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INLÄGG

Etanol är inte det värsta 
som hänt

mats bladh

Christian Sandström och Rickard Björ-
nemalm skrev i Ekonomisk Debatt num-
mer 5 2022, att etanolsatsningen var en 
bubbla som sprack. Etanolbränsle och 
-bilar gynnades otillbörligt så att mark-
nadens selektionsprocess förvrängdes.

Vi har låginblandning av etanol i 
bensinen i dag i Sverige. Etanolen som 
oktanhöjare ersatte blyet i bensinen ef-
ter utfasningen mellan 1985 och 1988 i 
USA och det är en märklig historia. Sex-
tio år tidigare, närmare bestämt 1926, 
godkände USA:s hälsovårdsmyndighet 
blyet trots att man visste om farorna. 
Märkligt också med tanke på att alko-
hol från spannmål var en stor produkt i 
USA, både som dryck och som bränsle, 
och som skulle ha kunnat rädda många 
jordbrukare undan krisen på 1920- och 
1930-talen. Etanol kan försvaras som 
låginblandning i bensin. Men General 
Motors forskningsavdelning kom fram 
med en blytillsats som öppnade för att 
bensinen skulle bli det ohotade driv-
medlet (Bladh 2020, s 349–352, 386). 
Om inte bilindustrin knutit så intima 
band med oljeindustrin kunde världen 
ha sluppit en 60-årig blyparentes. 

I Sverige fanns ett embryo till etanol 
som höginblandat motorbränsle efter 
första världskriget då leveranserna av 
bensin bröts. Detta dog ut ganska snart, 
antagligen för att etanol hade ett högre 
pris. Men låginblandning var ändå på 
tapeten på 1930-talet av beredskapsskäl, 
både för risken för avspärrningar och för 
att man befarade att oljan skulle ta slut. 
Därför beslutades att sulfitsprit skulle 
tvångsinblandas till 25 procent vilket 
gav en produkt som kallades lättben-
tyl. Under andra världskriget gav staten 

stöd till etablerandet av nya sulfitsprit-
fabriker som ersättning för den förlorade 
bensinimporten. Produktionen av detta 
höll på till 1955 (Bladh 2020, s 362–369). 
Det fanns alltså goda beredskaps- och 
reservskäl att satsa på etanolbränslen för 
ett bensinimporterande land.

Alternativet höginblandning, upp 
till 85 procent i bensinen, hade sin bör-
jan med företaget AgroEnergi AB i Lid-
köping 1984. Men viktigare var ett före-
tagsnätverk som såg att den återstående 
fabriken för sulfitsprit i Örnsköldsvik 
kunde få en ny framtid med produktion 
för fordonsbränsle. En satsning gjordes 
som följd av en trepartiöverenskommel-
se om energi 1991, då C och S släppte 
på kravet på kärnkraftsavveckling och i 
stället fick en satsning på biobränslen, 
samtidigt som flera kommuner tog en 
aktiv roll i klimatpolitiken. Det var allt-
så inte främst jordbruksintressena som 
såg en framtid för etanol.

Det började så smått med etanolbus-
sar, tillverkade av Scania, i Örnsköldsvik 
och Stockholm. Per Carstedt (”Etanol-
Jesus”), som drev bilfirma i Örnskölds-
vik, introducerade personbilar för eta-
noldrift 1994. Han lyckades samordna 
etanolfabriken, Ford, OK och tre kom-
muner till att ta ett första steg: Kom-
munerna fick löfte att om de köper flexi-
fuelbilar så sätter OK upp E85-pumpar! 
För kommunerna passade detta väl in i 
ambitionerna kring Agenda 21 (”Tänk 
globalt – handla lokalt”). Även i Stock-
holm bildade miljöförvaltningen en ar-
betsgrupp kring miljöbilar och därmed 
tog etanolhistorien fart. I den spelade 
sedan befrielse från trängselavgifter, 
energiskatt och koldioxidskatt roller, 
liksom Pumplagen och EU:s biodriv-
medelsdirektiv 2003.

Men SEKAB, som etanolföretaget 
hette, blev en skandal. Det tillverkade 
inte etanol från svensk skog utan impor-
terade från Brasilien och började t o m 
etablera fabriker utomlands, vilket var 
ett brott mot kommunallagens bestäm-
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melser. Flera norrländska kommuner 
gick in med stödinsatser med förhopp-
ningar om att ny industri skulle växa 
fram, men verksamheten lades ned och 
fabriken blev en experimentanläggning 
för nya bränslen stödd av statliga medel 
(SwedWatch 2009, s 21–22; Bladh 2020, 
s 385–398). Initiativ till etanolsatsning-
ar kom alltså från olika nivåer i samhäl-
let och en enskild entreprenör spelade 
en viktig roll under en tid.

Etanolbilarna drabbades visserligen 
av kemiska problem. Sulfathalterna var 
för höga vilket kunde leda till igensatta 
spridarmunstycken, men det åtgärdades 
snart genom maxgräns för sulfathalten. 
Viktigare för etanolens vanrykte var 
åkerbränslenas arealkrav. Till en början 
hävdades att sockerrör, majs och palm-
olja började tränga ut matproduktion 
på vissa åkrar och prisstegringar på 
livsmedel sågs som ett tecken på denna 
konflikt. Kanske var detta överdrivet 
just då, men i princip är biodrivmedel en 
ohållbar väg som generell lösning. Det 
kan man lätt se om man jämför de ytor 
som går åt för att få fram en viss mängd 
energi på en åker jämfört med borrhål 
för olja. Även om vi tar in rör, hamnar 
och raffinaderier i bilden är det skillnad 
i storleksordning på 100 000 mot 5 000 
kvadratmeter (Smil 2016, s 216). Dess-
utom tillkommer den usla verknings-
graden i förbränningsmotorer där två 
tredjedelar av bränslets energiinnehåll 
kyls bort (det kan jämföras med elmo-
torns verkningsgrad på ca 90 procent). 
I USA växer majsarealen snabbare än 
etanolinblandningen. Slutsatsen är att 
höginblandning av etanol som bäst kan 
bli en övergångslösning och skulle vara 
så även om etanolmarknaden fortsatt att 
öka.

I Brasilien stöddes odling av socker-
rör efter oljeprischocken 1973. Etanol-
produktionen ökade starkt och landets 
regering avtalade med biltillverkare 
att ta fram bilar anpassade för bräns-
let. Oljeprissänkningarna på 1980-talet 

hejdade omställningen, men etanolpro-
duktionen upprätthölls bl a genom be-
slut om inblandning i bensin. När bio-
drivmedel blev intressant i andra länder 
av klimatskäl ökade Brasiliens export av 
sockerrörsetanol. Än i dag är etanol ett 
viktigt bränsle för den brasilianska for-
donsparken. Ford fortsätter med sina 
flexifuelbilar, även i Sverige (2030-se-
kretariatet 2018, s 22; Dagens Nyheter 
2022). Det kan alltså vara för tidigt att 
döma ut etanolbilarna helt och hållet.

Eftersom elbilar är mycket mer ef-
fektiva än konventionella bilar finns det 
skäl att stödja dem. Förutom det höga 
priset på elbilar står elektrifieringen in-
för vissa svåra problem. Enligt Interna-
tional Energy Agency kräver en elbil sex 
gånger mer mineraler än en konventio-
nell bil och ett vindkraftverk kräver nio 
gånger mer jämfört med ett naturgas-
eldat kraftverk (IEA 2022, s 5–6). Den 
relativa nyttan med eldrift är således 
inte alldeles självklar.

”Bubbla” anspelar på något uppblåst 
som saknar innehåll, något som inte kan 
överleva. Men blytillsatsen i bensin lev-
de i över 60 år. Numera är vi överens om 
att bensin, liksom andra fossila bränslen 
ska fasas ut, då kan inte ”teknikneutra-
litet” omfatta det som vi vill bli av med. 
Sandström och Björnemalm tycks vara 
av den åsikten att om marknadens selek-
tionsmekanism får råda så ska allt ordna 
sig. Men som denna historik visat, finns 
det ingen ren marknad, politiska beslut 
på olika nivåer är alltid inblandade. Den 
epok som Thomas Edison representerar, 
där enskilda uppfinnare också var före-
tagare, är en svunnen tid som inte kom-
mer tillbaka (Mowery och Rosenberg 
1999, kapitel 9). Björnemalm och Sand-
ström tycks också tro att elbilen kommer 
segrande ur selektionsprocessen, men vi 
kan inte utesluta en mångfald av bil- och 
bränsletyper under lång tid framöver. 
Omställningen till hållbarhet är en sök-
process där vi måste få ändra oss under 
resans gång.
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