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Bakgrund: 
Miljö- och Industripolitik konvergerar
”Green Deals” på miljarder euro introduceras 
utan evidens och utan att ifrågasättas

• EU Green Deal 1000 miljarder 
euro över 10 år

• 430 miljarder euro i vätgaspengar

• Backas upp av myndigheter i 
Sverige



Stöden ökar, oavsett regering
Politiskt populärt att ägna sig åt stöd



Tre Bubblor – Fem lärdomar

1. Den som inte bör påverka politiken har ofta störst incitament och 
bäst förmåga att göra det.

2. Ingen risk är för stor när någon annan betalar.

3. Offentligt ägda bolag är en grogrund för gröna bubblor.

4. Ingen ställer kritiska frågor, förrän det är för sent.

5. Det som låter för bra för att vara sant är ofta för bra för att vara 
sant.



Bubbla 1: Etanolbilen



Etanolbubblan…

Figur 1 visar den snabba uppgången i etanolbilar från 2005 och framåt. Nedgången blir inte lika 

brant eftersom en bil har lång livslängd. Då de flesta etanolbilar är flexifuel-bilar som från 2010 och 

framåt oftast körs på bensin är nedgången emellertid markant, och syns ännu tydligare i nästa figur 

(Sandström & Björnemalm, 2022).



… som sprack

Figur 2 visar antalet nyregistrerade bilar per år och ger således en bättre bild av 

hur etanolbubblan spricker 2008-2010 (Sandström & Björnemalm, 2022).



Etanolbubblan förskjuter elektrifieringen
El diskrimineras till förmån för etanol
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Bubbla 2: Etanolproduktionen

Per ”Etanol-Jesus” Carstedt lovar Guld och 
Gröna Jobb

”Vi bygger snart de första 
anläggningarna i tre av orterna 
Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, 
Storuman och Lycksele.” 
(Norrlandsfonden, 2005)



Hållbarhetssatsningar och ’cirkulära ekonomier’

Sekab och bioetanolen – Guld och gröna skogar

• År 2001 beviljade Energimyndigheten 112 
miljoner kronor till Sekabs pilotanläggning.

• Invigdes 2004 av statsminister Göran 
Persson: ”ny stor svensk industrigren”

• Medfinansierades av regionen och 
involverade traktens nygrundade 
universitet.



”Världsledande”

”Visst finns det andra sätt att 
framställa etanoldrivmedel än med 
cellulosa men om vi vill att Sverige 
ska behålla sin position som 
världsledande i etanolutvecklingen
så är det genom cellulosan det har 
bäst möjligheter”



Elvy Söderström, kommunalråd (s)

”Örnsköldsvik och Biofuel Region 

arbetar för att bli världsledande inom 

biobränsle. Världen är här varenda 

vecka och vi besöker världen” 

(Västerbottens-Kuriren 2005)



Några illustrativa citat

Tidigare utvecklingsingenjör på Sekab:

”I Sekabs föreställningsvärld skulle Sverige använda cellulosa-etanol istället för bensin. Det tillhörde 
en del av den interna jargongen hos vissa chefer att misstänkliggöra de som ifrågasatte etanol som 
framtidens drivmedel – de ansågs mutade av oljeindustrin.”

”Det blev alltmer uppenbart hur omogen tekniken var. Per Carstedt framställde det som om tekniken 
var färdig, tittar man på hur dåliga resultaten var så kan det bara beskrivas som skandal. Det blev 
mindre dåligt med tiden, men vi var aldrig i närheten av de koncentrationer som hade behövts. ”

”Kalkylerna var skrivbordsprodukter som inte höll för en granskning, det rörde sig om 
önsketänkande. Klimatfrågan, peak-oil hypen, förädlingen av den svenska skogen och förhoppningen 
om arbetstillfällen gjorde att alla ville tro på kalkylerna.”

En tidigare anställd vid Energimyndigheten:

”Man firade med tårta varje gång vi hade lyckats göra av med pengar.”

”Kommer det in en trovärdig ansökan så tar man den, om det inte kommer in någon då tar man den 
mest trovärdiga som finns att tillgå.”



Energimyndighetens pengar till Sekab
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Carstedt är en politiskt skicklig 
bidragsentreprenör
”den utanför partikretsen som Maud helst lyssnar på i miljöfrågor.” (Dagens 
Miljö, 2008)

USA:s ambassadör 2008:

”Ett av de första företag som jag besökte var Sekab i Örnsköldsvik. Jag talar 
fortfarande gärna om dem hur trä går in ena ändan och ut kommer etanol. Den 
andra generationens etanol blir nyckeln till övergången från petroleumbränsle 
till alternativa bränslen i transportsektorn.” (Ny Teknik, 2008)

Anders Wijkman, KD:

”De gör ett förbannat bra jobb där ute. Vi i Sverige bör vara med om att 
utveckla tekniken för framställning av biobränsle.” ”Staten måste in och hjälpa 
Sekab. Jag ska tala med Maud Olofsson om det här.” (Allehanda, 2007)

VD för Gröna Bilister, Mattias Goldman, säger till Örnsköldsviks Allehanda:

”I dag görs den största delen av världens etanol på sockerbetor från Brasilien. I 
USA görs etanolen på majs och i Norrland är det därför bara naturligt att ni 
använder träd som är er stora tillgång” (Örnsköldsviks Allehanda, 2005)



Internationell expansion

• Importera etanol från Brasilien, startade bygget av en 
fabrik i Polen, planerade för fyra fabriker i Ungern och 
hade för avsikt att odla sockerrör i Tanzania. 

• Förlusterna fortsatte alltjämt och var inte sällan på 
flera hundra miljoner. 

• I slutet av 2006 behövde Skellefteå Kraft och 
Örnsköldsvik Energi tillsammans lägga in 170 miljoner, 
medel som primärt kom att investeras i internationell 
expansion. 

• Man köpte mark i Tanzania, upphandlade konsulter i 
Mocambique och spenderade stora summor även i 
Ghana och Togo för att kunna starta upp produktion.

• Satsningarna i Ungern kostade totalt 85 miljoner 
kronor, utan något resultat alls.  



Bidragsentreprenörskap på export

Ingen ifrågasätter en bristande realism

• ”Vi räknar med att om 20 år kunna bidra till att Tanzania och 

Mocambique blir oberoende av olja, kraftfullt ökar sin 

elproduktion och samtidigt exporterar etanol från de fabriker vi 

planerar”

• Carstedt beskriver också hur Sekab har planer 30 år framåt. 
Genom att ta mer än 400 000 hektar i Afrika i anspråk skulle 
Sekab kunna ersätta all bensin och diesel i Norge och Sverige 
(Recycling & Miljöteknik, 2008).

• SIDA hade garanterat 600 miljoner för äventyren i Afrika.



Elvy Söderström, kommunalråd (s)

På en direkt fråga om Söderström stöttar 

Sekabs satsning i Afrika svarade hon 

”Självklart stöttar jag det som Sekab

anser är klokt. Det här handlar om att 

trygga och säkra utvecklingen av etanol” 

(Allehanda 2007)



Olaglig internationell expansion

• I september 2007 hålls så ett 
möte där de tre 
kommunledningarna formellt 
erkänner sig ha fått vetskap om 
vad som sker. 

• Att spendera kommunens pengar 
utomlands är olagligt och som en 
följd av detta blir situationen 
politiskt kontroversiell.



Efter kollapsen, 2009

• ”Det sätts likhetstecken mellan investeringarna 

i Sekab och om en skola i Bredbyn måste läggas 

ned, men den kopplingen finns inte”

• Besviken på ”utvecklingen för bolaget men även 

på regeringen för bristande stöd.”

• Mediabevakningen varit ”okunnig och oseriös”. 



Vad säger Energimyndigheten om hur denna 
miljard använts?

”Detta var ett excellent program och en 
fortsättning på en nivå som är 
åtminstone lika hög som under de 
gångna åren rekommenderas starkt.”

Årsredovisning, 2011



Vad hände sen?

• 2009 får man det internationella priset 
”Sustainable Bioethanol Award”

• Robert Silverman, Charge d’Affaires vid 
den amerikanska ambassaden kommer 
till Sekab.

• År 2015 utsågs Sekab till Årets 
miljöföretag i Örnsköldsvik, för ”sitt 
arbete med att förse samhället med 
långsiktigt hållbara kemiprodukter och 
biodrivmedel”.

• Så sent som 2018 initierades ett EU-
projekt där Sekab fick 4 miljoner euro 
över tre år för att fortsätta sitt arbete.



Gobigas – förgasning av grot

• ”världens största anläggning för 
förgasning av biobränslen”. 

• Anläggningen vid Rya beräknades kosta 
totalt 1,5 miljarder kronor. 

• Göteborg Energi börjar med 40 MSEK

• 222 MSEK från Energimyndigheten

• Steg två erhöll 550 miljoner i stöd från EU.



Anders ”Gaskungen” Hedenstedt

• Dåvarande VD för Göteborg 
Energi, Anders Hedenstedt
säger år 2007:

”Projektet ligger helt rätt i 
tiden. Förgasning av biobränsle 
är det mest effektiva sättet att 
förädla biobränsle på.”
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Vad har vi lärt av historien, egentligen?

”Green Deals” på miljarder euro introduceras utan evidens och utan att 
ifrågasättas

• EU Green Deal 1000 miljarder 
euro över 10 år

• 430 miljarder euro i vätgaspengar

• Backas upp av myndigheter i 
Sverige





”det största teknikskiftet inom stålindustrin på 
1 000 år” 

”det stora språnget” inom stålproduktion 
(Sveriges Radio 2020). 













”Ur arbetslöshet och 
klimathot kan snart gröna 
jobb med nollutsläpp växa. 
Här finns en chans till export 
av inte bara stål utan kol 
utan också en världsunik 
teknik.” Regeringen (2020). 



“För två veckor sedan inleddes ett unikt pilotprojekt 
för fossilfri stålproduktion i Sverige. I projektet 
ersätter man kol med vätgas för produktion av rent 
stål. Det här visar på vätgasens potential att ge 
industriföretagen nya miljövänliga möjligheter.”



Liknande formuleringar kom från EU-
kommissionären med ansvar för EU:s Green Deal 
Frans Timmermans i september 2020: 

”There is no future for grey steel in Europe. But an 
incredible future for green steel and hydrogen.”



Omfattande offentliga stöd

• Vid sitt besök i Sverige aviserade 
Timmermans att Hybrit skulle få 143 
miljoner euro ur EU:s innovationsfond 
(SSAB 2022). 

• EU har dessutom sjösatt en 
vätgassatsning på 430 miljarder euro 
(Vätgas Sverige 2021).



Stöd från svenska myndigheter

• Energimyndigheten beviljade 2018 stöd till Hybrits pilotfas 
på 528 miljoner kronor. 

• Totalkostnaden angavs till 1,4 miljarder och återstoden 
bekostas av helstatliga Vattenfall (Energimyndigheten 2018). 

• Samma myndighet beviljade 2019 ytterligare stöd på 47 
miljoner till vätgaslager och de totala stöden sedan 2016 
summerade till 599 miljoner (Energimyndigheten 2019). 

• Ytterligare 150 miljoner av Hybrit-företagens egna medel 
investerades i vätgaslager och Energimyndigheten beviljade 
ytterligare medel 2020.
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