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Abstrakt 

Enligt Förenta nationernas utvecklingsrapport för 2007/2008 är den globala 

uppvärmningen 2000-talets viktigaste fråga. För att bromsa utvecklingen och skapa 

kontroll över klimatförändringarna måste hela världens totala utsläpp av växthusgaser 

minskas med 80% fram till år 2050, utsläpp av vilka 53% består av koldioxid. Den 

främsta källan för koldioxidutsläpp utgörs av förbränning av fossila bränslen vilket gör 

det intressant utifrån den globala uppvärmningens problematik att minska nyttjandet av 

denna energikälla.  

 Under det andra världskriget skedde en näst intill total strypning av Sveriges 

tillgång till energi från kol och olja vilket medförde en tvingad reducering av beroendet 

från fossila bränslen. För att möjliggöra fortsatt drift av motorfordon övergick man till 

gengas som drivmedel. Utifrån 2000-talets problematik och sambandet mellan 

globaluppvärmning kontra förbränning av fossila bränslen studerar denna uppsats 

situationen under beredskapsåren 1939-1944. Syftet är att genom en studie av situationen 

under kriget dra slutsatser kring hur statliga, kulturella och tekniska aspekter påverkar en 

övergång från ett drivmedel till ett annat. 

 Uppsatsen inriktar sig främst mot att studera de institutionella förhållanden som 

påverkade möjligheterna att minska oljeberoendet under den aktuella tiden för att i 

slutändan generalisera resultatet mot 2000-talets situation med en ökad global 

uppvärmning. Utifrån denna analys kommer åtgärder för att hantera situationen med 

klimatförändringar att diskuteras. Tyngdpunkten i rapporten ligger vid det historiska 

perspektivet som kopplas mot målen i Förenta nationernas utvecklingsrapport. Detta för 

att lyfta fram centrala samhälls- och teknikaspekter i en utveckling mot ett ekologiskt 

hållbart samhälle. 

 Huvudresultat av undersökningen visar att det statliga agerandet med snabbt 

beslutsfattande och tydlig stimulans för användning av gengas tillsammans med en 

positiv opinion hos allmänheten var centralt för att lösa den uppkomna problematiken. 

Även god tillgång på komplementerande transportsystem och hög kompabilitet hos 

gengas till redan befintliga tekniksystem bör ses som viktigt.  
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1 Inledning 

Växthuseffekten är ett helt naturligt fenomen som alltid har existerat. Det är vattenånga, 

koldioxid men även metan och andra gaser som stiger upp i atmosfären och minskar 

värmestrålningen från jorden vilket skapar effekten. Denna process är helt nödvändigt för 

att liv skall kunna existera på jorden. Utan växthuseffekten skulle jordens 

medeltemperatur sjunka med omkring 30 grader och planeten förvandlas till ett isklot 

med en medeltemperatur på -18 Celsius.
1
  

 Förbränning av fossila bränslen så som olja, kol och gas i industri samt i privat 

bruk ökar koldioxidhalten i atmosfären och höjer andelen växthusgaser vilket får till följd 

att den värme som trotts den naturliga växthuseffekten skulle stråla ut från jorden 

reflekteras tillbaka och stegrar temperaturen. Detta leder till en global uppvärmning med 

allvarliga miljökonsekvenser som följd.
2
 Det är nödvändigt att minska nyttjandet av 

fossila bränslen för att hejda denna utveckling. Genom att se bakåt i historien på tidigare 

händelser som föranlett ett tvingade byte av teknik samt energikällor kan vi dra 

paralleller  till situationen med global uppvärmningen och de förändringar som är 

nödvändiga för att hejda den.  

Under det andra världskriget blev olja en bristvara vilket medförde att Sverige 

tvingades minska sitt oljeberoende. Vid valet av alternativt bränsle för motorfordon 

uppmärksammades gengas. Omstruktureringen under andra världskriget bör ses som 

lyckad och transportbehovet kunde tillgodoses snabbt och på ett fungerande sätt med 

hjälp av bland annat gengas.  

I det läge vi befinner oss idag och de förändringar som är nödvändiga för en 

utveckling mot ett hållbart samhälle är det intressant att närmare studera situationen 

under världskriget och den övergångsprocessen från olja till gengas som skedde då.  

   

1.1 Problemdiskussion utifrån den nutida situationen 

Förenta nationerna slår i sin utvecklingsrapport för 2007/2008 fast att den viktigaste 

utvecklingsfrågan i vår samtid är klimatförändringar samt hur de kan hejdas. Redan under 

                                                 
1
 Persson T (red) (2003) Miljöstrategi och hållbart ledarskap  s143 

2
 Ibid 2003 s143 
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2000-talet ser vi en försmak av de katastrofer som en fortsatt utsläppsutveckling likt den 

som sker i vår samtid kommer att leda till. Naturkatastroferna vi upplevt under 2000-

talets första decennium kommer i framtiden att öka i antal och styrka om ingen 

förändring sker. FN pekar på att klimatutvecklingen helt går förbi det finansiella 

marknadssystemet genom att den inte påverkar tillväxten. Den risk som uppvärmningen 

medför uppmärksammas därför inte på ett relevant sätt av de ekonomiska systemen vilket 

försvårar en förändring.
3
  

 För att klara utmaningen som den globala uppvärmningen innebär och skapa en 

möjlighet att reducera effekterna av växthuseffekten måste hela världen minska sitt totala 

utsläpp av växthusgaser med 50% till år 2050. För den rika delen av världen innebär det 

en 80 procentig reducering, med en minskning på 30% redan till år 2020.
4
 Av de 

gasutsläpp som måste sänkas består c:a 54% av koldioxid.
5
 Ett procenttal som väntas öka 

enligt FN.
6
  Det finns således starka skäl till att närmare se vilka alternativ som är 

tillgängliga för fossila bränslen då förbränning av dessa utgör merparten av dagens 

koldioxidutsläpp.
7
 Intressant utifrån Förenta nationernas klimatrapport är att sätta den i 

relation till opinionen kring frågan i Sverige.  

 En rapport utarbetad på uppdrag av naturvårdsverket visar att så mycket som 8% 

av den svenska befolkningen anser att klimatförändringarna är helt naturliga och därför 

inte utgör något problem. Ytterligare 23% oroas inte av förändringarna och känner 

således inget behov av att agera för att hejda dem. Den största gruppen, eller 25% känner 

en oro och att något bör göras. De är dock inte själva beredda att agera spontant. De 

kvarvarande 44 procenten av befolkningen utgörs av två grupper där den ena är djupt 

engagerad i frågan och den andra känner ett ansvar mer ser situationen som komplicerad.
8
  

När det kommer till substitut för fossila bränslen så är de alternativa bränslen som 

idag ses som lämpligast för motorfordon; biogas, etanol, metanol, RME
9
, naturgas, samt 

RME mixat med dieselolja. Samtliga substitut går att använda inom det befintliga 

                                                 
3
 UN: Summary. Humman development report 2007/2008 s7 

4
 Ibid s15 

5
 Person T 2003 s144-145 

6
 UN: Summar. Humman development report 2007/2008 

7
 Person T 2003 

8
 Kommunikativa målgrupper i klimatfrågan Februari 2008 s13 

9
 REM = Rapsmetylester, vilket är en olja lämplig för dieselmotorer som tillverkas av rapsolja. Källa SOU 

1996:184 
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systemet med förbränningsmotor, en bensin- eller dieselmotor måste dock anpassas för 

att kunna drivas med nämnda bränslen. 
10

  

 Vad gäller framställning och potentiell tillgång av biogas ser situationen relativt 

god ut. Gasen framställs genom rötning av organiskt avfall. Den stora flaskhalsen med 

biogas är förutom en utbyggnad av rötningsanläggningar logistiska då transport i stora 

kvantiteter kan vara besvärlig. För motoralkoholerna (etanol och metanol) sker 

tillverkningen främst genom avverkning av befintlig skog eller så kallad energiskog. 

Energiskog är skog odlad på vad som benämns som marginell jordburksmark och 

kultiverad endast ur ett energisyfte. För REM är framställningen helt beroende av 

rapsodling.
11

 Viktigt att notera är att dessa förhållande endast gäller för svenskt 

vidkommande. Exempelvis kan etanol framställas av majs, sockerrör och andra grödor.
12

 

 Koldioxidutsläpp genom förbränning av fossila bränslen utgör således ett problem 

men det står även klart att alternativ existerar. Denna uppsatts kommer inte närmare att 

gå in på de olika moderna alternativ till bensin och diesel som existerar utan istället 

inrikta sig mot de samhälleliga faktorer som påverkar ett byte.  

 Utifrån Förenta nationernas rapport rörande globaluppvärmningen går det att 

utläsa att den rika världen måste dra ner sina utsläpp av växthusgaser radikalt. Senast vi i 

Sverige genomgick en så dramatisk förändring av vår energiförsörjning var under det 

andra världskriget då näst intill all tillgång till kol och olja ströps. Utifrån dagens 

problematik blir det sålunda väldigt intressant att problematisera den situation som då 

uppstod för att tydligare förstå det läge vi står inför under 2000-talet. En situation som 

kan verka oroande, men som också oroade under bilismens barndom; 

 

" ... det sades att då vagnarna kunde gå utan hästar eller andra dragare då var världens 

undergång nära enligt Sibyllans spådom"
13

  

 

Detta påstående kan i skenet av dagens debatt ses som än mer aktuellt nu än någonsin 

tidigare. Vilket även aktualiserar en undersökning av denna typ. 

                                                 
10

 SOU 1996:184 s224-225, 228 
11

 Ibid s66-70 
12

 Nationalencyklopedin 
13

 Drömmen om bilen 1997 s58 citat efter KU 6743 
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1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar  

Syftet med denna uppsatts är att studera övergången från olja till gengas som bränsle för 

motorfordon under det andra världskriget. Detta för att kunna dra slutsatser kring vilka 

samhälls- och teknikfaktorer som skapade möjligheter och eventuell friktion vid 

reduceringen av Sveriges oljeberoende. Utifrån detta syfte är följande frågeställningar 

nödvändiga att svara på: 

 

- Hur ställde sig och agerade den svenska staten till den uppkomna situationen? 

- Vilka åtgärder vidtog staten för att hantera situationen? 

- På vilket sätt underlättade eller försvårade den befintliga tekniken, den 

industriella strukturen, samt de samhälliga institutionerna hanteringen av det 

aktualiserade problemet? 

 

De avgränsningar som jag satt upp för denna undersökning är att jag enbart studerar 

gengas som energikälla och att jag begränsar mig till tiden 1939-46. Vidare så studeras 

endast motorfordon som energibrukare.  

1.3 Teoretisk arbetshypotes 

Enligt nobelpristagaren i ekonomi Douglass C North är utvecklingen i ett samhälle helt 

beroende av hur de lokala institutionerna ser ut och utvecklas. Kortfattat är det 

institutionernas utformning som avgör graden av utvecklingspotentialen i ett samhälle 

genom att endera verka hämmande eller stimulerande. Sammantaget utgör institutioner 

vare sig de är formella eller informella de spelregler som reglerar det samhälliga livet. 

Institutioner består av dels statliga regleringar som exempelvis lagar, dessa betraktas som 

formella.
14

  Gunnarsson och Rojas poängterar statens autonomi när det gäller de formella 

institutionernas effektivitet. Med detta avses att staten är fri i förhållande till samhället 

ifråga om att fatta politiska beslut, den styrs således inte av särintressen och utgör inget 

redskap för någon eller ett fåtal samhällsgrupper. Stor betydelse för ett samhälles 

utvecklingspotential är att statsmakten är dynamisk och genomför förändringar som 

                                                 
14

 North D (1993) Institutionerna, tillväxten och välståndet  s16-ff 
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syftar till att förändra  strukturer som svar på olika skeenden i omgivningen samt är till 

gagn för det övergripande framåtskridandet.
15

  

 En institution kan även äga en informell form och utgörs då av kultur
16

, normer 

och värderingar.
17

 I en uppsatts skriven tillsammans Denzau fördjupar sig North i de 

informella institutionerna i ett samhälle. Denna typ av institutioner formas enligt deras 

syn över lång tid och beroende av bakomliggande ideologier och mentala modeller vilka 

förmedlas från en generation till en annan och mellan individer ingående i ett socialt 

sammanhang. Annledningen till att människor är benägna att ta till sig dessa färdiga 

resonemang härrör från att individen genom att göra det undkommer den extra 

ansträngning som förutsättningslöst bildande av egen kunskap innebär. Utformningen av 

dessa ideologier och mentala modeller blir avgörande för människors sätt att agera och 

reagera på olika situationer samt skeenden.
18

De mentala modeller och ideologier som 

utgör informella institutioner ingår i begreppet kultur. När en analys av dessa institutioner 

skall göras är det således en kulturanalys som utförs.  

 Enligt professorerna Ehn och Löfgren innefattar en kulturanalys en studie av ett 

kollektivt medvetande i en större eller mindre grupp. Studien innefattar hur människors 

skolas in i en gemenskap och föreställningsvärld. Det centrala i en sådan analys är hur 

normer som ideal, utopier och högre värden bildas och förmedlas. Viktigt i denna process 

är att ta hänsyn till så kallade motkulturer och kampen om vilken verklighetsbild som är 

den giltiga i gruppen. I denna kamp kan kulturen användas som ett maktmedel för att 

försvara gamla eller införa nya normer.
19

 

 En fördjupning av den institutionella påverkan på teknisk utveckling gör  

Ingelstam och Schiller. Enligt dem är drivkrafterna för teknologisk utveckling direkt 

knutna till samhället. I samhället isolerar de tre krafter vilka enligt deras syn styr den 

tekniska utvecklingen. Dessa benämns som tryckkrafter, dragkrafter och tröghetskrafter. 

Tryckkrafterna består i stora drag av uppfinningar och forskning medan dragkrafterna 

utgörs av behov och önskemål i samhället. Tröghetskrafterna reglerar utvecklingen 

                                                 
15

 Gunnarsson C, Rojas M (2004) Tillväxt, stagnation, kaos. s 23-25 
16

 I detta sammanhang definierar jag kultur som den i samhället vedertagna uppfattning om vad som är; bra 

respektive dåligt, eftersträvansvärt, hemskt, förkastligt, positivt samt negativt.  Kultur innefattar således i 

samhället allmänt spridda attityder till diverse ting, skeenden, handlingar och fenomen i allmänhet. 
17

 North D 1993s16-ff 
18

 Denzau A, North D (1994): Shared mental models: Ideologies and institutions 
19

  Ehn B, Löfgren O (2004): Kulturanalyser s9-11 
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genom eventuellt motstånd och svårigheter i och till nyteknik. Tröghetskrafterna kan 

alltså både bestå av tekniska aspekter såväl som kulturella eller politiska. För en snabb 

teknisk utveckling blir det således nödvändigt med få och svaga tröghetskrafter samt 

starka tryck- och dragkrafter.
20

 

För att förstå människan i det teknologiska samhället måste man förstå dennes 

relation till teknik. Relationen är ur den enskildes perspektiv styrt av den kulturella miljö 

som individen lever inom i och med att det är kulturen som avgör vad som är 

eftersträvansvärt och värdefullt.
21

 Kulturen kan således dels reglera de tröghetskrafter 

som påverkar teknisk utvecklingen men även utgöra en dragkraft för ny teknik. Även 

tryckkrafterna måste i högsta grad ses som påverkade av kulturen.
22

 Det politiska 

systemets karaktär påverkar enligt Ingelstam et.al de tre krafterna för teknikutvecklingen 

genom det sätt som dess makt utövas på. Det väsentliga för riktningen samt hastigheten i 

utvecklingen är hur pass mycket kontroll staten utövar på olika teknikutvecklare och hur 

de styrs. Det har bland annat visat sig att en hög grad av monopolitiskitet tenderar att 

rikta forskning åt specifika riktningar medan en lägre grad ger ett större spektrum av 

utveckling.
23

 

 Hittills har uppsatsen berört de i samhället kringliggande faktorerna och hur de 

påverkar den tekniska utvecklingen. För att förklara vilka faktorer som påverkade 

övergången från fossilt bränsle till gengas under andra världskriget är det dock 

nödvändigt att mer ingående fördjupa sig kring hur teknologiska aspekter påverkar 

tekniken i sig själv.  

 Tekniska framsteg är enligt Rosenberg nästan uteslutet frukten av kostsamma 

experiment och insamlande av empirisk data. Enligt hans resonemang har vetenskapen 

föga eller inget att göra med omvandlingen från laboratorieupptäckter till färdiga 

produkter. Detta beror på att vetenskapliga principer ofta har lite att göra med  

produktutveckling.
24

  

 Ny teknik är ofta primitiv vilket vanligtvis kräver en omfattande 

förbättringsprocess. När en sådan väl kommit gång kan den mycket väl leda till att ett 

                                                 
20

 Ingelstam L, Schiller B  (1981) Teknik och social förändring s28-37 
21

 Ibid s68 
22

 Ibid s77-80 
23

 Ibid 1981 s60-65 
24

 Rosenberg N (1997) Den tekniska förändringens ekonomi s13-17 
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flertal från början okända användningsområden framkommer. Vidare är 

implementerandet av ny teknologi inte enbart beroende av att tekniken i sig förbättras 

utan är vanligtvis ofta bundet till att även komplimenterande teknik förnyas. Det är ofta 

kombinationen av olika teknologier som är nyckeln. Utöver detta utgör ofta större 

tekniska innovationer helt nya system. Detta kan innebär hinder då man normalt betraktar 

nya lösningar ur en snäv synvinkel och främst som komplement till redan befintliga 

system. Tillsist måste tekniken anpassas efter mänskliga behov vilka kan vara svåra att 

identifiera. För detta krävs det inte enbart ingenjörskunskaper utan även fantasi.
25

 

 Teknikutveckling och teknikbyten utgörs således av en relativt komplicerad 

process med ett flertal aspekter att ta hänsyn till. Utifrån uppsatsens teoretiska bas går det 

dock att se några huvuddrag i utvecklingen från en teknik till en annan. För det första är 

hastigheten av skiftningen beroende av i huvudsak tre faktorer i samhället; dragkrafter, 

tryckkrafter och tröghetskrafter. Samspelet dessa emellan samt vilken betydelse var och 

en av dessa äger i samhället skapar det övergripande klimatet för en förändring och 

utveckling av teknik. Väsentligt i denna aspekt är den utformning olika 

samhällsinstitutioner har och hur dessa ställer sig till olika tekniker eller tekniska nyheter 

i allmänhet. Utöver detta påverkar den befintliga teknologin utveckling mot nya 

lösningar. Här är det främst dess kompabilitet och behovsanpassning som styr hur väl den 

gör sig gällande gentemot äldre lösningar och hur de nya lösningarna kommer att se ut.  

  

 

Figur 1: Fyra samhälliga faktorer och deras relation till teknikförändringar. 

                                                 
25

 Rosenberg N 1997 s13-17 
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För att förstå teknologisk förändring måste man förstå hur samhället ställer sig till ny 

teknik; ser man användningsområden för nya lösningar, är man beredd att skapa nya 

system för att möjliggöra bruk av den nya tekniken, kan man se sätt att integrera 

lösningen i det existerande samhället med dess teknologi, samt kanske viktigast; finns det 

en allmän vilja att ta till sig en ny teknik.  

1.4 Metod och material 

Studien kommer att ha en kvalitativ och kvantitativ karaktär. Statistik kommer att 

studeras kvantitativt för att skapa en uppfattning om förändringar i samhället under 

undersökningsperioden. Denna data kommer i huvudsak att hämtas ur offentligt tryck, 

främst från SCB men även ur SOU utredningar. Ytterligare offentligt tryck kommer i 

rapporten att studeras ur ett kvalitativt perspektiv för att skapa en nyanserad bild av de 

förhållande som rådde, den kunskap som existerade, samt de besluts som togs under den 

studerade perioden. Till detta kommer material förutom ur tidigare nämnda källor även 

att hämtas ur Nytt juridiskt arkiv (NJA) samt  Svensk författningssamling (SFS). I NJA 

kommer Högsta domstolens (HD) domar främst granskas för att belysa gengasen ur ett 

dåtida samhälls- och kunskapsperspektiv. SFS kommer att användas för att granska 

lagstiftningens utformning rörande gengas. Utöver detta kommer ytterligare litteratur och 

tidigare forskning att granskas ur ett både kvalitativt såväl som kvantitativtperspektiv. 

1.5 Tidigare forskning, källor och källkritik 

Huvuddelen av det empiriska materialet till denna uppsats utgörs av offentlig statistik och 

bör bedömas som högst trovärdig. Den kortare nulägesrapport kring klimatförändringar 

och globaluppvärmning som uppsatsen hänvisar till och som framställer uppvärmningen 

som orsakad av mänsklig aktivitet erkänns av en majoritet av forskarvärlden. Olika bud 

ges dock kring hur stora och vilka effekter som en utveckling likt den nuvarande i 

framtiden kommer att leda till. Att poängtera är dock att det existerar forskning som helt 

förnekar att den globala uppvärmningen skulle ha någon artificiell orsak utan vara ett helt 

naturligt fenomen. En forskare som sticker ut angående detta ämne är professor Bo 

Nordell vid Luleå tekniska universitet. Nordell hävdar i motsatts till majoriteten av 

forskarna att den ökade temperaturen inte har något samband med en förhöjd 

koldioxidhalt i atmosfären utan istället är beroende av en uppvärmning vid jordens yta. 
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Nordell motsätter sig dock inte att denna effekt inte skulle härröra från mänsklig aktivitet 

utan endast att det är just koldioxiden som orsakar den, enligt hans resonemang är det 

värmeyttringar från förbränning som sprider värme vid jordens yta som sedan breder ut 

sig.
26

 Slutligen finns även enstaka forskare som helt förnekar någon global uppvärmning. 

Författaren väljer trots ovannämnda meningsskiljaktigheter att utgå från att Förenta 

nationernas rapport i huvudsak är riktig och de rekommendationer som ges är relevanta i 

och med att en majoritet av forskningen ställer sig bakom resultaten som presenteras.  

Det finns en uppsjö med litteratur och forskning rörande det andra världskriget. 

Något som även för svenskt vidkommande gäller i högsta grad. Lejonparten av denna 

litteratur och även forskningen för den delen berör kriget direkt eller olika kringliggande 

politiska förhållanden. Inte helt ovanligt är att det skrivna materialet har en direkt 

populärhistoriska karaktär, i synnerhet litteraturen. För denna undersökning är dock 

denna typ av litteratur i mångt och mycket helt ointressant. Detta av den anledningen att 

undersökningen inte avser att närmare gå in på kriget i sig. Kriget och dess orsaker utgör 

endast den bakomliggande faktorn till varför ett behov av minskat oljeberoendet uppstod.  

 En aspekt som är av sådant intresse är det ransoneringssystem som kriget 

framtvingade och övergången från olja till gengas är en del av. I Svarta börsen, 

samhällslojalitet i kris utforskar Johnny Wijk ransoneringssystemet och den illegala 

handeln perioden 1940-1949. Hans undersökning är inriktad mot 

livsmedelsransoneringen men berör även ransoneringen av drivmedel. I sin forskning 

klarlägger han dels den allmänna opinionen kring ransoneringen, dels den statliga 

opinionsbildningen för ransoneringen, samt uppkomsten och utbredningen av en 

svartmarknad för ransoneringsprodukter.
27

   

 Boken Beredskapsminnen har tillsammans med empiriskt material använts som 

källa i arbetet med denna uppsatts. Beredskapsminnen utgörs av en serie intervjuer som 

skett i en studiecirkel bestående av individer som levde under den aktuella perioden. 

Dessa människor var i olika åldrar under kriget och således i olika skeden av livet. Av 

stort intresse för denna undersökning är de berättelser som är givna av personer som var 

verksamma inom åkeri- och jordbruksverksamhet under perioden. I sina berättelser 

                                                 
26

 Nordell B (2003). Thermal Pollution Causes Global Warming. 
27

 Wijk J (1992) Svarta börsen -  samhällslojalitet i kris 
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redogör dessa för erfarenheter och minnen av just bruket av gengas i sitt dagliga arbete.
28

 

Den kritik som kan riktas mot denna källa är att den utgörs av minnen och är skriven 

utifrån berättelser givna långt efter de aktuella händelserna. Det finns en risk att de 

individer som medverkar inte minns korrekt eller har glömt vissa delar, något man måste 

vara medveten om vid tolkning av denna typ av källa. 

 Utöver förut nämnd forskning har även material rörande teknisk utveckling inom 

motorfordon, gengas och industri använts. Även ekonomihistorisk forskning över 

Sveriges industriella utveckling har brukats för att skapa en grundläggande bild av 

industrisamhället Sverige tiden för andra världskriget. Det samma gäller litteratur och 

forskning som berör människors inställning till den då nya tekniken. 

   

1.6 Disposition 

Utredningen kommer fortsättningsvis att vara disponerad på det sättet att den inleds med 

en kort sammanfattning av andra världskrigets utbrott och de direkta effekter detta fick 

för Sverige. Därefter följer en översikt av bilens intåg i det svenska samhället tiden 1900  

framtill krigsutbrottet 1939. Detta avsnitt inrymmer både det kulturella förhållningssättets 

såväl som den tekniska utvecklingens förändring. 

 Efter denna studie av det primära studieobjektet, bilen, följer en redogörelse för 

den industriella strukturen i landet följt av en översikt av landets olika transportsystem. 

Genom detta skapas en bas för själva studien. Den inleds med en redogörelse för 

övergången från olja till gengas där det statliga agerandet, allmänhetens syn samt 

gengasens tekniska egenskaper utreds. Detta utmynnar i det sista kapitlet slutligen i en 

analys där Sveriges reducering av sitt oljeberoende genom en övergång till gengas från 

olja utreds.  

 

 

 

                                                 
28
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2 Andra världskrigets utbrott 

Den 1 september 1939 invaderade Tyskland den polska staten, två dagar senare 

förklarade Storbritannien och Frankrike tillsammans krig mot Tyskland. Detta blev 

starten för det som kom att gå till historien som det andra världskriget.
29

 Under upptakten 

till kriget hade stämningen i Sverige kännetecknats av en stor oro. Det var inte enbart 

utvecklingen i Tyskland verkade skrämmande, även progressen i Stalins Sovjet fungerade 

oroande på svenskarna. De stora demokratierna var tillsynes inte något skydd mot 

diktaturerna på frammarsch. Det såg ut som om det var att välja mellan kommunism och 

Nazism. Icke angreppspakten mellan Sovjet och Tyskland kom i detta läge som en chock, 

hotet tedde sig nu vara dubbelt.
30

  

 Trotts Per Albin Hanssons uttalande om att den Svenska beredskapen var god så 

såg läget betydligt dystrare ut. Krigsmaterielen var undermålig, 

mobiliseringsorganisationen obeprövad och krigsplaneringen för det civila samhället 

bristfällig. Redan tidigt kom den svenska regeringen att uttala Sverige som neutralt, något 

som kom att kräva många kompromisslösningar samt stor diplomatisk skicklighet
31

  

 I inledningen av kriget rådde ingen brist på energi men då man förutsåg att läget 

skulle försämras inleddes ransoneringar. All privatbilism förbjöds redan vid krigsutbrottet 

och kolransonering till fastigheter genomfördes. På grund av utvecklingen började man 

nu se sig om efter innehemska energikällor. I detta läge blev skog som bränsle intressant. 

År 1940 beslutade riksdagen att skogsägare skulle bli skyldiga att avverka för att täcka 

landets energibehov. För att klara detta krävdes en enorm arbetsinsatts, man räknande 

med att 25 kubikmeter ved motsvarade 4 ton kol i fråga om värmeenergi, förhållandet i 

volym var fyra mot ett mellan ved och kol.
32

  

 De två i särklass största flaskhalsarna i detta projekt var arbetskraften och 

transporterna. Bristen på skogshuggare löstes dels genom att nyinkallade värnpliktiga 

sattes i skogsarbete en tid samt genom att frivilliga ställde upp. Transporter fick 

genomföras via flottning eller järnväg då landsvägstrafiken låg på ett minimum på grund 

                                                 
29

 McKay J, Hill B, Buckler J, Ebrey P, Beck R (2007) A History of world societies s975 
30

 Dahlberg H (1983) I Sverige under 2:a världskriget s9-10 
31

 Ibid s11-30 
32
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av bränsle och däckbrist.
33

 Nyttjandet av torv ökade som kompensation till kol under 

perioden för att fylla energibehovet för värme. Under de tre första krigsåren ökade 

torvproduktionen med fyra gånger.
34

  

Efter denna korta genomgång av händelser i direkt anknytning till krigets utbrott 

fortsätter uppsatsen med en överblick av bilens ställning i samhället och hur synen på den 

förändrades från sekelskiftet fram till krigsutbrottet. Syftet med detta är att skapa en bild 

av hur den kulturella inställningen och synen på bilen såg ut, samt utröna vilken 

betydelse den ägde i samhället. Även den tekniska utvecklingen av bilen kommer att 

beröras för att möjliggöra en senare analys av kompabiliteten hos tekniksystemet till 

gengas. 
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3 Svensken och bilen 1900 -1945 

Motorfordon i allmänhet och bilen i synnerhet är ett tekniskt fenomen som vi i dagens 

samhälle tar mer eller mindre förgivet. Att det inte alltid varit så är relativt lätt att 

föreställa sig, däremot kan det vara svårare att sätta sig in i hur människor ställde sig till 

bilen under dess tidiga uppträdande. Som vi kommer att se senare i uppsatsen så började 

de första bilarna dyka upp tiden kring sekelskiftet 1900, men drömmen om ett 

självgående fordon är mycket äldre än så.  

3.1 Motorfordon i Sverige tiden 1900-1945 

De äldsta tankarna på ett självdrivet fordon går att spåra tillbaka till Roger Bacon och 

Leonardo da Vinici under 1200 och 1400-talet, men tanken har relativt säkert existerat 

hos människor långt tidigare. Det var dock först under 1800-talet som några egentliga 

framsteg gjordes och genombrott kom till slut under första hälften av 1900-talet.
35

  

 I Sverige fanns det 1925 så många som 59.000 bilar ett antal som hade ökat till 

180.000 fordon år 1940, en trefaldig tillväxt. Även antalet lastbilar stegrade med ungefär 

tre gånger eller i exakta siffror; 19.203 st år 1925, till 63.028 år 1940. Antalet 

motorcyklar steg även det kraftigt under perioden, 1925 fanns det i Sverige 23.649 st 

medan det antalet år 1945 hade ökat till 110.262 st.
36

  

 Det motorfordon som dock ökade mest under perioden 1925 till 1940 var bussen, 

vilken till antalet ökade femfaldig.
37
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Figur 1. Antalet motorfordon i tusental, olika kategorier åren 1925 och 1940
38
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Under den första halvan av 1900-talet började inom jordbruket en motorisering ske på 

bekostnad av hästen. År 1917 fanns det i Sverige 715.101 hästar, en siffra som sjunkit till 

633.276 djur år 1937.
39

 Detta bör dock sättas i ett större sammanhang, exempelvis går det 

att se att det i början av 1950-talet då motoriseringen hade kommit igång ordentligt i 

Sverige endast fanns 385 667 hästar i landet.
40

 

  Hästen var således vid krigsutbrottet det huvudskaliga dragdonet i jordbruket. 

Traktorer hade börjat komma ut på marknaden, men var ofta stora och klumpiga vilket 

medförde att de endast var lämpliga vid större lantbruk. Ett motoriserat dragfordon var 

dock lockande för bönderna. Speciellt intresserade var många mindre brukare som inte 

hade råd att hålla sig med häst. Lösningen för dem blev Epa-traktorn. Dessa byggdes i 

mindre verkstäder av gamla bilar till en billig peng. Att använda dem var dock inte utan 

problem; koppling, kardanaxel och växellåda klarade ofta inte de hårda påfrestningarna 

som jordbruket innebar på grund av att komponenterna var underdimensionerade.
41

  

 En tillverkare av dessa Epatraktorer var Uno Öhman i Broträsk. Den första 

epatraktorn färdigställdes 1935 och hade då tagit två år att konstruera. Efter detta första 

lyckade bygge blev efterfrågan hos Öhman stor från småbrukare i trakten och affärerna 

gick lysande. Än mer arbete fick samme Öhman under kriget när han fick i uppdrag att 

modifiera samma Epatraktorer för gengasdrift.
42

 

3.2 Människan och bilen  

De som tidigt köpte bilar var förmögna teknikintresserade personer samt företag. 

Inledningsvis fanns det en skepsis hos allmänheten mot bilar. Det var först vid den tredje 

bilutställningen 1907 i Stockholm som vi svenskar började vänja oss vid det nya 

färdmedlet. Fortfarande under 1930-talet var dock bilen en lyxvara men synen på den 

hade börjat förändras. Nya ideal om produktivitet och effektivitet genom teknologi hade 

börjat göra sig gällande hos en bredare folkmassa.  

 Bilen blev med tiden alltmer vanlig som fraktmedel men också som hjälp för 

diverse sysslor vid jordbruket, den började under tiden före det andra världskriget allt mer 
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ses som en nödvändighet. Det motstånd som fanns mot motorfordon utgjordes vanligtvis 

av rädsla. En historia som visar på denna bävan handlar om en bruksdisponents son i 

Långed, vilken skaffade sig en bil så tidigt som år 1905. Enligt utsaga så skrämde detta 

fordon "gummorna" så pass mycket att de inte vågade sig till kyrkan varvid kyrkoherden 

fick träda in som medlare mellan bilägaren och ortsborna.
43

 

 Även det faktum att vägarna inledningsvis inte var anpassade för bilism utgjorde 

en konfliktkälla. Trafiklederna var ofta dåliga med gropar och en bilförare var så gott 

som alltid tvungen att laga minst en punktering under en resa. Det var bönderna som 

garanterade vägunderhållet. Varje fastighet hade ansvar för en vissa vägsträcka som 

grusades sommartid och plogades vintertid.
44

 Bilägare irriterade sig förutom på groparna 

i körbanan även på att vägarna vintertid ofta inte plogades, något som var naturligt då 

bönderna eftersträvade bästa möjliga slädföre. I sin tur störde sig gårdsägarna på att 

bilarna skapade djupa hjulspår i vägen, djupare än de som en häst och vagn åstadkom. 

Denna strid mellan fordonsägare och lantbrukare runt underhållet av vägarna löste dock 

successivt från och med 1921 då lantmännen miste sitt uppdrag att underhålla vägarna till 

staten. De tidiga striderna rörande bilar och bilkörning hade ofta formen av klasstrider då 

bilisten tidigt utgjordes av en individ från överklassen medan människor från de lägre 

samhällsskikten normalt var utan.
45

 

 Utvecklingen förändrades dock under 1920-talet. Bilismen var speciellt på 

landsbygden en generationsfråga. De äldre hade ofta en djupt inrotad misstro mot bilen 

medan de yngre fascinerades av den. Ungdomarna såg bilen som en symbol för staden, 

individualism och frihet.  Bilen blev ett medel med vilket man kunde provocera den äldre 

generationen. Den symboliserade ett nytt samhälle som utlovade äventyr, glädje och 

förvandling. Således blev det allt vanligare att unga under 1920-talet införskaffades sig 

en bil. Den blev en statussymbol som bröt mot den äldre generationens syn på 

arbetsmoral och asketism. 
46

 

 Det var under 1920-talet som bilen började sin bana mot folklighet. De grupper 

som gick i täten för det gemena biläggandet var handlare och egenföretagare tillsammans 
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med lärare och svenskamerikaner, samt just de unga bondsönerna. Vanligtvis 

finansierades bilköpet genom att bilen ställdes till kollektivt förfogande för andra bybor 

mot en viss betalning.
47

   

3.3 Teknikläge åren kring 1939 

Att motorfordon hade börjat få en ökad betydelse vid tiden för andra världskriget hade sin 

grund i den utveckling som skett av den bensindrivna förbränningsmotorn. Experiment 

hade utförts med både elektriska och ångdrivna motorer, dessa satte hastighetsrekord över 

korta distanser på räls men förbränningsmotorn visade sig överlägsen vid nästan alla 

pålitlighets- och uthållighetstest på vanliga vägar. Den visade sig även betydlig lättare att 

förbättra än endera ångmaskinen eller elmotorn med batteri.
48

  

 Först ut i utvecklingen var tvåtaktsmotorn. Det finns ingen enskild uppfinnare till 

den utan framstegen skedde gradvis. Två patenter togs på motorn av dels Stuart Perry i 

USA år 1844 och -46 samt av belgaren Etienne Lenoir år 1860. Lenoir har dock givits 

äran att vara först då hans motor blev kommersiellt framgångsrik. En viktig innovation på 

Lenoir's motor var att den använde sig av en elektrisk gnista för att tända bensin- och 

luftblandningen inne i cylindern.   En ökade efterfråga av billiga och enkla kraftkällor hos 

mindre industri och bönder drev på utvecklingen och ett nytt genombrott gjordes år 1876 

då tysken Nicolaus Otto uppfann fyrtakts- kompressionsmotorn.
49

 

 Skillnaden mellan en tvåtakts- och en fyrtaktsmotor är att arbetstakten i en 

fyrtaktsmotor sker med en impuls för vart fjärde slag
50

 av kolven. Vid det första slaget 

sugs bränsle- luftblandningen in i cylinderns brännkammare. Vid det andra slaget 

komprimeras blandningen, vilken förbränns vid det tredje slaget. Slutligen blåses 

avgaserna ut vid det fjärde slaget. Under denna process går således vevaxeln två varv. 

Gasväxlingen i en fyrtaktsmotor sker med hjälp av ventiler i cylindertoppen, för varje 

cylinder finns minst två ventiler, en för insug och en för utblås.
51

 I en tvåtaktsmotor sker 

arbetsimpulsen däremot vid vartannat slag i cylindern, under det att vevaxeln roterar ett 
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varv. Gasväxlingen sker genom två portar i cylinderväggen, en för insug och en för 

utlopp, själva växlingen sker då kolven är i sitt nedre vändläge. Eftersom 

bränsletillförseln sker med båda portarna öppna samtidigt måste insuget ske under 

övertryck. Detta skapas vanligtvis genom att vevhuset fungerar som bränslepump. I och 

med att båda portarna ständigt är öppna sker ett visst svinn av oförbränt bränsle genom 

utblåset vid gasväxlingen.  Även det faktum att en viss del av avgaserna blir kvar i 

cylindern under förbränningen minskar effekten.
52

 Således så är en fyrtaktsmotor 

väsentligt effektivare än en tvåtaktsmotor.  

 Dieselmotorn i sin tur uppfanns år 1893 av Rudolf Diesel. Den fungerar genom att 

ett högt tryck skapades i cylindern före det att brännslet sprutades in vilket medför att 

trycket i sig antänder bränslet. Utvecklingen av dieselmotorn var dock svår. Man stött 

bland annat på stora problem med att motortemperaturen blev för hög samt med 

insprutningshastighet, vilken måste vara väldigt hög. På grund av detta kom inte 

dieselmotorn till någon större användning förrän efter det andra världskrigets slut.
53

 

 Den första egentliga bilen uppfanns av Carl Benz 1885 och hade en 

0,5hpk

encylindrig förbränningsmotor. Benz utvecklade detta koncept och kom 1893 ut 

med en kraftigt förbättrad 3hpk elektrisktänd bil.
54

Från att egentligen ha utgjorts av 

droskor försedda med en liten motor likt Benz bil, gick utvecklingen snabbt framåt för 

bilindustrin.  

 År 1905 presenterade svenska Scania sin phaeton med en 30hpk motor som mer 

liknade en modern bil än de tidigare varianterna.
55

 Thulin av årsmodell 1920 utgjorde ett 

ytterligare steg mot en modern bil. Den hade en vattenkyld, fyrcylindrig fyrtaktsmotor. 

Kraftöverföringen skedde med hjälp av en kardanaxel och motorn hade elektrisk 

tändning. Kraftöverföringen inom motorn skedde med hjälp av kugghjul och växellådan 

var helt ihop byggd med resten av motorkomplexet. Denna version förbättrades genom 

att elektrisk startmotor, signalhorn och hastighetsmätare monterades.
56

 Man hade nu 

börjat frångå kedjor som kraftöverföring, fyrtaktsmotorn hade slagit igenom på bred 
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front, likaså elektrifieringen av tändsystemet. Vid andra världskrigets början såg bilen 

som tekniksystem ut på detta sätt. Bilen drevs vanligtvis av en fyrtaktsmotor med 

elektrisk tändning, kraftöverföringen skedde med hjälp av kugghjul och axlar, inte av 

kedjor. Karosseriet var av plåt och däcken av gummi allt enligt samma princip som 

dagens bilar bygger på. Utvecklingen ledde till att bilen började bli billigare och än mer 

populär. Under kriget började man inom Volvo planera för en riktigt folkvagn men 

produktionen koncentrerades mest på militära fordon och gengasaggregat. På en 

utställning 1944 visades dock PV 444- vilken började serietillverkas 1946. PV 444 kom 

att bli den första riktiga svenska folkbilen.
57

 

 Viktigt i denna utveckling var den industriella utvecklingen. Hur industrin hade 

utvecklats i Sverige var även av stor vikt för möjligheterna till att producera andra typer 

av maskiner och motorer, exempelvis gengasaggregat. Följande kapitel redogör kortfattat 

för den industriella utvecklingen i Sverige perioden 1900 till 1939 i syfte att ge en bild av 

den industriella strukturen vid krigsutbrottet. Utifrån uppsatsen frågeställningar ligger 

intresset vid industrins förmåga att hantera uppkomna behov och svårigheter till följd av 

bristen på olja. Något som det i uppsatsens analysdel kommer att återkopplas till. 
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4 Den svenska industrins förutsättningar 

Industrialismens genombrott i Sverige förläggs vanligtvis till 1800-talets mitt. Från denna 

period ökade industrins andel av ekonomin, produktion och sysselsättning; en utveckling 

som förändrade sociala förhållanden, infrastruktur och institutioner utifrån 

industrialiseringens behov och effekter.  

 Framåtskridandet hade föregåtts av en successiv förändring av jordbruket som 

skapade kapitalbildningar, ökad efterfråga på maskiner och redskap, samt uppkomsten av 

ett jordbruksproletariat. Vid sidan av jordbruksförändringarna växte regionala 

protoindustrier inom exempelvis sågverk, järnhantering och saluslöjd fram. Detta 

preparerade marken för ångsågarna, mekaniserade textilfabriker, verkstäder, stålverk, 

massafabriker, samt slutligen konsumtionsfabriker tiden 1830 till 1890. Vid krigsutbrottet 

1914 var Sverige på väg att bli en renodlad industrination, detta uppsköts dock till 1920-

talet.
58

  

 Från år 1913 till år 1940 steg produktiviteten inom en majoritet av 

industrigrenarna, undantaget var industrier som garveri-, sågverks- gödselmedels- och 

kvarnindustrin. För dessa undantag låg produktionen under denna period på en relativt 

konstant nivå. De flesta industrigrenar genomgick den största produktionsökningen först 

efter det andra världskrigets slut.
59

  Under samma period genomgick den svenska 

industrin en kraftig utveckling samt strukturomvandling i och med att den utsattes för en 

rad kriser som tvingade fram effektiviseringar.  

 För 1920-talet kom detta att innebära omfattande rationaliseringar genom i första 

hand ökad mekanisering. Produktionen kunde genom detta öka med 40 % per 

arbetstimme. Även ett ökat samarbete med konkurrenter inom och utom landet blev ett 

sätt att försöka öka effektiviteten. Förändringarna kom att leda till en expansionsperiod 

för den svenska industrin. Dock skapade depressionen 1929 ett allmänt prisfall på 

exportvaror. De genomförda omstruktureringarna och rationaliseringarna kunde dock 

lotsa Sverige förhållandevis enkelt genom krisen i en internationell jämförelse.
60
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Under mellankrigstiden utvecklades den svenska verkstadsindustrin i två 

huvudriktningar. Dels fortsatte en koncernbildning med företagsförvärv och 

produktutveckling. Vid sidan av dessa växte en mängd små och medelstora företag fram, 

många gånger fungerade dessa som underleverantörer till storindustrin. Nybildningen 

hade stimulerats av en ökad internationell efterfråga, då denna stagnerade under 30-talet 

blev den inhemska marknaden viktigare. Parallellt med de ekonomiska förändringarna 

hade den tekniska utvecklingen inom metallurgi och verkstadsteknik möjliggjort en ny 

specialiserad produktion lämplig för mindre företag.
61

  

 Det underleverantörssystem som skapats i Sverige fungerade som ett komplement 

till storindustrin. De nya företag som startades under denna period grundades av delvis 

andra grupper än de traditionella. Det var arbetare, förmän och tekniker som stod för en 

stor del av nystarterna. De hade vanligtvis skaffat sig specialiserad kunskap i sitt arbete 

inom industrin vilket gav dem möjligheten att starta en egen verkstad. Andra faktorer 

som bidrog till det ökade småföretagandet var förbättrad utbildning genom yrkesskolor, 

hög arbetslöshet samt goda möjligheter till banklån med förmånliga räntor.
62

 

Som komplementerande teknik till motorfordon är det centralt utifrån uppsatsens 

frågeställningar att närmare studera övriga transportmedel som var tillgängliga under den 

aktuella tiden samt vilken roll de spelade i samhället, vilket nästkommande kapitel gör. 
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5 Transportsystemet och transporter i Sverige 

När det gäller transporter i Sverige hade en stor förändring skett åren mellan 1926 och 

1939. Körningar med hjälp av häst hade avtagit med drygt 50% samtidigt som en 

trefaldig ökning av förflyttningar med trampcykel och motorfordon hade ägt rum.  

 Mellan krigsåren 1939 och 1942 minskade dock motorfordonstransporterna med 

70% samtidigt som transporterna med trampcykel steg med 40%. Andelen körningar med 

hästfordons växte i sin tur under samma period med 30%. En 70 procentiga tillbakagång 

av transporter med hjälp av motorfordon under krigsåren ledde således till en 

motsvarande ökning av trampcykel- samt hästfordonstransporter.
63

 Minskningen av 

andelen transporter med motorfordon under det andra världskriget har i huvudsak två 

förklaringar, dels så rådde en brist på bensin vilken till viss del löstes med gengas. Utöver 

det så medförde kriget en kraftig begränsning av tillgången på bildäck då det blev svårt 

att importera gummi. Produktionen av bil- och cykelgummi var vid ingången av år 1940, 

6 152 ton.
64

 Produktionen nådde sin botten år 1943 då den minskat till 2 384 ton, en 

nästintill trefaldig nedgång.
65
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Figur 2: Förändring i procent av transporter 1942 utifrån 1939 års nivå
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Vad gäller järnvägstransporter skedde även där stora förändringar. År 1938 utfördes 3,2 

miljoner persontransporter med järnväg och  5,2 miljoner ton varor transporterades. 
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Samma siffra är 1941 uppe i 5 miljoner resor och 8 miljoner ton godsförflyttningar. År 

1944 är siffran över 6 miljoner resenärer och omkring 9 miljoner ton gods. Detta trotts att 

järnvägsnätet inte utökats nämnvärt under perioden.
67

 Förklaringen till dessa stora 

ökningar är således knutna helt till en omstrukturering av transporter. I och med 

minskningen av motortransporter är det en rimlig slutsatts att andelen järnvägstransporter 

nödvändigt måste ökas för frakter av den art som inte häst eller trampcykel kunde klara 

under rimliga förhållanden. 

 För sjötrafiken skedde en 63% minskning under krigsåren i jämförelse med år 

1939. Denna tillbakagång är enligt Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen helt beroende av 

den minskade utlandshandel till följd av kriget. Huruvida någon ökning av inhemska 

sjötransporter skedde under perioden går inte att utläsa ur statistiken och förblir således 

en okänd faktor i sammanhanget.
68

 

 Sammanfattningsvis går det att se en kraftig omstrukturering av transporter under 

kriget från motorfordon till hästfordon, trampcykel och järnväg. Ett rimligt antagande är 

de att lättare gods- och persontransporter över kortare distanser överläts från motorfordon 

till hästtransporter samt trampcykel medan de längre och tyngre transporterna som 

tidigare genomförts med hjälp av last- eller personbil togs över av järnvägen. 

Begränsningen av trafiken med motorfordon ändrade således transportbeteendet i landet.  

 Följande kapitel riktar in sig på de centrala aspekterna av övergången från olja till 

gengas. Inledningsvis berörs det statliga agerandet vilket är direkt kopplat till uppsatsens 

två första frågeställningar. Därefter behandlas den allmänna opinionen till 

ransoneringarna och gengasen som drivmedel. Syftet med detta är att ge svar på vilket 

sätt opinionen samt gengasens tekniska aspekter påverkade reduceringen av 

oljeberoendet under kriget. 
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6 Övergången från olja till gengas 

Från sekelskiftet fram till det andra världskriget hade bilen börjat etablera sig allt mer i 

det svenska samhället och fått en ökad betydelse. Från att vara en lyxartikel hade den gått 

till att bli ett vanligt förekommande arbetsredskap. Denna utveckling skulle efter det 

andra världskrigets slut fortgå och bilen skulle sinom tid komma att bli gemene mans 

transportmedel. Under omkring 40 år hade tekniken kraftigt förbättrats, bland annat 

genom införandet av fyrtaktsmotorer och modern kraftöverföring. Bilen började under 

den här perioden att likna ett modernt fordon i sin grundkonstruktion.  

 Krigsutbrottet kom dock att hastigt förändra situationen. Tillgången på olja ströps 

och den bensin som fanns tillgänglig fördelades till samhällsviktiga institutioner som 

militär, polis, brandkår och ambulans. Transportbehovet förändrades dock inte på grund 

av krigsutbrottet. De motoriserade transporter som  skett var fortfarande tvungna att 

utföras, man tvingades nu endera gå tillbaka ett steg vad gäller förflyttningar eller 

använda sig av alternativa bränslekällor för fortsatt motoriserad transport.  

6.1 Det politiska beslutsfattandet 

I och med händelser som stod i direkt anknytning till andra världskrigets utbrott ansåg 

dåvarande statsminister Per Albin Hansson att läget var så kritiskt att han förordande om 

en regeringsombildning. Koalitionen som satt i makten bestående av bondeförbundet och 

socialdemokraterna ersatts med en ministär där samtliga riksdagspartier undantaget 

kommunisterna var representerade. Per Albin Hansson kom att fortsätta som statsminister 

men omgavs nu av bland annat tre partiledare från högern, folkpartiet och 

bondeförbundet.
69

 Den samförståndslösning som ministären representerade kom i sin tur 

att underlätta inrikespolitiken och folkförsörjningen. Man lade motsättningarna partierna 

emellan åt sidan till förmån för att klara situationen. Motsättningar som under 

mellankrigstiden kraftigt hade mildrads genom de politiska förändringar som skett i 

samhället.
70

 

 Så tidigt som den 6 oktober 1939 utfärdades en förordning från ministären om 

bildandet av en nämnd för reglering och hushållning kring landets resurser av bensin och 
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olja. Denna kommitté skulle bestå av fem ledamöter vilka utsågs av chefen för 

handelsdepartementet. Vidare skulle chefen för handelsdepartementet även utse en av 

dessa delegater till chef för bensin- och oljenämnden, vilket var namnet på den aktuella 

nämnden.
71

 

  

Bensin- och oljenämnden fick sju uppgifter enligt § 4 nr701: 

1) att skaffa sig möjligaste fullständiga kännedom om landets tillgång å och behov 

av flytande bränsle; 

2) att verka för importens upprätthållande och själv enligt av Kungl. Maj:t 

meddelande anvisningar föranstalta om inköp från utlandet; 

3) att förbereda och enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande genomföra regleringar av 

handel med flytande bränslen; 

4) att planlägga och genomföra erforderliga regleringar i fråga om användningen av 

av flytande bränslen samt verka för besparing och rationalisering av 

användningen; 

5) att hos Kungl. Maj:t eller vederbörande myndighet föreslå de åtgärder i övrigt för 

försörjning med flytande bränslen, som kunna finnas påkallande; 

6) att träffa för verksamhetens organiserande och utövande erforderliga anstalter; 

samt 

7) att i övrigt fullgöra de uppgifter, som Kungl. Maj:t eller chefen för 

handelsdepartementet må uppdraga åt nämnden.
72

 

 

Redan en månad efter andra världskrigets utbrott hade såldes en statlig enhet med stor 

autonomi och vidgående befogenhet bildats för att säkra landets energibehov. 

 Inskränkningar i rättigheten att framföra motorfordon skedde dock redan så tidigt 

som dagen för krigsutbrottet den 1 september 1939. Från och med klockan 10 dagen efter 

- det vill säga den 2 september - blev det förbjudet att i annat än yrkesmässig trafik 

framföra bil, motorcykel, motorbåt eller luftfartyg. Försäljning av bensin till dessa fordon 

förbjöds redan vid midnatt den 1 september 1939. Undantag från dessa bestämmelser 
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gjordes mot fordonsinnehavare som erhållit ett tillstånd. För att kunna få ett sådant 

tillstånd skulle det anses som nödvändigt med motorfordon för att ta sig till och från sitt 

arbete, eller för att driva sin verksamhet.
73

 Enligt bestämmelserna var det fortfarande 

tillåtet att köra lastbilar och traktorer samt köpa bensin till dessa så länge erforderligt 

tillstånd kunde uppvisas.  

 Förhållandena ändrades dock från och med den 6 september. Det blev efter det 

datumet förbjudet att framföra alla typer av fordon med hjälp av flytande bränsle om 

ägaren inte innehade något tillstånd för fordon som användes till ”oundgängliga 

transporter, för vilka annat transportmedel icke står till buds”.
74

 Kraven stramades helt 

enkelt åt för att få bensin tilldelat.   

 Lagstiftningen kring brukande av motorfordon var hård men det gjordes försök att 

kringgå den. Den 22 juni 1943 lagfördes Per Nilsson i Kågeröd för att ha framfört en till 

kapsåg ombyggd bil utan vare sig tillstånd för framförande av bil eller innehav av 

smörjmedel. Per hävdade att den ombyggda bilen inte alls var någon bil utan ett 

motorredskap. Fordonet, eller som Per hävdade; motorredskapet, utgjordes enligt 

polisrapporten av en till transportabel kapsåg ombyggd personbil av märket Chevrolet, 

driven medels gengas. Ingen förändring av växellådans utväxling hade dock skett vilket 

blev utslagsgivande i hovrättens dom. Även högsta domstolen valde att gå på hovrättens 

linje och Per dömdes till 1 månads fängelse för olovligt brukande av motorfordon samt 

otillåten försäljning och brukande av smörjmedel.
75

 Genomgående går det att finna få fall 

rörande olovligt brukande av motorfordon som högsta domstolen
76

 tar upp under den 

aktuella perioden. Det enda direkta fallet som gått att finna är just det om Per Nilssons 

och hans mobila kapsåg. 

 I och med en allt striktare lagstiftning hade i princip all användning av flytande 

bränsle till motorfordon förbjudits. Det krävdes nu någon form av ersättning och valet 

föll på gengas. Den 10 november 1939 förordnades det om en särskild nämnd rörande 

frågor kring gasgeneratorer för motordrift. Kommittén fick till uppgift att undersöka de 
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tekniska förutsättningarna för en övergång till gengasdrift. Vidare så skulle rådet 

kontrollera produktionen och installationen av aggregaten för att säkerställa kvaliteten. 

Nämnden skulle även genomföra utbildningen i skötsel, drift och montering av 

gengasaggregat på fordon.
77

  

 Utöver detta skulle även nämnden ombesörja för lån till gasgeneratorer. Detta 

reglerades i en kungörelse den 16 november. Lån beviljades för upp till 80% av 

kostnaden för inköpa och installation av gengasaggregat samt de modifieringar av 

fordonet som vara nödvändiga. I låneansökan var låntagaren tvungen att ange ändamålet 

för gengasaggregatet något som sedan kommerskollegiet - vilken var den beslutande 

instansen - tog ställning till i sitt avgörande beslut kring ansökan. Även säkerheten för 

lånet samt teknisk lämplighet vad gäller motor, fordon och aggregat togs hänsyn till i 

utslaget. Denna kungörelse träde i kraft dagen efter beslutandet, det vill säga den 17 

november 1939.
78

 

6.2 Allmänheten och medias opinionen till ransoneringen  

Det ransoneringssystem som infördes i början av det andra världskriget lanserades som 

en nationell moralisk angelägenhet. Brott mot ransoneringen utmålades som en illojal 

handling mot övriga medmänniskor. Regleringssystemet som förutom olja innefattade 

livsmedel och andra dagligvaror innebar i realiteten en detaljstyrning av enskilda 

individers dagliga handel. På grund av den omfattning som detta förhållande innebar så 

var det omöjligt att skapa ett kontrollsystem som skulle kunna förhindra uppkomsten av 

smyghandel. Av denna orsak så inriktade sig makthavarna mot opinionsbildningen till 

förmån för befolkningens samarbetsvilja istället för att skapa ett omfattande 

kontrollsystem. Som led i detta valde man från statligt håll att rikta samhällsdebatten 

kring ransoneringen mot nationell moral och vikten av samhällslojalitet i krisläge.
79

 

 Vid krigets början ställde sig pressen tidigt positiv till  ransoneringspolitiken 

mycket på grund av att en stark oro för kommande nödtider var förankrad i presskåren. 

Dagspressen manade till en nationell samling kring försörjningsfrågan. En livlig debatt 

kring de införda restriktionerna för köp av bensin fördes trotts detta. En stor smyghandel 
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och fusk med bensin pågick enligt debatten överallt och ett striktare system förespråkades 

för att bringa ordning och framförallt rättvisa.
80

  

 Under inledningen av kriget rådde en generell sympati med den förda 

ransoneringspolitiken även hos allmänheten. Det ansågs viktigt att de knappa tillgångarna 

skulle fördelas rättvist och då var det nödvändigt med ransonering. I och med att fler och 

fler varor infattades av ransoneringen började opinionen svänga. Detta öppnade även för 

en politisk diskussion, framförallt kommunisterna kritiserade samlingsregeringen för att 

ha misslyckats med försörjnings politiken.
81

 

 Det var dock först mot slutet av kriget som myndighetslojaliteten började att svika 

på en bredare front. Lojaliteten hade tidigare varit så gott som intakt från medialt håll. 

Endast enstaka undantag hade förekommit. I och med en ökad fredsoptimism så började 

ransoneringssystemets legitimitet emellertid att debatteras och opinionen svänga. 

Debatten inledes med en medial diskussion kring ransoneringens storlek och möjligheten 

att öka denna. Svarta börshandeln ansågs vara väldigt stor och en ökning av ransonerna 

antogs kunna stävja den. Före det reella krigsslutet var trotts allt den överhängande 

majoriteten myndighetslojala. Denna spricka kom dock att öka under 1944 samt 1945 och 

efter krigsslutet kom opinionen hos tidningarna att vända helt.
82

  

 Vad gäller allmänhetens åsikt kring de förhållandena som rådde under kriget 

kartlagdes den genom den så kallade "kulturella folkberedskapen". Myndigheten var en 

fristående statlig institution placerad under den "Svenska informationsstyrelse" med syfte 

att stärka samt kartlägga invånarnas opinion i diverse frågor. Mättningar från denna 

myndighet från 1941 visar på en lugn stämning bland folket, det samma gäller följande 

år. Det missnöje som kunde spåras härrörde dock främst från just ransoneringar. Vidare 

konstaterades att ransonering drabbat främst städer medan landsbygden lämnades relativt 

oberörd. Ett ökat missnöje med ransoneringssystemet började enligt myndigheten att 

uppträda 1943.
83
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Det går således under större delen av kriget att se en i allmänhet positiv inställning till 

ransoneringen av dagligvaror och drivmedel. Men hur fungerade då gengas som 

ersättningen för bensin? 

6.3 Gengas som drivmedel 

Gengas framställs på fordonet genom förgasning av ett fast bränsle tillsammans med luft. 

Redan under 1870-talet användes gengas som motorbränsle för stationära motorer och 

vid sekelskiftet existerade konstruktioner för fordon och båtar.
84

 I Sverige fanns redan en 

fabrik för tillverkning av gasgeneratorer vid andra världskrigets utbrott, AB 

Gasgenerator. Företaget hade startats av ingenjören Axel Svedlund som redan under 

första världskriget börjat experimentera med just gengas.
85

 Nyttjandet av gengas 

kulminerade dock vid det andra världskriget på grund av den strypta oljetillförseln. Det 

huvudsakliga bränslet för gasgeneratorerna  var under denna period ved, träkol, brunkol 

samt antracit
86

. Under det andra världskriget bestod den svenska fordonsparken av c:a 

100 000 gengasdrivna fordon.
87

 Detta måste ses som en väldigt hög siffra då den totala 

fordonsparken 1939 bestod av 248 000  enheter.
88
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Figur 3: Antal gengas drivna fordon i december månad, undantaget 1940 där siffrorna rör 

augusti.
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Utifrån diagrammet ovan går det tydligt att se vilken explosionsartad ökning av antalet 

gengasdrivna fordon som skedde i Sverige. På ungefär ett år - augusti 1940 till december 

1941 - så ökade antalet gengasdrivna bilar med 2 744%, antalet lastbilar med 981% och 

antalet bussar med 642%.
90

 

 Problemen med gengasdrift var och är dock stora. Bland annat är hälsoriskerna på 

grund av koloxiden betydande då gasen är mycket giftig samt saknar lukt och färg.
91

 

Gasen påverkade bland annat hjärtverksamheten vilket medför att den som utsatts blir 

trött och slö. Om en sådan olycka redogörs i boken Beredskapsminnen 1939-1945: 

 

”Brodern Ragnar som mest körde droskbilen, skulle en gång starta bilen i garaget, 

eftersom det var mycket kallt och han var rädd att den skulle frysa sönder. Dörrarna var 

stängda, men hans syster Svea började misstänka att allt inte stod rätt till, så hon sprang 

ner till garaget och fann brodern medvetslös, halvt hängande inne i bilen.”
92

 

 

Ragnar klarade sig dock med livet i behåll tack vare att han snabbt fick läkarhjälp, 

men problemen vara stora. Bilförare utsattes ofta för en hög risk då hytten många gånger 

var otät och koloxiden - vilken är den giftiga substansen i gengasen - ofta läckte in kupén. 

Även värmesystemet utgjorde en riskfaktor för läckage av koloxid. Det fanns även en 

viss explosionsrisk med brukandet av gengas vilket ledde till ett flertal olyckor. Dessa 

risker minskade dock med tiden i och med att människor blev mer vana att handha 

gengasmotorerna
93

  

Hälsomässigt kunde även exponering av gengas medföra en kronisk 

gengasförgiftning med bland annat psykiska förändringar som följd. Denna effekt blev 

uppmärksammad i ett brottsmål rörande en poliskonstapel vid namn Erik
94

. Erik hade ur 

polisens skytteklubb förskingrat pengar vilket slutligen uppdagades.  

År 1939 hade Erik kommenderats till statspolisen i Stockholm där han verkade 

som förare av en gengasbil. Verksamheten medförde att han ofta kände sig nervös och 
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tung i huvudet. Enligt honom var det nervositeten som minskat hans motståndskraft för 

omoraliska handlingar och därmed föranlett brottet.
95

  

I domen går att utläsa tre utsagor från olika läkare angående effekter av 

gengasexponering. De symptom som i dessa framgår är balansrubbningar, psykiska 

förändringar, yrsel och trötthet. Dessa symptom benämns även som typiska för 

fenomenet kronisk gengasförgiftning.  De psykiska förändringar som de konsulterade 

läkarna tillskriver denna typ av förgiftning är rubbning av minnet, retlighet, 

oföretagsamhet, initiativlöshet, psykisk uttröttbarhet samt viljesvaghet. Läkarna slog fast 

att symptomen hade ägt betydelse vid Eriks brottsliga gärningar. På grundval av detta 

valde högsta domstolen att sänka Eriks straff från 7 månaders straffarbete till 4 månaders 

fängelse samt villkorlig frigivning över tre år.
96

  

Utöver de hälsorisker som gengas medförde så måste en lägre verkningsgrad och 

effektuttag fogas till minusposten. Detta beror på att gengas har en lägre 

förbränningshastighet än bensinkolväten.
97

 De svagare motorerna skapade svårigheter vid 

framförandet av fordonen. Speciellt blev denna svaghet synlig hos lastbilar. Dessa hade 

ofta svårigheter att ta sig upp för slutningar vilket gjorde att förarna tvingades backa upp 

eller ta hjälp av en extra person. Klättringen uppför gick till på det sättet att chauffören 

körde upp en bit, den extra individen lade då ett vedträ under hjulen och föraren rusade 

motorn för att ta sig upp en bit till så att proceduren kunde upprepas.
98

  

Till fördelarna med gengas som substitut för oljebaserade drivmedel bör god 

bränsletillgång, hög kompabilitet med befintlig teknik samt enkelhet att använda läggas. 

Att bygga om ett bensin- eller dieseldrivet fordon för gengasdrift är relativt enkelt. För en 

bensindriven förgasarmatad motor så är de justeringar som krävs; byte av förgasar till 

blandningsenhet med reglage för gengas, samt ändring av tändinställning till ”kallare” 

tändstift. Utöver detta måste en gasgenerator monteras. Då denna ofta är skrymmande så 

var det under kriget vanligt att montera den på ett släp bakom mindre fordon, så vida 

plats inte fanns på själva fordonet. Själva gasgeneratorn fungerar på det sättet att ett fast 
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bränsle förgasas under upphettning för att sedan ledas in i motorns cylindrar för 

förbränning där.
99

   

 Att utföra en sådan ombyggnad var enkel och kunde göras av mindre verkstäder. 

Materialet som behövdes kunde införskaffas vid bil- och skrotfirmor, utöver detta så 

krävdes även ett visst experimenterande och uppfinningsrikedom. Att sköta fordonet var 

inte svårt men då motorn beskrivs som nyckfull krävdes ”fingertoppskänsla” för att 

handha den tillförlitligt. Att vedknubben var för hårt packad eller det faktum att 

kolbädden kring brännugnen blivit alltför tät, tillsammans med aggregatets skötsel 

beskrivs som vanliga orsaker för driftsstopp.
100

  

 Övergången till gengas medförde även en ökning av vedbehovet. För att kunna 

driva ett gengasaggregat var veden tvungen att kolas. Den ökade användningen av 

stenkol hade dock till stora delar trängt undan träkolet. Metoden för att framställa träkol 

var därför fortfarande små kolmilor. Tekniken levde fortfarande kvar främst i Norrland 

och Hälsingland vilket medförde att dessa regioner blev huvudproducenter.
101

 

Då bränslet förutom träkol även utgjordes av torkad ved krävdes en uppbyggnad 

av sådan produktion. Tillverkningen av torkad ved lämplig för gengasaggregat var 

okomplicerad. Inköpt ved kapades till knubb som sedan klövs upp i småbitar. Efter detta 

torkades bitarna i lådor inuti ett så kallat torkrum, vilket värmdes upp genom eldning av 

sågspån och kapavfall.
102

  

Nästkommande och även det slutliga kapitlet i denna uppsats utgörs av en analys 

där den empiriska undersökningen kopplas till den teoretiska basen för att svara på 

uppsatsens frågeställningar vilket utmynnar i en diskussion kring dagens situation med 

global uppvärmning.  
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7 Analys och resultat  

Enligt en majoritet av den aktuella forskningen under 2000-talets första decennium ses 

klimatförändringar som ett hot vilket är skapat av mänsklig aktivitet. Utifrån Förenta 

nationernas klimatrapport så måste den rika delen av världen minska sina utsläpp av 

växthusgaser med så mycket som 80% fram till är 2050 - av dessa gaser består ungefär 

54% av koldioxid - för att stävja denna förändring. Då huvuddelen av dagens 

koldioxidutsläpp sker genom förbränning av fossila bränslen är det nödvändigt att minska 

användningen av denna typ av energi. Syftet med den här rapporten är att i skenet av 

dagens debatt lyfta fram situationen under det andra världskriget för att klargöra vad som 

påverkade möjligheterna att ha gengas i beredskap till den uppkomna situationen. 

 För att nå detta syfte ställdes i inledningen av uppsatsen följande frågeställningar; 

 

- Hur ställde sig och agerade den svenska staten till den uppkomna situationen? 

- Vilka åtgärder vidtog staten för att hantera situationen? 

- På vilket sätt underlättade eller försvårade; den befintliga tekniken, den 

industriella strukturen, samt  de samhälliga institutionerna hanteringen av det 

aktualiserade problemet? 

 

Under det andra världskriget ströps till stor del Sveriges tillgång till olja vilket fick till 

effekt att de motordrivna fortskaffningsmedel som fortfarande var i drift tvingades att 

bruka ett alternativt bränsle, undantaget vissa statliga fordon som under hela kriget 

tilldelades olja. Vid ingången till det andra världskriget så fanns det i Sverige 180 000 

bilar, 63 000 lastbilar, 5 100 bussar och 48 000 tunga motorcyklar. Den lägsta antalet 

motorfordon uppnåddes år 1941. Fordonsparken bestod då av 31 854 bilar, 38 998 

lastbilar, 3 523 bussar och 6 640 tunga motorcyklar.  

Antalet bilar sjönk således på två år med hela 82%, för lastbilar låg minskningen 

på 38%, för bussar 32% och 86% för tunga motorcyklar. För både lastbilar och bussar låg 

sedan antalet relativt jämnt under hela kriget medan antalet motorcyklar närmast 

fördubblades mellan 1941 och 1944. Denna minskning av motorfordon är helt och hållet 

en funktion av de restrektioner som infördes från statligt håll i samband med kriget. De 

fordon som fortfarande var i drift kom att drivas med gengas och var i huvudsak diverse 
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motorredskap och transportmedel som användes i arbete. Stora förändringar vad gäller 

transporter skedde således i samhället vilket riskerade att skapa en påfrestande situation, 

något som krävde handlingskraft och flexibilitet av den svenska staten likväl som av 

medborgarna i landet.  

 Utifrån North´s teoretisering är det institutionerna som avgör ett samhälles 

utvecklingspotential och hur det förändras. North delar till att börja med upp 

institutionerna i två huvudgrupper, formella och informella. De formella består av sådant 

som härrör från staten; lagar, regler, kontrollorgan med mera. Väsentligt i en studie av de 

formella institutionerna är att ta hänsyn till statens autonomi och dess förmåga att agera 

dynamiskt utifrån uppkomna omständigheter. 

  De informella institutionerna utgörs av kultur som exempelvis sedvänjor och 

traditioner, men även den allmänt accepterade synen på ting och fenomen. Viktigt i en 

analys av de informella institutionerna är utöver vilka värden de förmedlar att se till hur 

de sprids och uppkommer samt vilket motstånd de möter.  

När det gäller teknisk utveckling är det i huvudsak tre faktorer i samhället som 

inverkar; tryck-, drag- och tröghetskrafter. Hur stort inflytande samt vilka värden dessa 

olika krafter innehar blir i samhället avgörande för hur teknik upptas samt med vilken 

hastigheten och riktningen det sker. Vidare så stimulerar redan befintlig teknik hur ny 

teknik utformas och vilket genomslag den får. Bland de inom teknologiska faktorerna är 

det främst kompabilitet med befintliga system samt tillgång till komplement och 

kompletterande teknik som påverkar utvecklingen.  

 

7.1 Statligt agerande 

Tidigt i skeendena runt det andra världskriget ansåg dåvarande statsministern Per Albin 

Hansson att läget var så pass allvarligt att han förordnade om en regeringsombildning. 

Resultatet av denna blev att majoriteten av partierna blev delaktiga i beslutsfattandet på 

hög nivå. Genom att göra detta skapades en stabilitet och trygghet på högsta statliga plan, 

något som underlättade och skapade acceptans för de beslut som fattades. Det var dock 

inte bara på riksdag/regeringsnivå som det skapades stabilitet. I och med att i princip alla 

röstberättiga i samhället nu hade sina förtroendevalda representerade i regeringsposition 

så frambringade detta förfarande även en samling bland väljarna. Genom tillsättandet av 
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ministären hade en institutionell stabilitet skapats i landet för beslutsfattande. Detta 

skapade en grund för vilka reaktioner de statliga åtgärderna  och besluten kring 

övergången till gengas medförde. 

 När väl kriget startade var ministären rask i beslutsfattandet och de första 

inskränkningarna i att framföra motorfordon skedde redan samma dag som kriget utbröt. 

En månad efter dessa regleringar tillsattes en relativ autonom nämnd med ansvar för 

frågor kring bensin och olja, efter ytterligare en månad skapades en liknande nämnd för 

gengasfrågor. Staten agerade således snabbt när det gällde transporter och fordon, man 

delegerade genomgående ansvaret till olika nämnder med vidgående befogenheter. 

Genom att handla på detta sätt så kunde man öka beslutshastigheten och effektivisera 

hela nedskärningen av oljeberoendet. Under hela kriget kom det även att vara dessa 

nämnder som fattade alla beslut rörande fordon, olja och gengas. 

 För att stimulera brukandet av gengas så fick de aktuella nämnderna i uppgift att 

undersöka och utvärdera de tekniska förutsättningarna för gengasdrift. De skulle även 

kontrollera produktionen och utbilda människor i  gengaskörning. Vidare så ansvarade 

man även för lån till installation av gengasaggregat. Det går alltså även på det mer 

praktiska planet att se en stark statlig stimulans för att få människor att använda gengas 

och att underlätta för dem att göra det. 

 Slutligen så agerade staten kraftigt för att påverka de informella institutionerna i 

samhället rörande ransonering och gengas. En propagandakampanj genomfördes med 

syfte att skapa en bild av ransoneringen som solidaritetshandling med nationen. Man 

försökte kort och gott att skapa en kultur runt ransoneringarna som innefattade en syn på 

restriktionerna som nationell angelägenhet och norm. Något man även tillsynes lyckades 

bra med, det skapades ett socialtkapital för ransonering och gengas hos den breda 

majoriteten av allmänheten.    

7.2 Allmänhetens opinion och reaktion 

Genom att skapa denna norm i samhället undslapp staten en omfattande kontrollapparat, 

vilket var nödvändigt då en sådan hade blivit orimligt dyr att upprätthålla. Vi har redan 

konstaterat att människorna tog till sig den statliga propagandan men vilken grund fanns 

för att detta skulle ske? 
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 Till att börja med och även kanske viktigast är att allmänheten tidigt insåg allvaret 

i situationen, detta märks framförallt på att systemet började ifrågasättas så fort freden 

närmade sig och än kraftigare när kriget tog slut. Gemene man förstod helt enkelt att läget 

var kritiskt och att någon form av förändring var nödvändig för att krisen skulle kunna 

ridas ut.  

Utöver denna förståelse hos allmänheten så måste förhållandet till teknik ses som 

intressant när det kommer till accepterandet och nyttjandet av gengas. Under perioden 

från sekelskiftet fram till krigsutbrottet 1939 går det att se en dramatisk förändring av 

bilens ställning i samhället. Från att varit en lyxartikel som "vanligt" folk såg med skepsis 

och rädsla på hade den alltmer gått till att bli ett allmänt accepterat fordon och viktigt 

arbetsredskap. Fler grupper hade börjat bruka bilen och den hade mer och mer gått från 

att vara en klassattribut till att bli en generationsfråga. Det faktum att bilen fortfarande 

var en relativt ny företeelse medförde att människor var öppna till att experimentera med 

den - bland annat genom att bygga om bilar till Epatraktorer för nyttjande i jordbruket, 

man hade kort och gott inte blivit konservativa när det gällde bilen och ställde sig inte 

främmande till att förändra och modifiera fordon. Motorfordonen hade på kort tid gått 

från att utgöras av motorförsedda vagnar till moderna bilar. Utifrån detta perspektiv kan 

det även ha setts som naturligt med ytterligare förändringar, vilka även möjligen hos 

allmänheten kan förväntats komma. 

7.3 Teknik, industri och transportförutsättningar 

Den uppkomna krissituationen medförde i förlängningen en radikal förändring av 

transportbeteendet i landet. Förutom bristen av olja existerade även en stor brist på 

gummi vilket gjorde däck till en bristvara. Samhället ägde vid denna tid en stor 

flexibilitet vad gäller transporter. Motorfordonen hade relativt nyligt blivit populära och 

hade ersatt främst hästtransporter men även till viss del cykel och järnväg. Beroende av 

detta förhållande var det relativt enkelt för samhället att gå tillbaka till de föregående 

transportsystemen när möjligheterna att framföra bensin- och oljedriven fordon 

minskade. Det fanns således kompletterande tekniksystem att luta sig mot när 

motortrafiken begränsades. 
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 Industrin i sin tur hade under perioden fram till andra världskriget gått igenom en 

stor omstrukturering och produktivitetshöjning som svar på kriser och ökade 

konkurrenskrav. En mängd medelstora och små verkstadsföretag hade som ett led i denna 

utveckling växt fram.  När en ökad efterfråga på gengasaggregat samt montering av dessa 

uppkom så fanns det produktionskapacitet i industrin för tillverkning och en mängd små 

verkstadsföretag som kunde utföra montering. Antalet gengasdrivna bilar samt lastbilar 

kunde tackvare dessa förutsättningar ökas med 27 respektive 10 gånger på bara ett år.' 

 Den teknologiska förutsättningen för att göra det möjligt var förutom ny teknik 

inom industrin det faktum att gengassystemet var helt kompatibelt med den existerande 

förbränningsmotorn. Små verkstadsföretag kunde montera aggregat - tillverkade av stora 

och medelstora företag - åt; jordbrukare, åkare, taxiförare, samt andra som bedrev 

verksamhet som krävde motorfordon. Att det även existerade en god bränsletillgång för 

gengasaggregat i landet stimulerade förmodligen övergången då aldrig 

drivmedelsförsörjningen utgjorde något problem.  

 

7.4 Sammanfattande analys av beredskapsåren 1939-44 

Det andra världskriget innebar för Sverige en tvingande situation vad gäller reducering av 

oljeberoendet. I det uppkomna läget agerade staten snabbt och kraftfullt för att omfördela 

resurser till de sektorer som ansågs mest betydelsefulla. För att underlätta ett utökat bruk 

av gengas som drivmedel gavs omfattande hjälp av både ekonomisk och teknisk art till de 

som var i behov av fortsatt motoriserad transport men inte bedömdes tillräckligt 

prioriterade för att tilldelas bensin. 

 Processen med en övergång till gengas underlättades dels av en väl uppbyggd 

industri som på ett enkelt sätt kunde anpassas för produktion och montage av 

gengasaggregat. Även det faktum att gengas som tekniksystem var helt kompatibel med 

det befintliga systemet med förbränningsmotorer underlättade kraftigt övergången. Den 

faktiska minskning av motorfordonstransporter som trots dessa åtgärder ändå skedde 

kunde på ett smidigt sätt uppvägas genom en tillbakagång till cykel och hästtransporter 

tillsammans med en ökad frakt med hjälp av järnväg. 
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 För att minska eventuella oroligheter till följd av det ingrepp i människors vardag 

som ransoneringen medförde arbetade man från statligt håll aktivt för att framställa 

situationen som en nationella angelägenhet och lydnad mot systemet likställdes med en 

solidaritetshandling gentemot medmänniskorna. Den syn människor hade på teknik och 

tekniskutveckling bör även den ha underlättat införandet av gengas då människor i 

allmänhet under den aktuella perioden uppvisade en relativt liberal syn på bilen och dess 

utformning.  

7.5 Övergången till gengas utifrån klimatförändringens perspektiv 

I relation till 2000-talets situation med global uppvärmning existerar några fundamentala 

skillnader gentemot förhållandena under beredskapsåren 1939-44. Beroendet av fossila 

bränslen var under perioden tvunget att reduceras på grund av en strypt tillgång. I läget 

med en global uppvärmning finns inget sådant incitament för att minska bruket av kol 

och olja. Istället så härrör ett sådant behov från framtida skador på miljön och de 

konsekvenser dessa medför.   Vidare så rörde det sig under beredskapsåren om en 

temporär lösning medan det kring klimatförändringarna handlar om långsiktiga 

förändringar.  

Detta fick den effekten att det dels inte fanns så mycket till val annat än att 

minska beroendet, det fanns helt enkelt inte bensin att köra motorfordon med i någon 

utbredd omfattning. Vidare kunde man på ett annat sätt ha överseende med de svagheter 

som alternativet - gengas - hade eftersom bruket endast var temporärt. Vid en långsiktig 

övergång kommer dock helt andra krav att ställas på substitutet.  

 Själva övergången och införandet av ransonering under kriget byggde i mångt och 

mycket på en allmänt accepterad syn på situationen som ytterst allvarligt och att 

förändringar var nödvändiga. För att göra en liknande förändring i det nutida samhället 

kommer även en sådan syn på klimatförändringarna att krävas, detta för att en normativ 

acceptans hos den bredda allmänheten skall uppstå vilket är nödvändigt för att en 

samarbetsvilja skall spridas och människor skall vara beredda till uppoffringar. Att 

människor kommer bli tvungna att ge upp viss bekvämlighet och ändra sina vanor är även 

det tydligt i skenet av beredskapsåren. Under det andra världskriget går det tydligt att se 
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en kraftig minskning av de motoriserade transporterna, något som även är att förvänta vid 

en nutida minskning av fossilenergi.  

 Som ersättning för de transporter som inte längre kunde utföras med hjälp av 

motorfordon ökade man under kriget bruket av alternativa transporter som cykel, häst och 

järnväg. Vid en liknande situation under 2000-talet kommer det även nu vara nödvändigt 

med kompletterande transportsystem för att uppväga minskad möjlighet till motoriserad 

transport då en sådan nedgång utifrån utvecklingen 1939-44 går att räkna med.  

 De motorfordon som fortfarande behövdes i drift under kriget uppgraderades till 

gengasdrift. Denna process gick väldigt snabbt och det totala antalet gengasdrivna fordon 

ökade lavinartat under bara ett år. Att detta var möjligt berodde till stor del på hög 

kompabilitet mellan gengassystemet och förbränningsmotorn. Även det faktum att 

industrin var väl rustad att utföra en uppgradering bidrog kraftigt till att underlätta 

modifieringen av fordonsparken. För en anpassning av fordonsparken i skuggan av den 

globala uppvärmningen bör särskild hänsyn ges till dessa aspekter i valet av substitut till 

bensin och diesel. Det drivmedelsystem som väljs måste vara högst kompatibelt med det 

befintliga systemet och industrin skall ha kapacitet att relativt problemfritt klara av att 

modifiera stora delar av fordonsparken till det aktuella systemet om en övergång ska 

kunna förväntas gå snabbt. 

 För att klara de utmaningar som kriget medförde agerade den Svenska staten 

kraftigt genom att dels tidigt införa regleringar kring motorfordon och framförande av 

dessa. Vidare så stimulerades bruket av gengas med hjälp av ekonomiskt stöd och 

utbildning. Ett liknande agerande skulle även kraftigt stimulera ett minskat användande 

fossila bränslen i den nu uppkomna situationen med global uppvärmning. Utifrån den 

aspekten att det i dagsläget inte råder någon direkt brist på olja utan att det istället är 

användningens effekter som är problemet läggs än mer tyngd vid statlig stimulans. Även 

det faktum - som Förenta nationernas rapport slår fast - att de ekonomiska systemen inte 

reagerar på klimatförändringar stärker den statliga rollen och ansvaret.  Sammantaget 

ställer detta höga krav på en statlig autonomi och dynamik i beslutsfattandet kring 

klimatfrågorna.  
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