades samt i CUTE-

projektet. När CUTE-projektet (som initierades av Daimle-Chrysler och senare sponsrades av 

EU) skulle döpas i Stockholm kom det att gå under namnet vattenlinjen och bussarna gavs 

benämningen vattenbussar. Dessa namn var signifikativa för denna tidsperiod då 

vattenmetaforiken återanvändes både i utredningar från EU och Energimyndigheten, i böcker 

samt i massmedia. Vattenmetaforiken förenklade på utsidan av rapporterna den komplexa 

teknik och de energikällor som behövdes för att driva en vätgasekonomi samt gav tekniken en 

ekologisk prägel. 

 

Det tredje argumentet som förknippades med tekniken var decentraliseringsmöjligheterna. 

Enligt författarna till boken Sol eller Uran var detta en viktig aspekt för att tekniken skulle 
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kunna vara en del av ett framtida solsamhälle. Tekniken skulle enligt dem kunna stödja ett 

decentraliserat samhälle där energikällorna användes lokalt. Ännu tydligare blev det i 

WELGAS när ett vindkraftverk några meter från huset försörjde familjen Tegström med 

energi. När Vattenfall och Sydkraft några år senare byggde tre bränslecellskraftverk 

återanvändes benämningen om decentralisering även om energikällorna hade skiftat från lokal 

användning av sol, vind, vatten och biomassa till fossila bränslen i pipeline från Danmark. 

Samma tvetydighet i användningen av decentraliseringsbegreppet skedde vid beskrivningen 

av en vätgasekonomi på 2000-talet. På framsidan av flera rapporter var det småskaliga och 

förnyelsebara energitekniker som visades upp, medan det mellan pärmarna hävdades att den 

huvudsakliga möjligheten till energiförsörjning i en framtida vätgasekonomi var beroende av 

kol och naturgas. Även om decentraliseringsargumentet under hela tidsperioden verkar sitta 

fast med tekniken (såsom ett nödvändigt positivt begrepp), skiftar beskrivningen om vad 

decentralisering ska vara karaktär. Från att ha betytt lokal produktion och användning av 

energi i mindre enheter under perioden 1970 till 1990 används på 2000-talet decentralisering 

som en benämning på storskalig produktion av fossila bränslen där konsumentens val av 

energileverantör står i centrum.        

 

Beskrivningen av tekniken som skalbar och möjlig att använda i ett decentraliserat 

energisystem leder mig över till de olikheter som också finns i benämningarna av vätgas och 

bränsleceller. Det handlar ibland om små skillnader i beskrivningar som jag dock menar har 

stora konsekvenser för hur tekniken kan förstås.  En beskrivning handlar om hur bränsleceller 

ska betecknas antingen som en lagringsteknik för flödande energikällor eller som en effektiv 

energiomvandlare. I det flödande och förnyelsebara framtida vätgassamhället som 

artikulerades på 1980-talet ingick bränsleceller som en belastningsutjämnande teknik som 

skulle kunna omvandla elen från de ojämnt producerande förnyelsebara energikällorna till 

vätgas, lagra den och sedan använda vätgasen igen i diverse tillämpningar. Bränsleceller 

tänktes alltså inom den ekologiska diskursen i en helhet där de hade en speciell funktion 

tillsammans med annan teknik. Från 1990-talets början, när den ekologiskt moderna diskursen 

alltmer kom att uttolka bränslecellerna, beskrevs de allt oftare som effektiva 

energiomvandlare i sig själva.  

Generella drag i skiftet från samhällen till ekonomi  

Mellan åren 1978 och 2005 har alltså många olika aktörer konstruerat vätgas och bränsleceller 

på liknande och skiftande vis. Olika aktörer, alltifrån delar av miljörörelsen i Sverige som 
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argumenterade för ett decentraliserat vätgassamhälle baserat på förnyelsebara energikällor till 

bilindustrin som föreslog bränsleceller och vätgas som ett alternativ till förbränningsmotorn, 

har projicerat en framtid med tekniken. Finns det då några mer generella drag i de olika 

skiften av aktörer och teknikbeskrivningar som skett över tid? 

 

Jag menar att tidsperioden från 1978 till 2005 kännetecknas av en förändring från flera 

alternativa vätgassamhällen till en vätgasekonomi. Min analys utifrån det empiriska materialet 

är att det alltså finns en historisk förändring som går från flera olika alternativa framtider med 

vätgas och bränsleceller till en mer konform bild där flera aktörer verkar vara överens om en 

gemensam bild av framtiden.  I Sverige syns skiftet från flera vätgassamhällen till en 

vätgasekonomi i fyra olika typer av material som jag studerat.  

 

För det första syns detta skifte från ett vätgassamhälle till en vätgasekonomi i skildringarna 

som görs i svensk massmedia. Fram till och med mitten av 1990-talet fanns tre olika 

vätgassamhällen närvarande i beskrivningarna tillsammans med tekniken. Det diskuterades 

om ett framtida vätgassamhälle med kärnkraft såväl som förnyelsebara energikällor och 

fossila bränslen. Men med början efter Chryslers bilpresentation och skildringarna av Islands 

satsningar dominerades visionerna av bränsleceller och vätgas istället av en framtida bild av 

en vätgasekonomi.   

 

Det andra materialet där skiftet syns är de svenska utredningar som gjordes under perioden 

1978 - 2005. De första åren diskuterades olika typer av vätgassamhällen i olika utredningar. 

Olika samhällen kunde till och med ställas emot varandra såsom i boken Sol eller Uran 

(1978). I utredningarna från 2000-talet syns dessa olika samhällen inte längre när det talas om 

en vätgasekonomi i till exempel EFUD.  I visionerna om en vätgasekonomi verkar alla kunna 

samsas om nödvändigheten att satsa på fossila bränslen och kärnkraft samtidigt som man utåt 

visar upp en bild av förnyelsebar och decentraliserad teknik. I överenskommelsen ingår också 

att marknaden ska sköta fördelningen av användningen av energikällor. En liknande tendens 

syns i de utredningar som gjorts av olika FoU finansiärer under perioden. Den statliga 

finansieringen favoriserade, genom EFN, den industrimoderna uttolkningen av bränsleceller 

och vätgas på 1980-talet för att sedan, med hjälp av Energimyndigheten, Mistra och Vinnova, 

spendera pengar på de ekologiskt moderna bränslecellerna och vätgasen från och med 1990-

talet. Ännu tydligare blev denna tendens på 2000-talet då forskningssatsningarna från 
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Energimyndigheten, Mistra och Vinnova alltmer kom att likna varandra under slogans som 

hållbar tillväxt, hållbar utveckling och hållbart energisystem.     

 

För det tredje syns skiftet även i det riksdagstryck jag studerat där motioner från miljöpartiet 

och centerpartiet skiftar karaktär över tid och olika partier med skiftande framtidsbilder 

kommer in med motioner om tekniken vid olika tidpunkter.  Från mitten av 1980-talet till 

början av 1990-talet knöts vätgas och bränsleceller främst till ett förändrat samhälle av de 

politiker och partier som fortfarande influerades av den ekologiska diskursen. Det var alltså 

främst företrädare för centerpartiet och miljöpartiet som motionerade i riksdagen. Ett sådant 

vätgassamhälle skulle byggas på förnyelsebara energikällor och vara decentraliserat. Framför 

allt Birgitta Hambreus (c) och Eva Goës (mp) återanvände explicit WELGAS-projektet som 

modell för ett framtida vätgassamhälle vid denna tidpunkt. I mitten av 1990-talet påbörjades 

skiftet från förändrade samhällen till en effektiviserad ekonomi. Miljöpartisterna och 

centerpartisterna lämnade då visionerna om ett annat samhälle därhän och återanvände 

Chryslers beskrivningar samt argument från den ekologiskt moderna diskursen om 

nödvändigheten att skapa en avgasfri bilism. Skiftet till en vätgasekonomi möjliggjorde för 

riksdagsledamöter från andra partier att försöka lägga beslag på beskrivningen av vad 

tekniken ska vara till för i framtiden. Ledamöter från Folkpartiet argumenterade till exempel 

för att Sverige borde gå med i den av USA initierade organisationen International Partnership 

for Hydrogen Economy i början av 2000-talet. 

 

Den fjärde analysen som pekar mot att det har ägt rum ett skifte från en situation med en 

mångfald av samhällsvisioner till dominans av en ekonomisk vision baseras på 

undersökningen av SamVäte. I inledningsskedet av SamVäte diskuterades nödvändigheten att 

hela samhället borde förändras för att uppnå en lösning på globala miljöproblem såsom 

växthuseffekten. Enligt de föredragshållare som engagerades till de första nätverksträffarna 

var det inte givet att införandet av bränsleceller och vätgas i sig själva skulle leda till mindre 

utsläpp av klimatpåverkande gaser. Det krävdes också en analys av hur olika energikällor 

skulle passas in vilket också påpekades i några av SamVätes rapporter. Denna föreställning 

förändrades dock ju längre SamVäte kom från sitt startdatum. I samband med att 

Bushadministrationen, EU:s ledare, bilindustrin och Schwarzeneger började prata om en 

vätgasekonomi förändrades också de story-lines som upprepades inom SamVäte och 

deltagarna pratade alltmer i termer av en vätgasekonomi. 
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Skiftet från vätgassamhällen till en vätgasekonomi kan läsas som en illustration av en större 

trend inom svensk och internationell politik. Tidigare forskning inom energi- och 

miljöpolitiken har diskuterat detta i termer av hur en ekologiskt modern diskurs vinner 

dominans från och med början av 1990-talet. Om det på 1970- och 1980-talet fanns tydliga 

motsättningarna mellan en ekologisk diskurs och en industrimodern diskurs vilka hade helt 

olika bilder av framtiden, miljöproblemen, den ekonomiska tillväxten och framtida teknik 

förflyttades dessa från och med 1990 alltmer till marginalen av debatten. En ekologiskt 

modern diskurs placerades i centrum för energi- och miljöpolitiken. Skiftet kan avläsas i och 

får konsekvenser för energiuppgörelser, massmediernas beskrivningar av miljöproblemen, 

riksdagens sammansättning, departementens uppdelning, ministerfördelningen och 

propositionernas uttrycksform.  Skiftet från samhällen till ekonomi får också ett antal 

avläsbara konsekvenser för bränsleceller och vätgas. Allt ekonomiskt starkare aktörer 

formulerar tekniken (t.ex. bilindustri och energibolag). Tolkningarna av tekniken passas 

alltmer ihop med energikällor av fossilt ursprung (naturgas och kol med CCS). Aktörerna 

inom den ekologiskt moderna diskursen flyttade också  fokus från miljöproblem till 

miljölösningar. Vidare så skiftades uppmärksamheten i massmedia från riskerna med olika 

energikällor, till vilka utsläpp som gjordes, eller inte gjordes. Med den ekologiskt moderna 

diskursen kunde också tidigare omöjliga diskurskoalitioner uppstå mellan till exempel den 

oberoende miljörörelsen och multinationella energibolag, medan allt färre aktörer har visioner 

om alternativa samhällen. Allt fler ställer istället sitt hopp till ekonomiska styrmedel som ska 

kalibrera den gröna konsumtionen i linje med industrins produktion. I förlängningen tillskrevs 

den privatägda industrin alltmer rollen som ett lokomotiv för att dra Sverige ur den 

miljömässiga krisen och den gröna konsumtionen gjordes till ett medborgarideal. Någon 

konflikt mellan miljöproblem såsom växthuseffekten och ekonomisk tillväxt fanns inte längre 

i denna ekologiskt moderna diskurs.  

Förväntningar på vätgas och bränsleceller i en vätgasekonomi  

Runt millennieskiftet skapades stora förväntningar på vätgas och bränsleceller. I detta tema 

analyserar jag hur förväntningarna på tekniken skapades och återanvändes av olika aktörer då 

en vätgasekonomi utpekades som framtiden.  

Hur skapades teknikförväntningarna? 

Jag beskrev under rubriken tidigare forskning att det sedan ett antal år tillbaka etablerats nytt 

fokus på framtiden inom historisk, samhällsvetenskaplig- och kulturanalytisk forskning om 



 241

teknikförändringar som getts namnet förväntanssociologi. Fokuset på förväntningar är kanske 

inte något nytt egentligen, men forskare har de senaste åren försökt att systematisera och 

förstå förväntningar på ett förändrat vis. Med hjälp av en förväntanssociologi är det generellt 

sätt viktigt att förstå återkommande cykler av förväntningar inte som en del av en linjär, 

förbättrande teknisk utveckling utan som en process av icke-linjära förändrande tekniska 

sammansättningar där uppmärksamheten skapas samtidigt som förväntningarna skruvas upp 

eller ner. I analysen av dessa förväntningar har jag i avhandlingen uppmärksammat 

konstruktioner av tid (dåtid, nutid och framtid), studerat med vilka medel (böcker, bilder, 

utredningar, framtidsprognoser) förväntningarna skapades samt analyserat hur förväntade 

egenskaper knöts till tekniken.     

 

Den obändiga framstegstron som proklamerades tillsammans med tekniken skapades genom 

att presens användes för att beskriva olika framtida tillämpningar, artefakterna benämndes 

som framtidsbilar eller framtidens bussar, olika prognoser upprepades ständigt om hur nära i 

tid det tekniska genombrottet låg och historien påstods vara en linjär process av upptäckt, 

forskning och tillämpning. På detta vis kunde bränsleceller och vätgas hela tiden sägas vara 

nära en succé. Trots de ständigt missade målen återupprepades en linjär historieskrivning där 

den tekniska förändringen sades leda i en tydlig riktning. En händelse som illusterar 

ovanstående väl är reprissändningen av Bengt Feldreich dokumentär från 1960-talet där olika 

framtidsexperter förordade att bränsleceller skulle dominera som energiomvandlare i bilar år 

2000. Att de nu inte gjorde det vid tidpunkten för reprissändningen föranledde inte någon 

omvärdering av tilltron till bränsleceller utan istället diskuterades det återigen hur 

bränsleceller borde utgöra framtiden. Inte heller bilindustrins missade prognoser föranledde 

revidering av tillförsikten inför nya prognoser.   

 

Förväntningarna skapades med hjälp av böcker, bilder, utredningar och framtidsprognoser. 

Mcfies bok illusterar hur detta gick till. Hans framsida och titel leder tankarna mot framtiden. 

De olika utredningarna som innehöll vägkartor för att nå till framtiden är ett annat exempel 

liksom de framtidsprognoser som publicerades runt millennieskiftet vari tekniken sades vara 

en viktig del. I dessa texter skapades förväntningar på olika egenskaper hos tekniken, bland 

annat ekonomiska.  I en vätgasekonomi skulle de utgöra grunden för att USA och EU skulle 

överleva enligt Prodi och Bush. I liknande termer beskrevs bilindustrin från bilsalongerna. 

Denna teknik skulle se till att bilindustrin kunde expandera även i framtiden trots kraven på 

minskade utsläpp av växthusgaser. Den ekologiskt moderna bilen skulle nämligen kunna möta 
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de motstridiga kraven på industriell expansion och begränsningar i form av växthuseffekten. I 

de internationella utredningarna påstods att bränsleceller kombinerat med vätgas skulle skapa 

jobb och välfärd i framtiden vilket skulle säkra den ekonomiska tryggheten.  När det gäller de 

tekniska förväntningarna sades kombinationen av vätgas och bränsleceller ha en hög 

verkningsgrad. Det utlovades också, inte minst av bilindustrin, att de problem som 

diskuterades (platina, kostnad) skulle lösas inom en snar framtid, om de ens var några 

problem. Även de miljömässiga förväntningarna på vätgas och bränsleceller var omfattande. 

Det var två skilda argument som användes för att skapa förväntningar om miljövänlighet hos 

tekniken. För det första hävdades att bränsleceller och vätgas var en effektiv kombination som 

gav en högre verkningsgrad jämfört med nuvarande teknik. För det andra förbands de med 

vatten som avgas och bränsle. Bilderna av ett slutet kretslopp fanns med både i rapporter från 

EU och hos Energimyndigheten. Vatten skulle i en vätgasekonomi omvandlas i olika steg för 

att sedan åter bli vatten. Slutligen fanns också en stor tilltro till att vätgas och bränsleceller 

innebar en säker kombination av teknik. Det fanns en tydlig frånvaro av diskussioner om 

risker både i massmedia och i de internationella utredningarna. De jämförelser som gjordes 

med till exempel bensin verkade alltid utfalla till fördel för vätgasen, inte minst i de 

demonstrationer som filmades och spreds med hjälp av Internet. Vilka aktörer skapade och 

återskapade då dessa förväntningar?  

Hur transporterades och återanvändes förväntningarna? 

Skapandet av förväntningar på vätgas och bränsleceller formulerades på olika specifika 

platser, förväntningarna transporterades mellan olika grupper, mellan olika tidpunkter och 

förflyttades däremellan. I avhandlingen finns flera exempel på hur förväntningar 

transporterades och förflyttades. Chryslers presentationer av sina bilar och bussar med 

bränsleceller plockades upp av journalister och politiker och återanvändes i Sverige. 

Motorjournalisterna återanvände presentationen för att avfärda elbilen medan miljöpartister 

menade att staten borde satsa på tekniken för att desarmera de negativa konsekvenserna från 

bilismen. Ett annat exempel är hur företag och politiker på Island marknadsförde sig som en 

vätgasekonomi vilket plockades upp av aktörerna som deltog i IVA:s Energiframsyn vilka 

skickade vidare det till en svensk SOU. Ännu konkretare blir förflyttningen av 

förväntningarna då författarna av Energiframsyn återanvände citat från Chrysler och Bush. De 

bedömningar som gjordes i Energiframsyn sammanfattades senare i SOU:n om Sveriges 

framtida energisystem. När det gäller SamVäte återanvände de främst vätgasvägar och 

symboler som Schwarzenegger för att höja förväntningarna på tekniken. Förväntningarna 
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transporterades mellan olika grupper framför allt med hjälp av artiklar skrivna av 

motorjournalister samt av forskare. Ett tydligt exempel på denna typ av transporter såg vi när 

det gällde hur Vattenfall förordade CCS, vilket fördes vidare av aktörer från bolaget och 

Elforsk rakt in i Energiframsyn. I kapitel sex analyserades också hur framtidsvisionerna och 

säkerhetsbedömningar från utredningarna producerade i USA, EU och Bellona plockades upp 

av aktörer inom Sam Väte och spreds vidare i rapporter och vid seminarier. Dessa 

förväntningar på tekniken som genererades genom att olika tolkningar transporterades mellan 

olika lokaliteter hängde samman med hur en vision om ett framtida samhälle skapades. Denna 

vision kommer jag avslutningsvis att analysera som en utopi.   

Vätgasekonomin som en ekologiskt modern utopi 

I denna avslutande diskussion har jag så här långt beskrivit skiftet från flera vätgassamhällen 

till en vätgasekonomi samt resonerat om de teknikförväntningar som framfördes gällande 

bränsleceller och vätgas. I detta avslutande tema kommer jag att diskutera hur analysen av 

vätgasekonomin kan illustrera utopiska element i den ekologiskt moderna diskursen.   

Förväntningarna på tekniken sammanfördes med visioner om en framtida 
vätgasekonomi  

Den kraft med vilken förväntningarna på vätgas och bränsleceller skapades kring 

millennieskiftet skedde samtidigt som en vision kallad vätgasekonomi formulerades. 

Tekniksociologer har tidigare påpekat hur förväntningar på teknik sammanförs med visioner 

om en speciell framtid. För att legitimera en teknik skapas en hel värld för just den tekniken 

att passa in i. I detta avslutande diskussionsavsnitt sätter jag fokus på hur vätgasekonomin 

skapades som en speciell värld, en ekologiskt modern utopi.  

 

I denna avhandling har jag använt begreppet utopi för att beskriva en eftersträvansvärd plats 

som ännu inte är förverkligad. Enligt tidigare forskning om utopier är den viktigaste 

gemensamma nämnaren att sådana beskriver en framtida plats där konflikter och stora 

problem inte längre existerar. Det är därmed en modell för framtiden som oftast innehåller 

antaganden om människors egenskaper såväl som policy för styrning av olika processer. En 

utopi är både en kritik av rådande samhälle, men samtidigt beroende av samtiden i 

formuleringen av kritiken. Utopin framställs generellt som självklar och nödvändig med hjälp 

av ett vetenskapligt språk samtidigt som en utopi måste beröra människor på ett känslomässigt 

vis. Den utopiska berättelsen har ofta en viss ordning. Berättelsen börjar med att läsaren får 

bekanta sig med framtiden såsom den kommer att bli om utopin förverkligas. Efter 
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skildringen av utopin kommer oftast lektionen i hur den ska uppnås. Beskrivningen går alltså 

över i ett recept för hur de olika delarna ska ordnas för att den eftersträvansvärda framtiden 

ska kunna inträffa. I vätgasekonomins eskatologi skapas ett utrymme för ett fåtal att formulera 

en vägkarta mot framtiden. Denna vägkarta illusterar hur marknaden framstår som det 

ultimata målet i en sådan millenniaristisk utopi. Hur kan då vätgasekonomin förstås som en 

utopi i form av en konfliktfri plats som var vetenskapligt determinerad och fylld med 

attraktion? 

Konfliktfri plats 

Den vätgasekonomi som konstruerades vid millennieskiftet innefattade många av de 

kännetecken som finns hos en utopi. Det framställdes till exempel som om en framtida 

vätgasekonomi skulle kunna hantera samtidens motsättningar av ekonomisk tillväxt, 

energitillförsel och problematiken med växthuseffekten. Den samtida konflikten om 

produktionen och användningen av energi (illustrerad av EEE, Energy, Environment and 

Economy) sades försvinna i en vätgasekonomi. Det var alltså en plats fri från konflikter som 

målades upp där det skulle finnas en ständig tillgång av utsläppsfri energi till gagn för den 

ekonomiska tillväxten. Argumentationen byggde på att energitillförseln i en vätgasekonomi 

skulle komma från överflödande fossila energikällor – framför allt kol och naturgas – vilka 

skulle skiljas från sin koldioxid. Koldioxiden skulle sedan lagras under jorden. Den ekologiskt 

moderna hypotesen om EKC användes också för att rättfärdiga en ökande ekonomisk tillväxt 

och bara byta ut den teknik som sades medföra utsläpp av växthusgaser. Konflikten mellan 

miljö och tillväxt behövde därmed inte finnas i en vätgasekonomi enligt förespråkarna.     

Vetenskapligt determinerat 

Det vetenskapliga språkbruket och argumentationen är en viktig del av utopier. I 

utredningarna och tidningsreportagen skapades en förnuftsmässig nödvändighet vilken pekade 

på självklarheten att genomföra förändringar i riktning mot en vätgasekonomi. 

Argumentationen i de internationella utredningarna, i texterna skrivna inom SamVäte samt i 

IVA:s utredning grundades med övertygelse om den obönhörliga ekonomiska tillväxten 

vilken genererade ökad användning av fossila bränslen. Till detta lades sedan växthuseffekten 

som en begränsning. Dessa båda inkommensurabla argument kunde sedan sammanföras i en 

vätgasekonomi. Därmed framställdes vätgasekonomin som förnuftsmässigt nödvändig. Detta 

imperativ uttrycktes i de internationella utredningarna och massmedia bland annat i form av 

att framtiden verkade vara given. I reportage från bilmässor, antaganden i prognoser om 

massproduktion av bilar, ordsammansättningar som framtidens bilar och begrepp som 
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generation samt ett hanterande av tidigare missade prognoser skapade aktörerna bilder av att 

bränsleceller och vätgas var en självklar del av framtidens samhälle.  

 

Det vetenskapliga språket användes också för att beskriva effektiviteten i en vätgasekonomi. I 

de internationella utredningarna och i massmedia framfördes höga siffror på verkningsgraden 

för bränsleceller vilket gjorde att det framställdes som oförsvarligt att inte införa tekniken i 

stor skala. Men även om det vetenskapliga språket tillsammans med ett förnuftsmässigt 

imperativ ger en styrka åt utopier finns det oftast någon ytterligare dragningskraft.   

Känslomässig attraktion  

En utopi kan nämligen inte övertyga enbart genom rationella argument eller vetenskaplig 

bevisföring. För samtidigt som det måste framstå som om utopin är den goda konfliktfria 

platsen och vetenskapligt determinerad, behöver en utopi också tilltala människor på ett 

sublimt vis. I fallet med vätgasekonomin menar jag att den känslomässiga attraktionen och 

sublima lockelsen bland annat artikulerades av Bush i sitt tal till nationen 2003 då han beskrev 

en födelse av en enkel teknik som skulle skapa avgasfri bilism. Det handlade enligt Bush om 

en okonstlad reaktion mellan vätgas och syre, vilken bildade energi med bara vatten som 

avgas, vilken skulle kunna driva den första bilen som köptes av ett barn som föddes idag. 

Denna beskrivning av födelse adderades till bilden av hur en vätgasekonomi skulle se ut. I 

den första utredningen från USA målades det upp en bild där det skulle finnas ren energi i 

samma mängd, och kunna användas på samma sätt, som det idag finns bensin och naturgas. 

En annan av dessa sublima lockelser som fanns i utopin om en vätgasekonomi hörde samman 

med den ekologiskt moderna hypotesen om EKC. Kurvan som illusterar miljöproblemen i 

EKC ser ut som ett upp och nedvänt u [∩] och bär med sig ett kraftfullt budskap: 

miljöproblem löses bäst med ytterligare ekonomisk tillväxt. Det skulle alltså gå att köra i full 

gas mot en hållbar framtid och detta millenniaristiska antagande utlovade både en nödvändig 

och bra framtid. Ett tredje exempel från avhandlingen som gäller känslomässig attraktion är 

Arnold Schwarzenegger som artikulerade en ekologiskt modern framtidspolitik samtidigt som 

han användes som symbol för en sådan i Sverige.  

 

Men det som kanske allra mest utövade sin känslomässiga dragningskraft i samband med 

formuleringen av en vätgasekonomi var vattenmetaforiken, som enligt min mening berör 

människor på ett djupt känslomässigt sätt. Vattenmetaforiken återkommer i ett antal olika 

skepnader i utopin om en vätgasekonomi. För det första handlar det om att avgaserna jämförs 



 246

med rent vatten. Denna metaforik är långlivad men förstärktes ytterligare från och med 

Chryslers presentation av en bränslecellsbil i mitten av 1990-talet. Beskrivningarna om att det 

bara kommer vatten ut avgasröret verkar då breda ut sig och täcka över eventuella utsläpp från 

olika typer av bränslen. Nästa steg i användningen av vattenmetaforen var att beskriva även 

bränslet till motorerna som vatten och hela fordon som vattenbussar. Detta blir tydligt inte 

minst i CUTE-projektet i Stockholm då vattenmetaforiken användes både för att beteckna 

bussarna och busslinjen. Slutligen sker det en användning av vattenmetaforen tillsammans 

med illustrationer och berättelser om hela framtida samhällen. I reportage från Island beskrevs 

vatten vara del i hela Islands välstånd och i framtiden vara den främsta råvaran för 

fordonsbränsle. I EU-utredningar, Macfies bok och i Energimyndighetens skrift om tekniken 

användes vattenmetaforiken för att exemplifiera ett kretslopp som sades vara naturens egen 

lösning på världens energianvändning. Detta skedde både genom att det skapades en bild av 

ett återupprättande av naturens egna kretslopp i form av vattendroppen som omvandlades i 

olika steg från lägesenergi till vätgas och tillbaka till vatten igen samtidigt som 

vattenmetaforen också symboliserade den rening som kroppen genomgår i samband med ett 

bad.     

Är den ekologiskt moderna vätgasekonomin en konserverande utopi? 

Som jag visat ovan utgjorde vätgasekonomin en partiell kritik av det rådande samhället som 

skapade miljöproblem som växthuseffekten. Som en ekologiskt modern utopi var 

vätgasekonomin både millenniaristisk i det att den ingjöt oändligt hopp samt konserverande i 

det att enbart viss teknisk förändring skulle räcka för att skapa utopin. I linje med den 

ekologiskt moderna diskursen verkar vätgasekonomin alltså vara en systemimmanent utopi, 

den innebär alltså lanseringen av en teknik som skall medföra att det samtida samhället inte 

behöver förändras i grunden. Detta förklarar också frånvaron av tydliga resonemang om 

mänskliga egenskaper, fördelning av tillgångar, utbildningsväsendet, genusbeskrivningar, 

sexualitet, förhållande till naturen, politiska strukturer etc.  som är vanliga i de klassiska 

romanernas beskrivningar av utopier. Jag menar att frånvaron av dessa skildringar handlar om 

tilltron till teknik- och marknadslösningar.   

 

En fråga som är värd att diskutera är därför om systemimmanenta utopier, eller konserverande 

utopier, verkligen är riktiga utopier?  Kräver inte skildringen av en utopi ett radikalt 

avståndstagande från rådande samhälle, är det inte det som är det utopiska? Jag menar att 

analysen av vätgasekonomin visar på att en sådan förståelse av utopier inte behöver vara giltig 
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och dessutom tenderar att minska förståelsen av vissa typer av utopiska visioner. En aspekt av 

utopier är beroendet av det rådande samhället för kritiken. Samhället kan förbättras med mer 

kunskap, sunt förnuft och, mer än allt annat, bättre institutioner. I fallet med vätgasekonomin 

handlar det dock inte om att ändra de rådande institutionerna även om utopin innehåller 

uppmaning till förändring. Det skifte som skett från olika vätgassamhällen till en 

vätgasekonomi lämnar avtryck i de utopiska skildringarna. Skiftet till en vätgasekonomi hör 

därmed på flera sätt samman med den ekologiskt moderna diskursens dominans inom energi- 

och miljöfältet.  

 

Jag menar att den ekologiskt moderna vätgasekonomin är en utopi, en som är teknisk och 

konserverande. I denna typ av utopier extrapoleras en framtid ofta med fokus på specifik 

teknik. Liksom i vätgasekonomin ville författarna till de tekniska utopierna kring år 1900 öka 

takten i teknikförändringarna men behålla samhällsstrukturerna. Genom historien har dessa 

utopier kännetecknats av en stor tilltro till tekniken ifråga, samtidigt som utförliga 

teknikbeskrivningar paradoxalt lyser med sin frånvaro. I den framtidsbild som de tekniska 

utopierna skapar skildras effektiva industriprocesser, rena avgassystem, frånvaro av buller och 

ett harmoniskt tillstånd. I dessa utopier finns en tudelning mellan experter och allmänhet där 

experterna ska styra över utbildningen, (eftersom de sägs ha kunskapen om vilken skolning 

som krävs inom industrin), och inneha makten (eftersom det var expertis som kunde skapa 

effektiva samhällen). Vad som dock ofta glöms bort i dessa konserverande tekniska utopier, 

av vilka vätgasekonomin är en, är expertisens historiska misslyckanden i att förutsäga 

framtiden.  
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Epilog 

Idag har 10 år passerat sedan millennieskiftet och presidenten i USA talar inte längre om hur 

bränsleceller och vätgas ska möjliggöra en färd in i framtiden. Inte heller produceras det 

utredningar på löpande band som beskriver en framtida vätgasekonomi som en nödvändighet 

för att hantera olika miljöproblem och på bilsalongerna är det inte längre bränslecellsbilar, 

utan återigen elbilar, som ska möjliggöra bilismens fortsatta utbredning. De stora 

förväntningarna som skapades på bränsleceller och vätgas runt millennieskiftet i form av en 

framtida vätgasekonomi har onekligen tonats ner de senaste åren. I Sverige kan detta 

illustreras med att MISTRA:s bränslecellsprogram avslutades 2009, antalet artiklar i 

massmedia har minskat dramatiskt och den omställning mot en vätgasekonomi som 

förordades av forskare och politiker i Energiframsyn och EFUD har lagts på is. Visserligen 

kämpar projektledarna i SamVäte på, i namn av Vätgas Sverige, men runt omkring dem 

verkar intresset ha minskat. Även om jag inte haft möjlighet med mitt empiriska material att 

undersöka hur förminskningen av förväntningarna gick till, fanns det redan i slutet av min 

undersökningsperiod några tendenser till att förhoppningarna på vätgas och bränsleceller 

avtog. I denna epilog kommer jag att fundera lite kring de lägre förväntningarna och samtidigt 

föreslå ett antal ingångar till fortsatt forskning om hur förväntningar på teknik höjs eller 

trycks ned.      

 

Ett sätt att påbörja en undersökning av de minskade förväntningarna på bränsleceller och 

vätgas är att undersöka vilken roll de två statligt initierade utredningarna, Introduktion av 

förnyelsebara fordonsbränslen (2004) och På väg mot ett oljefritt Sverige (2006), fick då de 

publicerades i slutet av avhandlingens undersökningsperiod. I dessa var förväntningarna på 

vätgas och bränsleceller inte alls lika stora som under de närmast föregående åren eller hos 

andra aktörer vid samma tidpunkt. De båda statligt initierade utredningarna valde att inte ta 

med vätgas och bränsleceller som viktiga delar i en svensk energiomställning.919 Istället fanns 

det likheter med de tidigare beskrivningarna av bränsleceller och vätgas i statliga 

utredningar.920 Detta väcker frågor om hur och varför visionerna om en vätgasekonomi 

avfärdades.  

                                                 
919 SOU 2004:133, Introduktion av förnyelsebara fordonsbränslen s. 109, Kommissionen mot oljeberoende 
(2006), På väg mot ett oljefritt Sverige  
920 Oljeersättningsdelegationen, Introduktion av alternativa drivmedel, s.96, Oljeersättningsdelegationen, 
Strategi för alternativa drivmedel, s.3 och s.19, SOU 1986:51, Alkoholer som motorbränsle. Slutbetänkande från 
motoralkoholkommittéen s.86, SOU 1996:184, Bättre klimat, miljö och hälsa med alternativa drivmedel, s.82, 
SOU 2004:133, Introduktion av förnyelsebara fordonsbränslen s. 109  
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Ett annat sätt att påbörja en undersökning av de minskade förväntningarna kan vara att studera 

vätgasens relation till andra alternativa drivmedel. I Sverige har motoralkoholer varit det 

starkaste alternativet de senaste 35 åren. Från och med 1975 till mitten av 1980-talet var det 

metanol som gällde. Metanolen var tänkt att produceras från kol, fossilgas eller oljeskiffer.921 

Tidpunkten då metanol hade störst genomslag var vid Oljeersättningsdelegationens rapport 

från juni 1980, då ambitionen sades vara att ersätta 7% av bensinen med metanol år 1990. 922 I 

och med Motoralkoholkommittén förändrades den statliga policyn vid mitten av 1980-talet 

från att ha haft metanol som huvudsakligt spår till att växla in på etanolspåret.923 Etanol har 

alltsedan 1986 varit dominerande i Sverige med tanke på statliga satsningar gällande 

alternativa drivmedel. Från och med Motoralkoholkommitténs utredning men framför allt efter 

Centern, Folkpartiets och Socialdemokraternas energiuppgörelse 1991, har det varit etanol 

från biomassa som varit första valet.924 En sådan undersökning skulle kunna fokusera på olika 

bussprojekt med vätgas i slutet av 1980-talet (bl. a. Uppsala) och början av 2000-talet (CUTE-

projektet) och studera varför dessa inte blev samma succé som motsvarande bussprojekt med 

biogas, fossilgas eller etanol.  

 

Ett tredje sätt att undersöka höjda och sänkta förväntningar är att nogrannare studera ett fall 

som genomgått både uppgång och avfärdande. Jag tänker då främst på WELGAS i Härnösand 

där tekniken skapades tillsammans med förväntningar på ett annat samhälle och som senare 

avfärdades som misslyckat. En analys av arkivmaterial och intervjuer skulle kunna 

sammanföras med den studie av främst massmedialt material som redan genomförts. Frågor 

                                                 
921 Som ett svar (av flera möjliga) på de höjda oljepriserna vintern 1973-1974 bildade Volvo en arbetsgrupp 
gällande metanol till vilken de knöt Sveriges jordbruks- och industridepartement. Resultaten från den gemensamt 
författade rapporten gjordes till den officiella svenska alternativbränslestrategin fram till mitten av 1980-talet. 
Volvo och den svenska regeringen skapade ett samarbetsbolag, Svensk Metanolutveckling AB, vilket bytte namn 
till Svensk Drivmedelsteknik AB 1981. Detta bolag tilldelades fram till 1981 75,5 miljoner i bidrag och hade 
som mest 20 anställda. Björn A. Sandén & Karl M. Jonasson (2005), Variety Creation, Growth and Selection 
Dynamics in the Early Phases of Technological Transition – The development och Alternative Transport Fuels 
in Sweden 1974-2004, s.16f. Läs även Tomas Tydén (1982), Morgondagens energi – teknikbeskrivning och 
framtidsbedömning, s.117,  Andres Käärik (1981), Alternativa motorbränslen. En internationell översikt, s.25ff 
922 Oljeersättningsdelegationen, Introduktion av alternativa drivmedel 
923 Den av den socialdemokratiska regeringen tillsatta Motoralkoholkommitteéns uppdrag var att undersöka 
möjligheterna att införa alternativa drivmedel baserade på inhemska råvaror utifrån ett öppet mandat. I och med 
ett tilläggsdirektiv kom arbetet att inriktas mot etanol från biomassa SOU 1986:51, Alkoholer som motorbränsle, 
Slutbetänkande från motoralkoholkommittéen s.238. Läs även Björn A. Sandén & Karl M. Jonasson (2005), 
Variety Creation, Growth and Selection Dynamics in the Early Phases of Technological Transition – The 
development and Alternative Transport Fuels in Sweden 1974-2004, s.27ff 
924 Björn A. Sandén & Karl M. Jonasson (2005), Variety Creation, Growth and Selection Dynamics in the Early 
Phases of Technological Transition – The development och Alternative Transport Fuels in Sweden 1974-2004. 
Läs även till exempel Proposition 1996/97:84 den 13 mars 1997 s.52 
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om hur förväntningar på miljö- och energirelaterad teknik skapas kan undersökas på flera vis. 

Kommande forskning har möjlighet att med bränsleceller och vätgas som fall undersöka hur 

uppskrivningar och nedskrivningar av förväntningarna går till under flera olika tidsperioder 

vilket skulle komplettera föreliggande avhandling. 
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Summary 

Background, aim, and research questions 

At the turn of the millennium, high expectations were connected to a technology called fuel 

cells. It was said that it could contribute in a significant way to solving the problem of 

increasing greenhouse gas concentrations in the atmosphere and reverse the greenhouse 

effect. These expectations were illustrated by a utopia called the Hydrogen Economy, which 

would allow continued unrestricted economical growth while providing a secure source of 

energy supply without compromising the environment. An important example of these vast 

expectations was how President George W. Bush in his State of the Union speech in 2003, 

described the implications of an economy relying primarily on fuel cells and hydrogen. He 

said that their combination would make international treaties, like the debated Kyoto Protocol, 

irrelevant because of their efficiency and non-polluting character. Various energy companies, 

politicians as well as many public-private partnerships were of the same opinion: a Hydrogen 

Economy would create a viable future that comvbined economic growth with environmental 

concerns and a secure energy supply. The overwhelming expectations and the strong interests 

in a Hydrogen Economy at the turn of the millennium were reflected in a growing number of 

international conferences, a multitude of texts and images in mass media, an increasing 

amount of articles in Swedish journals, numerous articles in international scientific journals 

and a swelling tide of patent applications, as well as the substantial surge in the number of 

prototype vehicles constructed primarily by the car industry. It was also during these years 

that the negotiations on the Kyoto Protocol’s final appointment were due, and there was a 

flood of studies suggesting a transition to a Hydrogen Economy to reduce greenhouse gas 

emissions.  

 

But this was not the first time fuel cells and hydrogen has been described as a technology for 

the future and connected to different kind of utopias. Neither was it the same actors that 

earlier on had been in favor of the technology. On the contrary, this technology has a history 

of expectations connected to it by different groups of people.  
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This dissertation analyses the expectatins of fuel cells and hydrogen 1978 – 2005. The more 

specific research questions are: 

 

• Which reoccurring arguments are put forward regarding hydrogen and fuel cells as parts 

of a future energy system? 

• Who are the main actors that construct the technology at different periods? 

• How do descriptions of expectations move between different locations and different 

periods of time? 

 

These questions are answered with an analysis of empirical material that contains 

governmental reports, mass media articles, scientific reports as well as field notes from a 

minor participatory study.  

 

Theory and previous research 

In this dissertation the expectations of fuel cells and hydrogen is analyzed together with 

previous research regarding Swedish energy- and environmental politics as well as 

international research about fuel cells and hydrogen. The previous research makes it possible 

to relate the historical changes regarding hydrogen and fuel cells to the larger field of 

research regarding swedish energy- and environmental politics. The international research 

about fuel cell and hydrogen makes possible a comparison between different geopolitical 

places. The investigation is also informed by theories about utopia and sociology of 

expectations. These theories emphasise different aspects of the analysis and expand the 

horizon of thoughts.         

Results 

From hydrogen societies to a hydrogen economy 

The main conclusion to be drawn from the period 1978 – 2005 is that the utopia of hydrogen 

and fuel cells are said to be part of a change, from different possible hydrogen societies to one 

Hydrogen Eonomy. This change can be exemplified both with changing roles of science, 

technology and the state,as well as how former environmental activists and political parties 

changedtheir values.  
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First of all, science and technology were only judged for their role in the emergence of 

environmental problems, but also highly valued for their potential role in solving and 

preventing them. At the same time the nation-state was changed from a regulatory body to a 

growth incubator for environmental innovations. In the mid 1970’s the question of an energy 

system for the future was extensively debated in Sweden, as it was elsewhere. The modern 

industrial emphasis on large scale centralised systems seemed to have hit several walls 

regarding natural resources, large risks and pollution. Furthermore, there existed a domination 

of experts rather than an emphasis on democracy. A special institute was created by the 

Swedish government, the Institute for Future Studies, which was appointed the task of 

investigating prospective visions of the future. In their final report on the future of the energy 

system, they provided the reader with two very different prospective futures that both 

included fuel cells and hydrogen as a central technology. On the one hand there was an 

Ecotopia in which the energy system would be organised in small locally self supplied nodes 

connected in a network. The energy system which was to be built on renewable energy from 

the sun, would have similarities to how the Internet is organised today. The other prospective 

future would be centralised around large scale technologies such as nuclear and fossil fuel, 

similar to the modern industrial discourse that dominated at the time. In the report, the 

conflict, choices and differences were emphasised in the different hydrogen societies.     

 

20 years later, the reports produced under the auspices of the Swedish government looked 

very different. The Social Democratic (SDP) vision of how the Swedish welfare state should 

be transformed into a green one included hydrogen and fuel cells. The green welfare state, 

formulated 1996-1997, was based on a classic SDP philosophy of faith in scientific progress, 

economic growth, new technologies, and new products that were to solve all important 

environmental problems during the next 25 years. In the metaphor of “green welfare” SDP 

could include both the traditional social democratic history of the welfare state, which could 

be appealing to modern industrial social democrats, as well as green thoughts, which could be 

appreciated by people in the environmental movement. In the bill which became emblematic 

for the politics, fuel cells were included as part of a long term program for a sustainable 

energy system. However the vision of a small and renewable energy system – similar to what 

was discussed 20 years ago – was said to require decades of extensive research and 

development before the technology was tested and introduced into the energy system. Instead 

of having a choice, as was the case with the prospective future discussed 20 years earlier, the 

Ecotopia was placed far into the future. In the “green welfare” policy, the state support was 
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instead given to ecological modern technology. Instead of changing societies and the overall 

energy system, money was instead given to the automotive industry so that they would 

include fuel cells in their cars for the future Hydogen Economy. Another report in the 21st 

century that can illustrate the change was EFUD. EFUD should be understood as a consensus 

report from Swedish industry, universities and representatives from the political parties. It 

was based on extensive discussions spanning over more than two years among industry and 

university leaders and then negotiated among politicians. In this report, Iceland was described 

as a lodestar and it was towards the Icelandic Hydorgen Economy the Swedish energy system 

was said to be directed.  

 

If we then turn our attention to state funded research and the changing roles of science and 

technology, a similar trend to those in governmental reports can be observed.  The state 

funded research favoured the modern industrial interpretation of fuel cells and hydrogen in the 

1980’s. In Sweden the state owned research institute Studsvik played a central role. Studsvik 

was an institute that was created in 1967 and paver the road for a nuclear based energy 

system. During the 1980’s, despite the referendum which stated that Sweden should abandon 

nuclear power, researchers at Studsvik created utopias of a nuclear based hydrogen society. In 

these reports, a firm belief in expertise and centralisation of knowledge, as well as an idea of a 

progress based cumulative science improving technology was expressed. The funding of 

renewable energy projects with an ecological discourse underpinning them was very rare 

during this period. Those who worked with ideas that included decentralisation, renewable 

energy and small scale technology were neglected or even refused. This can be discovered 

when analysing material on Olof Lindström’s research as a professor at the Royal Insitute of 

Technology and Olof Tegström’s project WELGAS. Both these persons where ecopreneurs 

who tried to create a small scale energy system: both were denied larger funding for their 

research with arguments based on the unsatisfying scale of their hydrogen and fuel cell 

technology.        

 

The 1990’s saw a dramatic change in state funded research in Sweden overall, which is clear 

when we look at research regarding energy and environment. Institutional change came 

together with discursive change. In the Energy Agency all former state funded agencies 

working in this area were fused and a few new research funding bodies were created through 

public funds. The Strategic Environmental Foundation, MISTRA, was established in 1994 to 

distribute money that had accumulated in the Swedish Employee Fund. MISTRA’s 
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appointments were from the outset based on expectations of commercially viable products 

which meant that it was business and industry that set the rules for awarding the funds to 

commercial products. Another important aspect of MISTRA was how they declared that 

research money would be allocated to projects that would benefit GDP growth and a clear 

focus on solutions to already identified environmental problems. MISTRA founded 1999 the 

ten year long research program “Batteries and Fuel Cells for a Better Environment”. Most of 

the board representatives came from Volvo, as did the chairman of the programme. From the 

start the program was focused on commercial products, although most research was  

conducted on basic university level. The program included about 30 people and the total 

budget amounted to around 10 million Euros.  

 

Another one these newly established research bodies was VINNOVA, which was founded in 

the end of 1990s. In the Government statement in 1998 the Swedish automotive industry was 

suggested by the Social Democratic government to focus their R & D efforts on more 

environmentally friendly vehicles. In line with the dominant energy and environmental 

policies, it was not through regulations or laws that the environmentally friendly vehicles 

would be created, but it through the cooperation between the automotive industry, researchers 

and government. The collaboration program included government agencies (Vinnova Energy 

Agency, SRA, and the Environmental Protection Agency) and vehicle manufacturers (Saab, 

Scania, and Volvo). It was said that they would make the car ecologically modern – the car 

would have the same abilities as the modern industrial car but without any emissions that 

harm the environment. The Swedish vehicle manufacturers, including Saab and Volvo who 

recently had been bought by U.S. car companies, was awarded 500 million to create eco-

friendly cars.  

 

The research efforts of the Energy Agency, Mistra and Vinnova increasingly came to 

resemble each other under slogans such as sustainable growth, sustainable development and 

sustainable energy. They all came to fund the interpretation of ecological modern technology 

through such things as fuel cells. As a conclusion of this analysis of the changing roles of 

science, technology and the state we see a change from a science that was make technology 

function better, to a science that was to provide a market with profitable products. We see a 

technology was to improve an already fixed infrastructure and we see state funding agencies 

that were to function as catalysis for environmental products. It is also evident that those who 
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were interested in a changing the scale of the energy system infrastructure have not been able 

to get state funding, at least not in relation to hydrogen and fuel cells.     

 

Secondly, along with the increasing importance of market dynamics and economic agents that 

had powered the change of state as well as research institutions, the social movements also 

began to change from being green political activists into reformists. This shift is visible in the 

Swedish parliamentary debate, where petitions from the Green Party and Center Party shifted 

nature. From the mid-1980s to early 1990s hydrogen and fuel cells were linked by these 

parties to a changed society. They based their argumentation on a ecological discourse in 

which renewable energy sources would be used in a decentralised manner. Both Birgitta 

Hambreus (c) and Eva Goes (mp) explicitly used the WELGAS-project as a model for a 

future hydrogen society at the time. WELGAS was a unique project in which a house and a 

car were powered by a windmill, all interconnected by hydrogen. It was a showcase for those 

interested in a decentralised and renewable energy system. In the mid-1990s the shift began 

from changing the societal infrastructure to efficiency in economic terms. The Green Party 

left the visions of a different society and instead they re-used Chrysler descriptions and 

arguments from the ecologically modern discourse on the need to create an emissions-free 

automobile society. In this discourse there were no longer any arguments about how to 

organise the energy system, the focus had now turned towards how to decrease emissions in 

an economically feasible manner.  

Fuel cells and hydrogen in the ecological modern discourse 

A few conferences on fuel cells were initiated by NUTEK, Vattenfall, Sydkraft, Armed 

Forces and the Swedish automotive industry in the mid 1990s. The discussions at these 

conferences coincided with how U.S. companies (especially Chrysler) invested in fuel cells in 

cars at that time. Chrysler had formed a consortium with Ballard and were opposed the 

original zero-emission legislation in California where pure electric cars benefited from the 

standards. According to the company presentation hey had constructed a car that ran on fossil 

fuel, but did not produce any emissions: all because of their fuel cells. Most car companies 

followed suit and within a few years campaigned for cars with fuel cells as the future’s 

ecologically modern car. 

 

After this, the effectiveness of fuel cells was increasingly discussed regardlessof surrounding 

technologies, rules and infrastructure. It was the efficiency figures of fuel cells that put the 
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energy that was needed to produce hydrogen in a subordinate role. Proponents of a Hydrogen 

Economy more or less argued that hydrogen and fuel cells had an inherent efficiency 

regardless of fuel, storage, fuel production, or the like. The cars were claimed to be twice as 

efficient as conventional cars. Power plants would yield an efficiency of  80%. Describing the 

fuel cells as efficient energy converters meant that manufacturing processes, hydrogen 

production, and energy savings were not discussed to the same degreee as they had been some 

20 years earlier. 

 

In the beginning of 1990s the whole automotive industry was forced to direct their R & D in 

line with the Californian zero-emission law which favoured the all electric car. But the leaders 

of the Chrysler automotive company had chosen a different path towards the car of the future 

than its competitors. As early as 1993, Chrysler signed a strategic agreement with the 

Canadian firm Ballard where they agreed to create cars with fuel cells. Ballard had since the 

mid-1980 worked with the same type of fuel cells used in the Gemini spacecraft program. 

Ballard presented a fuel cell bus in 1993, which drew the attention of executives at Chrysler. 

The two companies formed an alliance. In connection with these major investments and 

events, Chrysler was pushing hard for the launch of a car with fuel cells. At the Detroit Motor 

Show in 1997 Chrysler introduced a car powered by gasoline, which was reformed in the car 

to hydrogen that was used in fuel cells. It converted the gas into electricity which was then 

converted into kinetic energy by an electric motor. Chrysler’s presentation drew attention in 

Sweden. In particular, motor journalists were enthusiastic and they wrote about the totally 

exhaust-free engine that had no nasty exhaust fumes. Automobility, it was said, would no 

longer be cause of any environmental problems as the cars only exhaust was water. The 

production of cars was supposedly already under way and according to industrial estimates, 

the first mass-produced version would hit the roads by 2010. In Sweden, this shift was picked 

up by the motoring journalists, researchers and automotive industry in the late 1990s. 

 

Another example of the technology in the ecological modern discourse was led by a number 

of globally operating companies (Shell, DaimlerChrysler, Ballard and Hydro) which along 

with the state energy company Landsvirkjun and Reykjavik University formed a joint 

company, Icelandic New Energy, to build an infrastructure for hydrogen in Iceland. Icelandic 

New Energy started in 1998. Thus, a consortium was formed in which 51% was owned by 

Icelandic companies, organizations and the university and 49% owned by the multinational 

companies DaimlerChrysler, Norsk Hydro, and Shell. DaimlerChrysler delivered buses 
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(which contained the fuel cells from Ballard) and hydrogen was delivered from Shell filling 

stations. The aim was clear, to try to create the world’s first Hydrogen Economy. These types 

of coalitions became increasingly common after Chrysler’s presentation of their car with fuel 

cells. The two companies that often appeared in these coalitions were DaimlerChrysler (as the 

combined company together with Daimler-Benz was called) and Shell. These companies also 

participated in California Fuel Cell Partnership (CFCP). This coalition started in 1999 after 

CARB approved cars with fuel cells as zero emission vehicles. CARB’s chairman Alan Lloyd 

was also chairman of CFCP. Shell and DaimlerChrysler were also the co-founders of Clean 

Urban Transport for Europe (CUTE). This was a bus project among the EU countries. 

 

In the ecologically modern discourse, which fuel cells and hydrogen became a part of from 

the 1990s, Iceland was described as the future in which reduction of carbon dioxide emissions 

could go hand in hand with increasing economic growth. But during the negotiations on the 

Kyoto Protocol the image of Iceland as a destination for ecotourism received a blow when it 

was found that the industrial expansion that the Government of Iceland sought, also resulted 

in high per capita emissions of carbon dioxide. Iceland’s government was in fact the third 

country who at first refused to sign the protocol.  Iceland’s government, wanted large 

aluminium smelter to be established on the island and thus an exception in the emission 

controls. At the same time, the Icelandic New Energy launched Iceland as a Hydrogen 

Economy (just as many other governments that did approve their citizens to be subject to 

limitations in the use of fossil fuels, U.S for example). At the negotiations in Marrakesh in 

2001 the demands from the Icelandic government representatives were heard and an 

exemption was written into the protocol resulting in the acceptance of unlimited emission 

increase from industries based on Iceland provided that they were linked to certain projects. 

 

One metaphor that has been used in connection to the technology is more important than 

others. Metaphors relate to the actors who speak them, and by analyzing them we can detect 

both new players entering the debate and the actors who dominate the debate, as it has been 

illustrated in the energy and environmental policy debate.  

 

1978 - 2005 two different uses of water as metaphor can be traced. First, how emissions from 

the energy conversion processes carried out with fuel cells and hydrogen was described as 

water. “Water is the exhaust” was a popular phrase to describe the emissions from a car or bus 

with fuel cells. Such a description has been linked with the fuel cells since the late 1980s and 
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is visible for example in descriptions of the car in WELGAS. In 2003, this could be noticed 

when DaimlerChrysler and the EU CUTE project in Stockholm was named The Waterline and 

the buses were known as Water Buses. In relation to the WELGAS project another, function 

for the water metaphor was created, namely to describe the entire energy system in which 

hydrogen and fuel cells would be parts of in terms of water. The metaphor of a water cycle fit 

well with the abundance and flow of renewable energy in a proposed decentralised hydrogen 

society, not least because of the depictions of water. Water can be a small fraction of a piece 

of sea, it is a part and a whole at the same time. The renewable energy sources combined with 

hydrogen as an energy carrier were said to allow the purest organic life imaginable - from 

water to water.  

 

The use of the water metaphor that described a whole energy cycle was used even more 

intensively in the beginning of the 21st century. It was now used to designate the whole utopia 

of a Hydrogen Economy. Water was described as the raw material of Iceland's transformation, 

it would give new energy to the world as nature’s own solution, and connect all the energy 

conversions of a European Hydrogen Economy. I find the extensive use of the water metaphor 

to market hydrogen and fuel cell technology interesting and highly remarkable – especially 

when the underlying energy sources that are suggested are coal or natural gas. The water 

metaphor can be read as a symbol for a cleansing bath that restores an environmentally 

friendly society. After a purifying bath, the water has washed away all problems and 

impurities of industrialisation that previously existed. Metaphorically fuel cells and hydrogen 

would clean modern industrial emissions and be part of a clean, modern ecological future.  

Concluding remarks 

Researchers that have studied energy- and environmental politics have discovered that during 

the last thirty years the roles of science and technology have changed with an increasing 

importance being given to market dynamics and economic agents.  These changes have 

transformed the role of the nation-state. In the case of hydrogen and fuel cell history this can 

be illustrated with state reports that in the late 1970s then talked about different possible 

societies and that later talked about one efficient economy; research funding institutions that 

function as sponsors for consumer products instead of expanding knowledge limits; and risks 

that should be taken care of by market actors instead of being limited.  
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The hydrogen and fuel cell history also gives examples that show how social movements have 

modified their position during the last thirty years. In Sweden this is most obvious when the 

Green party and Centre party, who have been intertwined with the environmental movement, 

changed from proposing a small scale, decentralised and renewable society to the re-use of the 

words of Chrysler and the celebration of the ecological modern car with fuel cells. The last 

cluster of research that the history of fuel cells and hydrogen may contribute to is that of 

emerging new ideologies. The many public-private partnerships which started with the 

technology, for example in California, can show how environmental laws had to make way 

for collaborations between companies, environmental groups and state agencies. I have also 

discussed how emissions were connected and disconnected with the technology, most 

obviously is the case of the emission-free car from Chrysler that ran on gasoline. Last, but not 

least, I have tried to highlight how the water metaphor played a important role in the 

definition of hydrogen and fuel cells. This metaphor has been used to make the technology 

appear more familiar as well as connecting it with renewable systems.  
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