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Förord 
Idén till denna uppsats föddes då jag tillbringade min praktik på ALSTOM Power Sweden 
AB, i Finspång, under hösten 2002. Idén har sedan utvecklats och nu, ett antal månader 
senare, är uppsatsen färdig.  
Jag vill börja med ett stort tack till mina intervjupersoner. Utan er hjälp hade det inte blivit 
någon uppsats alls. Jag vill också tacka min handledare Thomas Achen för alla goda råd under 
resans gång. Slutligen vill jag förstås tacka ALSTOM Power Sweden AB, särskilt Ulf 
Ljungberg och Irene Pettersson, som låtit mig komma och gå precis som jag behagat. 
 
Sara Nilsson 
Norrköping 18 maj 2003 
 
 
 
Sammanfattning  
Till att börja med var miljömedvetandet inte särskilt utbrett, varken i Sverige eller i andra 
delar av världen. Kunskapen om att människans aktiviteter kan ha en negativ påverkan på 
naturen och att denna har gränser för hur mycket den tål är något som växt fram under årens 
lopp. En hel del började hända på det här området inte minst under 1960- och 70-talen. I takt 
med att hänsynen till miljön fått en allt större roll i vårt samhälle har det gett ringar på vattnet 
även hos de svenska företagen och deras produktion. I den här studien studeras hur ALSTOM 
Power Sweden AB har utvecklats inom sex ämnesområden med början kring 1950-talet. 
Områdena är asbest, buller, trikloretylen, kemikaliehantering, freoner och oljor i 
avloppsvattnet. Studien har genomförts med hjälp av ett antal intervjuer och olika dokument 
som är kopplade till företaget. Studien visar hur hänsynstagande ur flera olika aspekter har 
blivit allt viktigare, samtidigt som alltfler negativa konsekvenser i samband med 
användningen av olika ämnen upptäckts, både i Sverige i stort och på företaget. Studien visar 
också att en del av de studerade områdena har uppmärksammats som problem sen långt 
tillbaka i företagets historia, medan andra till att börja med inte hanterades som något 
problematiskt över huvud taget. Detta helt enkelt eftersom de negativa konsekvenserna på den 
tiden inte var uppenbara. Företagets hantering av, i stort sett, vart och ett av de studerade 
områdena har i stor omfattning påverkats av de krav som kommit från myndigheter och nya 
lagar kopplade till miljöpåverkan, och det är detta som har drivit på de förbättringsåtgärder 
som vidtagits. Studien visar också att företaget har påverkat miljön på många sätt i olika 
omfattning under årens lopp, åtminstone med utgångspunkt i de sex aktuella områdena.  
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Inledning  
Omvandlingen mot ett industrialiserat samhälle startade i Storbritannien under andra hälften 
av 1700-talet1. För Sveriges del kom det däremot att dröja ytterligare ungefär hundra år innan 
industrialiseringen tog fart. Från att i början av 1800-talet ha varit ett av de fattigaste länderna 
i Västeuropa hade Sverige vid första världskrigets utbrott emellertid kommit långt i 
industrialiseringsprocessen2. Levnadsstandarden höjdes och till att börja med såg man mest 
till fördelarna. Det faktum att det dessutom följde en mängd negativa konsekvenser i 
industrialiseringens spår observerades inte i någon större skala. Efter hand började i alla fall 
sådant som arbetsskador och hemska arbetsförhållanden på industrierna att uppmärksammas. 
Men det var inte bara industriarbetarna som for illa. I samband med industrialiseringen ökade 
dessutom människans negativa påverkan på naturen drastiskt. Utsläppen till luft och vatten 
kom, då liksom idag, från bränslen och en mängd nya ämnen som skapades och användes i 
olika processer i produktionen. De ämnen som spreds påverkade såväl människor och djur 
som hela ekosystem. Vid den här tiden var det ändå skadorna på människan som förblev i 
fokus och denna tendens höll i sig under en lång tid. Inte förrän under senare delen utav 1900-
talet började även de negativa konsekvenserna på den yttre miljön att bli ett hett ämne i 
debatterna.  
 
I vissa fall är det de färdigtillverkade produkterna hos en industri som i sig har den största 
påverkan, medan det i andra fall snarare är de ämnen som används i produktionen som ger de 
största effekterna. När exempelvis ett nytt ämne införs i en produktion kan det vara svårt att 
veta vad det kan få för negativa effekter på sin omgivning, och i en del fall syns inte heller 
dessa förrän efter en längre tidsperiod. Nuförtiden är kunskapen om vilka ämnen som kan 
vara olämpliga att använda i många fall bättre och en mer miljöanpassad produktion kan idag 
t.ex. ses som en konkurrensfördel för en industri. Men det faktum att det inte alltid har sett ut 
så här gör att jag tycker det är av intresse att titta på hur användningen av olika ämnen och 
produktionsprocesser på ett företag har kommit att förändras genom åren. Inte minst i och 
med den, med tiden, förändrade kunskapen om olika ämnen och deras effekter på miljön.  
 
ALSTOM Power Sweden AB är det företag som studeras i den här specifika studien. 
Anledningen till att jag valt just detta företag är att jag under hösten 2002 gjorde min praktik 
på företaget och då fick reda på att det fanns ett internt krav på att göra någon form av 
dokumentation kring den egna miljöhistoriken. Företaget har funnits i snart etthundra år och 
har därmed varit med om många händelserika år, inte minst vad gäller utvecklingen på 
miljöområdet. Tanken är därför att försöka utröna vad som hänt på företaget under åren som 
gått, om inte sedan tidernas begynnelse, så åtminstone så långt tillbaka i tiden som det går att 
gräva fram information.     
 
 
Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är således att studera, dokumentera och analysera delar av den 
påverkan på miljön som ALSTOM Power Sweden AB haft under åren. Detta görs med 
utgångspunkt i sex utvalda ämnesområden. Dessa områden är asbest, buller, freoner, 
kemikaliehantering, oljor i avloppsvattnet och trikloretylen. Jag ska även se hur problemen 
vad gäller dessa sex områden hanterats på företaget genom åren och hur denna hantering 
förhåller sig till den industriella och miljöpolitiska historiska utvecklingen i Sverige. 

                                                           
1 Larsson 1997: 10 
2 Myhrman 1994: 60 
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Krav på dokumentation 
Det finns en hel del dokumentation om hur företaget och dess verksamhet utvecklats från 
början av 1900-talet, men på miljöområdet saknas en samlad historisk dokumentation. 
Krav på att framställa en sådan dokumentation finns från två olika håll. Dels finns det ett 
internt krav från koncernen, och dels finns det ett önskemål från Länsstyrelsen.  
 
Det interna kravet innebär i stort sett att i en årlig revision som görs på företaget finns bl.a. en 
punkt som handlar om just miljöhistoriken. Då det framgått att det inte finns någon samlad 
historisk dokumentation på detta område har företaget i uppgift att åtgärda detta inom en snar 
framtid3.  
 
Sedan 1996 har länsstyrelsen i Östergötlands län inventerat industrifastigheter i länet. 
Förhoppningen har varit att kunna få fram var det finns risk för förekomster av 
markföroreningar som kan ha uppkommit på grund av nuvarande eller tidigare verksamhet. 
Länsstyrelsen har samlat in uppgifter om ALSTOM Power Sweden, men vill gärna ha 
ytterligare information om företaget har möjlighet att tillhandahålla sådan4.  
 
Det går inte att helt uppfylla Länsstyrelsen önskemål enbart med hjälp av den sorts studie jag 
genomfört. Däremot kan studien genom att belysa några ämnesområden styrka Länsstyrelsens 
eventuella antaganden om påverkan inom just dessa specifika områden. De två ovanstående 
kraven eller önskemålen har i alla fall fungerat som utgångspunkter för min studie. Däremot 
har jag utifrån dessa på egen hand gjort avgränsningar samt utvecklat de frågeställningar och 
de specifika ämnesområden som jag sedan utgått ifrån. Och det är endast dessa jag gör 
anspråk på att uppfylla helt med min uppsats. 
 
 
Disposition 
Efter inledningen, syftet och lite grand om de krav på dokumentation som finns följer nedan 
ett avsnitt om miljöhistoria. Tanken är att ge en bild av hur människans förhållande till miljön 
har förändrats genom åren och på så sätt ge en bättre förståelse för företagets agerande inom 
olika områden. I denna del finns även en närmare definition av miljöbegreppet. I följande 
avsnitt diskuteras metod och material och därefter kommer ett avsnitt med en presentation av 
företaget och dess historia. De senare är tänkta att ge en bild av tidigare verksamhet i 
Finspång som kan ha bidragit till olika typer av påverkan. I avsnittet som jag kallar för 
Ämnesområden presenteras och diskuteras varje ämnesområde var för sig. Slutligen följer så 
ett avsnitt med Avslutande ord, där resultaten av studien knyts ihop.  
 
 
Miljöhistoria  
Miljöproblemen har funnits under lång tid, om än under namn av andra sociala och 
ekonomiska problem. Miljölagstiftningen i sin äldsta form var starkt förknippad med 
bondefamiljen och målen var att skydda naturen, t.ex. genom lagstiftning om skogsbruket, så 
att även kommande generationer skulle kunna försörja sig 5. Miljövård i sig var alltså inte ett 
mål, utan det var människans bästa som stod i centrum. Under slutet av 1800-talet började, på 
grund av urbaniseringen, en hälsovårdslagstiftning att växa fram och i och med detta sågs 

                                                           
3 ALSTOM 2001, environment audit 
4 Länsstyrelsen Östergötland  Dnr:577-9450-02 
5 Rubenson 2000: 15 



                                             

 

 

5

exempelvis vattenföroreningar alltmer som ett hälsoproblem6. År 1909 kom den första 
renodlade miljölagstiftningen med lagar om nationalparker och fredande av 
naturminnesmärken. Naturvårdslagstiftningen kom successivt att utvecklas och 1952 fick vi 
vår första naturskyddslag7. Men det var inte förrän på 1960-talet som vårt förhållande till 
naturen förändrades och miljödebatterna tog fart ordentligt. En anledning till att problemen 
började uppmärksammas just då var Rachel Carsons bok, Tyst vår, som kom 1962. I boken 
tog hon upp problemet med kvicksilverföreningar i naturen8. I massmedierna började miljön 
diskuteras flitigt och miljöförstöring som begrepp blev allmänt känt9. Inte minst handlade 
protesterna på 1960- och 70-talen om industrisamhällets allmänna framfart. På den här tiden 
fokuserade miljöpolitiken mycket på punktutsläpp och en synligt förorenad miljö, och det var 
främst de regionala problemen som stod i fokus. År 1965 trädde Naturvårdslagen, som bl.a. 
innehöll bestämmelser om nationalparker, naturreservat, skydd för växt- och djurarter och 
skydd för naturmiljön ikraft10. År 1967 bildades Statens Naturvårdsverk som sedan dess varit 
en central förvaltningsmyndighet för sådant som ärenden om naturvård, där även vatten- och 
luftvård ingår. Naturvårdsverket har, sedan 1968, också haft huvudansvar för forskning inom 
naturvårdsområdet11.  
 
Den moderna naturvårdslagstiftningen fick sitt genombrott i Sverige relativt tidigt. Däremot 
tog det betydligt längre tid att införa en lagstiftning som skulle begränsa miljöföroreningarna 
som kom från den växande industrin. Från början ansågs dessa frågor vara mer knutna till vad 
som var skadligt för människan och t.ex. arbetsmiljön hade reglerats i lag ända sedan slutet av 
1800-talet12. Även samhällets kemikaliekontroll hade hittills enbart varit kopplat till vad som 
kunde skada människan. Hanteringen av industriers påverkan på den yttre miljön kom först 
med miljöskyddslagen, från 1969, som skulle förhindra emissioner och annan påverkan på 
omgivningen som kunde föra med sig olika typer av olägenhet. Genom denna lag, som endast 
kunde tillämpas på fast egendom, och miljöskyddsförordningen fastställdes det vilka 
verksamheter som var tillstånds- och anmälningspliktiga13. Enligt miljöskyddslagen 
definierades miljöfarlig verksamhet som bland annat användning av fastighet med risk för 
förorening av mark, vatten eller luft. Miljöfarlig verksamhet skulle lokaliseras och utformas 
tekniskt så att miljöskador minimerades, med hänsyn tagen till förorenarens ekonomiska 
möjligheter. Lagen fordrade vad som var miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och 
ekonomiskt rimligt14. Under 1987 inrättades miljö- och energidepartementet, som från 1990 är 
enbart miljödepartementet. Departementet skulle samordna och driva på miljöarbetet även 
inom andra samhällssektorer. 
 
Miljöproblemen har efter hand kommit att ändra karaktär, gradvis började det handla mer och 
mer om globala problem och dessutom i större omfattning om mer diffusa och icke synbara 
effekter. Effekter som kanske inte heller märktes förrän efter åtskilliga år. Det handlade inte 
enbart om att helt nya problem uppdagades, utan många av de tidigare regionala problemen 
omtolkades nu istället till globala problem15. Således har miljömedvetandet kommit att öka i 
samband med att miljöproblemen blivit mer abstrakta i sin karaktär. Det faktum att 

                                                           
6 Loftson et al 1993: 13 
7 Rubenson 2000: 15 
8 Lidskog et al 1997: 16  
9 ibid: 15 
10 Loftson et al 1993: 54 
11 ibid: 73 
12 Lidskog et al 1997: 17 
13 Loftson et al 1993: 55 
14 Arbetarskyddsnämnden 1999: 65 
15 Martinsson 2001: 91 
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miljöproblemen har blivit globala innebär också att det i större omfattning krävs ett 
internationellt samarbete för att åstadkomma förändringar på miljöområdet. Sverige har haft 
en drivande roll vad gäller miljöfrågorna i internationella sammanhang, med början i FN-
konferensen i Stockholm 1972. Det var den första av de internationella miljökonferenserna 
och satte på allvar igång det internationella samarbetet på miljöområdet16. I takt med att 
miljöproblemen bytt karaktär har förståelsen för deras komplexitet och vikten av en hållbar 
utveckling ökat. I Sverige har den centrala miljölagstiftningen samlats i Miljöbalken som 
trädde i kraft den 1 januari 1999, och genom denna upphörde femton tidigare miljölagar17.  
 
Fram till 1950-talet var den svenska avfallsproduktionen förhållandevis låg, men på 1960-
talet ökade konsumtionen och således även avfallsproblemen. Den moderna 
avfallsförbränningen kan sägas ha fått sitt genombrott på 1960- och 70-talen. Då sopbergen på 
1970-talet var ordentligt stora började avfall ses som en resurs och år 1972 kom 
renhållningslagen. På 1980-talet kom de miljöproblem som avfallsförbränningen och även 
deponierna innebar att uppmärksammas. En del av de problem som fanns med miljöfarligt 
avfall kunde lösas i och med att SAKAB:s anläggning i Närke kunde byggas18. Även de 
vatten- och avloppssystem vi har idag är resultatet av en historisk utveckling. Under slutet av 
1800-talet påverkade behovet av dricksvatten och brandvatten utbyggnaden av 
vattensystemet, och fram till 1930-talet var det mestadels hälsoskydd som stod i centrum. På 
den här tiden utgjordes reningen enbart av ett mekaniskt steg, vilket innebar att fasta 
beståndsdelar avskildes från avloppsvattnet. För övrigt löstes problemen med hjälp av 
utspädningsprincipen vilket innebar att avloppsledningarna drogs till större recipienter, gärna 
till havet. Mellan 1930 till 1970 kan miljötänkandet sägas ha stått i centrum för utvecklingen 
på det här området. På 1950-talet tillkom den biologiska reningen och dessutom 
duplikatsystemet med två separata avloppsledningar för spill- respektive dagvatten. 
Spillvattnet leddes till reningsverket, medan dagvattnet fortfarande leddes direkt till 
recipienten. Med hjälp av statsbidrag byggdes på 1960- och 70-talen ledningsnät och 
avloppsverk i stor skala och nu tillkom det tredje, kemiska steget i reningsprocessen. Efter 
1970 har även kretsloppstänkandet kommit att påverka utbyggnaden och under 1990-talet 
tillkom dessutom en biologisk kvävereduktion19. 
 
 
Definition av miljö 
Det känns som om det kan komma till sin rätt med en förklaring av vad som menas med 
begreppet miljö och miljöproblem i den här specifika studien, då begreppen utgår från 
människors olika värderingar och därmed kan ha olika betydelser för olika personer och i 
olika sammanhang. I allmänhet avses med miljöproblem icke-önskvärda effekter av mänsklig 
verksamhet20. Vad som är en icke-önskvärd effekt är däremot kanske inte lika allmängiltigt. I 
första hand har i alla fall miljöproblemen kommit att formuleras utifrån vad som har negativa 
hälsoeffekter på människan. Men det kan även vara något som orsakar skador på växter, djur 
eller hela ekosystem. Ett miljöproblem kan också vara något som ofta snarare ses som 
obehagligt än direkt farligt, som exempelvis buller eller dålig lukt. Det kan även vara svårt att 
dra en gräns mellan vad som har en påverkan på den yttre miljön och vad som snarare 
påverkar arbetsmiljön i en industri. De effekter som exempelvis ett ämne får inne i verkstaden 
stannar inte nödvändigtvis innanför väggarna och på så sätt går yttre miljö och arbetsmiljö 

                                                           
16 Regeringskansliet 2002: 54-55 
17 Rubenson 2000: 17 
18 ibid: 197 
19 Johansson 2001: 138-140 
20 Loftson et al. 1993: 7 
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liksom in i varandra. Beroende på sammanhanget för de respektive ämnen som kommit fram 
under arbetets gång kommer fokus för miljöbegreppet i den här studien att skifta något.   
 
 
Metod och material 
 
Intervjuer och skriftligt material 
Eftersom den kunskap jag var ute efter delvis fanns hos personer som arbetat på företaget har 
jag använt mig av en kvalitativ metod, närmare bestämt kvalitativa intervjuer. Ett utmärkande 
drag för kvalitativa intervjuer är bl.a. att på de enkla frågor som ställs erhålls komplexa och 
innehållsrika svar21. Jag har även studerat en del litteratur bestående av bl.a. 
tillståndhandlingar från olika myndigheter samt protokoll från företagets skyddskommitté. 
Men då det inte finns tillräckligt med befintliga dokument på miljöområdet, sen längre 
tillbaka, var det enda sättet att få tag på tillräcklig information om historien att kontakta ett 
antal intervjupersoner. Jag har därför intervjuat sex personer som arbetat på delvis olika 
områden och med olika uppgifter under olika delar av företagets historia. Eftersom 
intervjupersonerna arbetat under långt tid på företaget har några av dem även haft ett flertal 
olika befattningar under loppet av dessa år. För att behålla intervjupersonernas anonymitet 
följer här en samlad beskrivning av de befattningar personerna haft. Bland personerna fanns 
laboratoriechef, fräsare, svarvare, springpojke, ordförande i skyddskommittén, kontrollant, 
verkstadschef, huvudskyddsombud, några som arbetat till stor del med provning av 
komponenter, en av dem var även med och byggde de första provhusen och slutligen har en 
intervjuperson delvis arbetat på personalkontoret. Av naturliga skäl har det inte gått att täcka 
in hela företagets historia. Då flera av intervjupersonerna började arbeta på företaget kring 
1950-talet handlar studien i stort om åren sedan dess med visst fokus runt 1970-talet då 
flertalet av de skriftliga dokumenten är ifrån. 
 
Inledningsvis gjordes valet av intervjupersoner med hjälp av personer som i dagsläget arbetar 
på företaget och som har god kännedom om tidigare anställda. Jag har även frågat 
intervjupersonerna, i slutet av varje intervju, om ytterligare personer som de trott skulle kunna 
ha ytterligare information att tillföra. Då jag inte visste hur mycket information jag skulle 
kunna få från respektive person hade jag innan intervjuerna genomfördes inte bestämt ett 
exakt antal intervjuer. Jag bestämde mig istället för att avsluta intervjuandet då jag kände att 
jag erhållit så pass mycket information som jag hade möjlighet att behandla under ett arbete 
av den här omfattningen. Det går självklart inte att få en heltäckande bild av situation genom 
att genomföra ett antal intervjuer. Dels har det varit svårt att i förväg veta exakt vilken 
information varje intervjuperson har haft och så att säga få tag på ”rätt” personer. Dessutom 
har intervjupersonerna inte varit med överallt på företaget, och inte heller under alla år, och de 
kan därmed inte säkert uttala sig om hela företagets verksamhet. 
 
För att undvika att sålla bort information redan vid intervjutillfället har jag använt mig av 
bandspelare vid varje intervju. Det är också en fördel att slippa både prata, lyssna och föra 
anteckningar på samma gång22. På så sätt har jag haft möjlighet att koncentrera mig bättre på 
själva intervjuerna. Direkt efter varje intervju transkriberade jag de delar av intervjumaterialet 
som jag ansåg kunna bidra till att uppfylla mitt syfte. Det går förstås inte att komma ifrån att 
jag när jag transkriberat intervjuerna ändå gjort någon form av tolkning av det som sagts. 
 

                                                           
21 Trost 1997: 7 
22 Krag Jacobsen 1997: 189 
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Jag har gjort upp en intervjuplan med ett antal teman som intervjuerna sedan kommit att utgå 
ifrån. Dessa teman utvecklade jag tillsammans med den nuvarande miljöchefen på företaget. 
De grundades dels på den kunskap han samlat på sig, men även utifrån vad personer som idag 
arbetar på företaget har kunnat berätta om eventuella tidigare miljöbekymmer. Vissa teman är 
vidare, som t.ex. kemikalier, medan andra är mer specifika som t.ex. eventuell tipp på 
företaget. Beroende på respektive intervjupersons arbetsuppgifter på företaget har dessa teman 
anpassats till varje enskild person. Alla teman har alltså inte diskuterats med varje person och 
intervjuerna har därmed varit relativt öppna. En öppen intervju består vanligen av en vid fråga 
som behandlas allt djupare under intervjuns gång, men det går inte att i förväg bestämma 
vilka fördjupningsfrågor som ska ställas23. Intervjuerna har genomförts under tre veckor i 
april. De flesta har utförts i ett konferensrum på företaget, medan en av intervjuerna 
genomfördes hemma hos intervjupersonen.  
 
Innan dess att intervjuerna genomförts hade jag inte bestämt hur jag skulle avgränsa min 
studie eller vilka områden jag skulle fokusera på och de definitiva besluten kring detta togs 
inte förrän samtliga intervjuer genomförts. Däremot hade jag genom att diskutera med 
personer som idag arbetar på företaget skapat mig en vag bild av några områden som skulle 
kunna bli av intresse. Med utgångspunkt i de uppgifter som hittats i olika dokument på 
företaget och den samlade informationen som kommit ur intervjuerna valde jag ut sex 
ämnesområden. De områden jag valt är sådana som återkommer frekvent både i intervjuerna 
och i det skriftliga materialet. Det handlar dels om ett antal ämnen som haft en stor betydelse 
framför allt tidigare under åren, men även ämnesområden som än idag är betydande för 
företaget och dess påverkan på framför allt den yttre miljön. Att det blev just dessa sex 
områden är starkt kopplat till min metod eftersom jag varit bunden till den information som 
gick att erhålla ur de skriftliga och muntliga källorna. Det hade visserligen inte varit möjligt 
att i ett arbete av den här omfattningen täcka in alla områden som skulle kunna vara relevanta 
för företagets miljöpåverkan genom åren, men på grund av bristande tillgång till information 
valdes alltså ämnen som eventuellt hade kunnat vara av intresse för studien bort. En del 
områden kan ha nämnts i intervjuer eller litteratur utan att jag lyckats nysta vidare i detta på 
annat håll. Exempelvis har det i en av intervjuerna framkommit att kvicksilver användes på 
företaget längre tillbaka. Detta påstående har bl.a. stöd i den inventering som Länsstyrelsen 
gjorde under 2002, i vilken möjligheten att marken kring företaget kan vara förorenad av 
kvicksilver uppmärksammas24.  Här har problemet legat just i, förutom att endast en av 
intervjupersonerna tagit upp ämnet, att jag inte lyckats hitta några dokument på företaget där 
hanteringen av kvicksilver diskuteras. Detta finner jag lite underligt eftersom kvicksilver var 
ett ämne som verkligen var omdiskuterat då miljödebatterna började ta fart på 1960-talet. 
Huruvida det fanns någon utredning om kvicksilver på företaget över huvud taget, eller om 
hanteringen av detta ämne skulle vara färdigutrett under 1970-talet, då de flesta av de 
dokument jag använt mig av är ifrån, har varit svårt att avgöra. Hur som helst har avsaknaden 
av tillräckligt med källor varit skäl nog att inte ta upp ett ämne som kvicksilver i studien.  
 
Källkritik 
Källkritiken har sitt ursprung i historievetenskapen och i Sverige slog den historiska 
källkritiken igenom kring förra sekelskiftet, tack vare bröderna Lauritz och Curt Weibull. De 
nya tankarna handlade om att Sveriges äldre historia egentligen grundades på lösa påståenden 
och det gällde nu att rensa bort allt som inte höll för en kritisk granskning. Detta var under en 
tid då tron på förnuftet och den exakta vetenskapen var mycket stark och det som blev kvar 
efter upprensningen skulle enbart vara säkerställda fakta. Källkritiken har utvecklats sen dess, 
                                                           
23 Lantz 1993: 64 
24 Länsstyrelsen 2002, bilaga inventering enligt MIFO-modellen 
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och idag innebär den framför allt att tolka sina källor för att försöka avgöra vad som kan vara 
sannolikt25. Jag har genom att jag använt mig av både mina muntliga och skriftliga källor och 
jämfört hur innehållet i dessa stämmer överens försökt att komma fram till vad som är 
sannolikt.  
 
Det gäller naturligtvis att behandla de muntliga respektive de skriftliga källorna något olika. 
Skälen att tvivla på de muntliga källornas information är större ju längre tid som har gått 
mellan en viss händelse och den tidpunkt då källan berättar om denna händelse26. I de fall där 
detaljerad information önskas är det förstås bättre ju färskare informationen är. Men detta 
problem är något jag inte kunnat komma ifrån eftersom jag i första hand varit ute efter 
information som ligger just längre tillbaka i tiden. Mycket av informationen jag söker finns, 
som sagt, inte dokumenterad och därför använder jag mig av intervjuerna. Det är i det här 
läget viktigt att ändå ha i åtanke att en del både kan ha glömts bort, men även att saker kan 
läggas till och förvrängas27. Vad gäller de skriftliga källorna är tidsfaktorn inte ett problem av 
någon större omfattning eftersom informationen har nedtecknats i samband med de aktuella 
händelserna. 
 
En annan faktor som är viktigt att tänka på är att det finns anledning att tvivla på de källor 
som är beroende. En form av beroende är tradering, vilket innebär att uppgiften har gått i flera 
led. Beroende källor ska inte förkastas, men det är extra viktigt att tvivla på dess innehåll28. I 
en del fall har intervjupersonerna observerat en produktionsprocess, men aldrig själva arbetet 
aktivt på det specifika området. I andra fall kan det helt och hållet vara 
andrahandsinformation, och alltså något de själva inte sett eller upplevt utan hört genom 
någon annan. Även de skriftliga källorna kan vara beroende i flera avseenden. T.ex. kan den 
som har sammanställt ett dokument ha fått materialet som andrahandsinformation, och det har 
även betydelse i vilket syfte och sammanhang dokumentet kommit till. Då informationen i 
intervjuerna helt bygger på personernas minnen är det också lite svårare att erhålla en klar bild 
av situationen. Att berätta innebär att välja, vilket innebär att berättelsen blir en ofullständig 
skiss av verkligheten. Även de skriftliga källorna måste ses som en sådan ofullständig bild 
eftersom viss information sållas bort även här, inte minst beroende på syfte. Från t.ex. ett 
protokoll kan det dessutom vara svårt att få en helt klar bild av situationen eftersom 
informationen ofta är kortfattad och i punktform. En annan aspekt att ha i åtanke är att vi bäst 
minns det vi är intresserad av och känner väl till29. Det skulle helt enkelt kunna vara så att 
intervjupersonerna inte minns så mycket om de områden jag frågat om eftersom de haft andra 
intresseområden än just miljön.  
 
Då uppgifterna från de muntliga och de skriftliga källorna ändå, till stor del, påmint om 
varandra kan jag i alla fall säga att jag fått ett relativt representativt material som 
utgångspunkt för min analys. Med hjälp av dessa källor har jag sedan skapat en bild av något 
som förhoppningsvis kommer så nära den verkliga situationen som möjligt.  
 
Då jag redan under min praktikperiod på företaget inhämtade en del kunskap och med egna 
ögon kunde skapa mig en bild av, åtminstone den aktuella, verksamheten erhöll jag en viss 
förförståelse som även den kan ha kommit att påverka mina resultat.  
 

                                                           
25 Thurén 2001: 8-9  
26 ibid: 26 
27 ibid: 26 
28 ibid: 34 
29 ibid: 79 
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Företaget  
ALSTOM Power Sweden AB ligger i Finspång, i norra Östergötland. På företaget arbetar ca 
2200 personer och man sysslar med tillverkning av ång- och gasturbiner. I en ång- eller 
gasturbin omvandlas värmeenergi till rörelseenergi. Turbinen kan driva t.ex. en elgenerator, 
fartygspropeller, pump eller kompressor. Gasturbinerna har en effekt på 15-50 MW och 
ångturbinerna upp till 100 MW. På företaget förekommer dessutom service av levererade 
turbiner och även av värmepumpar, vars tillverkning för närvarande ligger nere. 
Tillverkningen av turbiner innebär i stort att det är metaller som bearbetas. I arbetet med detta 
används en hel del hjälpmedel och då inte minst olika kemikalier. Verksamheten är förlagd till 
två olika områden i Finspång, dels Centrumområdet och dels Norrmalm. På Centrumområdet 
sker framför allt tillverkning och montering av själva turbinerna. På Norrmalm monteras 
turbinerna ihop till en färdig enhet och här utförs dessutom testkörningar av de färdiga 
turbinerna. Centrumområdet, som är den äldsta delen, är lokaliserat centralt i Finspång, 
medan den del som kallas Norrmalm, och tillkom först år 1972, snarare ligger i utkanten av 
Finspång med ca 200 meter skog till närmast boende. Nedströms företaget ligger Skutbosjön, 
allmänt kallad Skuten, och uppströms ligger sjön Bönnern. Dessa har via Finspångs sjösystem 
förbindelser som går ända ut till Östersjön. 
 
Även om ägarna för det företag som tillverkat turbiner och olika komponenter i Finspång 
varierat genom åren har produktionen pågått i, närmare bestämt, nästan etthundra år. Delar av 
det aktuella området för produktionen, där det redan på 1600-talet producerades vapen och 
kulor, togs år 1912 över av STAL (Svenska Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström) från de 
dåvarande ägarna Nordiska Motorverkstäderna. Alltsedan dess är det turbinproduktion som 
varit aktuell på området, även om ägarna varierat genom åren. Dessa har skiftat från i tur och 
ordning STAL, Stal Laval Turbin AB, Asea-Stal AB, ABB Stal AB och nuvarande ALSTOM 
Power Sweden. ALSTOM Power Sweden har varit ägare sen år 2000, men detta kom att bli 
relativt kortvarigt då nästa ägarbyte i skrivandets stund är i antågande. 
 
Miljöarbetet på företaget  
I dagsläget är handläggandet av miljöfrågor förlagt till en avdelning, PM (Partner Miljö), där 
det endast arbetar två personer; miljöchefen och en kemikalieansvarig. Däremot har varje chef 
inom verkstaden med personalansvar fått delegering av arbetsuppgifter med tillhörande 
ansvar för både inre och yttre miljö. År 1987 fick företaget det tillstånd från Länsstyrelsen vad 
gäller att bedriva verksamheten, som fortfarande i dagsläget är gällande.  
 
Finspångs och företagets historia 
Redan under Vasakungarnas tid, närmare bestämt under senare delen av 1500-talet, skulle 
man kunna säga att det startades någon form av industri i Finspång. Då handlade 
produktionen om kanoner och kulor och denna pågick delvis på samma område som Alstom i 
dagsläget gör anspråk på. Verksamhet hade sina upp- och nedgångar under århundradenas 
lopp, men på 1800-talet då bruket hade en svacka började produktionen på allvar att avta. År 
1848 kom så Carl Ekman till Finspång och han satte genast igång att organisera och 
modernisera. Detta innebar att Sverige fick sitt första valsverk och det började tillverkas 
järnvägsräls i Finspång. Men det var fortfarande kanonerna som var den viktigaste produkten 
och Finspång blev till slut ensam på den svenska kanonmarknaden. När så den stora 
bruksdöden började var Finspång redan inne i en utveckling mot stordrift och i en mekanisk 
verkstad producerades då moderna pjäser. I takt med att stålet började sin framväxt gick det 
emellertid återigen allt sämre för verksamheten i Finspång. Efter en förlorad kamp mot 
Bofors, när det stått klart att det räckte med en svensk kanonindustri, blev det slutligen dags 
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att börja avveckla godset i Finspång. År 1911 avvecklades driften helt och lokalerna överläts 
till Nordiska Motorverkstäderna för tillverkning av råoljemotorer. Dessa kom dock inte att bli 
särskilt långvariga på orten30. 
 
Efter detta inleddes nämligen en ny epok i Finspångs historia. Nordiska Motorverkstädernas 
lokaler övertogs av Svenska Turbinfabrik Aktiebolaget Ljungström, 1912, och turbiner 
började produceras i de gamla lokalerna. STAL övertog dessutom Finspångs slott. I mars 
1913 startade den nya verksamheten och snart levererades den första turbinen, som gick till 
Londons spårvägsdrift. I anslutning till turbinfabriken startade vid samma tidpunkt dessutom 
verksamheten på Finspångs Metallverk AB. Trots att första världskriget kom några år senare 
och förde med sig svårigheter utvidgades verksamheten på turbinfabriken, mestadels tack vare 
att tillverkningen av fartygsmaskiner innebar en ny stor marknad. Efter hand, i och med att 
nya lokaler uppfördes och nya tillverkningsgrenar togs upp, var företaget redo för 
världsmarknaden. Curt Nicolin som kom till företaget 1945 utvecklade gasturbinproduktionen 
och år 1948 började man tillverka jetmotorer för militärt bruk. Inte minst 1950-talet 
kännetecknades av stark expansion, även om staten till slut drog sig ut då det ansågs billigare 
att låta England tillverka jetmotorerna. År 1955 flyttades kylverksamheten till Norrköping och 
tillverkningen av värmeväxlare flyttade 1957 till Linköping. Med avseende på den 
internationella konkurrenskraften var det ett viktigt steg då STAL och AB de Lavals 
Ångturbin, som var de två svenska turbinproducenterna, slogs ihop 1959.  Från och med 1962 
kom produktionen att helt förläggas till Finspång. STAL har även levererat turbiner till 
samtliga svenska kärnkraftverk. Efter hand avslutades emellertid tillverkningen av 
kärnkraftsturbiner och även den tidigare marina produktionen försvann. Finspång har kommit 
att utvecklas runt omkring företaget sen början av 1900-talet och 1942 blev brukssamhället 
köping. Från början var det företaget som stod för utvecklingen inom många områden i det 
samhälle som växte fram, men dessa uppgifter togs så småningom över inte minst av 
kommunen31. 
 
Ämnesområden 
Här nedan följer presentation av respektive ämnesområde och dess förekomst, samt även en 
diskussion kring hanteringen av respektive område både på företaget och nationellt. 
Ordningsföljden på dessa ämnesområden är helt oberoende av vilket av dem som kan tänkas 
ha eller ha haft störst påverkan på miljön.    
 
Freoner 
Människan har skapat många nya ämnen som är användbara inom olika områden, inte minst 
inom industrin. I många fall har det efter hand upptäckts att de dessutom för med sig negativa 
effekter på miljön. Under 1900-talet skapade människan exempelvis åtskilliga kemiska 
föreningar som bryter ner ozonskiktet. Bland dem finns freoner som är klorfluorkarboner 
(CFC), vilket innebär att de innehåller klor, fluor och kol. CFC är mycket stabila och det är 
kloret som ger de negativa miljöeffekterna i stratosfären. Då CFC däremot varken är giftigt 
eller eldfängt var det mycket användbart inte minst i industriella tillämpningar. Freonerna kan 
användas bl.a. som köldmedier i kyl- och frysanläggningar, i värmepumpar eller som drivgas i 
sprayflaskor32.  
 

                                                           
30 Malmberg 1963: 5-35 
31 ibid: 36-41 
32 Warfvinge 1997: 49 
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Sedan långt tillbaka tillverkades kylmaskiner i Finspång, och då användes freon i 
produktionen. Enligt en utav intervjuerna var, då företaget tillverkade kylaggregat, ett 
användningsområde för freon att upptäcka läckage hos produkterna.  
 
”Och sen hade man freonflaskor som man blåste in, pytsade in lite freon in i systemet och så 
gick man med en acetylenlåga runt där man misstänkte läckage och då grönfärgades den 
lågan där freonet kom ut i. Så jag menar det där freonet det läckte ju ut i hela lokalen här 
va.” 33 
 
År 1955 flyttade produktionen av kylaggregat till Norrköping eftersom den hade vuxit så pass 
att den kunde stå på egna ben, och därmed borde freonanvändningen i Finspång, och 
följaktligen även utsläppen till luften, ha minskat34. Den bestående freonhanteringen verkar 
sedan dess främst handlat om de kylmaskiner och värmepumpar som användes på företaget. 
Enligt en av intervjuerna släpptes freonet ut i luften då maskinerna skulle tömmas. 
 
” Och freon trodde man inte var så farligt heller vet du. Dom handskades ju vårdlöst med det. 
Släppte ut det bara när de tömde maskinerna. Så det var inte så noga.” 35 
 
I exempelvis en ansökan om utbyggnad av fabriksanläggning från 1970 redogörs tydligt för 
de miljöaspekter som kan komma upp i samband med företagets verksamhet36. I denna 
redogörelse finns ingen kommentar om freoner över huvud taget, helt enkelt för att de ännu 
inte ansågs skada miljön. Kontroversen om freoner och deras nedbrytande effekter på 
ozonskiktet började nämligen först under 1974. Innan dess var effekterna av freonerna inte 
kända37. Med tanke på att freonerna inte ger några synliga effekter eller för med sig 
uppenbara lokala problem, utan snarare en global effekt på lite längre sikt,  är det inte särskilt 
konstigt att freonhanteringen på företaget före den här tidpunkten inte var särskilt noggrann 
eller återhållsam.  
 
År 1977 kom så en svensk lag om användning av CFC-gaser som drivmedel i sprayflaskor. 
Från den 1 juli 1979 skulle sådana sprayflaskor inte längre få tillverkas eller importeras. 
Sverige var här, i jämförelse med andra länder, tidigt ute. Det gick att motivera en lagstiftning 
utan fullständiga vetenskapliga bevis och en anledning till detta var förmodligen det faktum 
att Sverige inte hade några freontillverkande industrier och det var därmed inga starka 
ekonomiska intressen som berördes38. På så sätt var det en politiskt hanterbar fråga. 
Visserligen fanns det en freonanvändande industri i Sverige, och från detta håll yttrades att det 
framtvingats lite väl hastiga beslut. Lagstiftningen handlade emellertid bara om freoner i 
sprayburkar och 1984 rapporterades att den svenska förbrukningen av ozon hade ökat 
dramatiskt inom vissa branscher. Exempelvis hade antalet installerade värmepumpar med 
CFC som köldmedium ökad ordentligt och den totala freonanvändningen i Sverige hade gått 
upp, trots lagstiftningen39.  
Under mitten av 1980-talet upptäcktes ozonhålet över Antarktis och ozonproblematiken kom 
åter att hamna i centrum. Wienkonventionen från 1985 handlar om en reducering av CFC till 
skydd för ozonskiktet, och resulterade i Montrealprotokollet som kom 1987.  
 
                                                           
33 Intervjuperson 2, 2003-04-10 
34 Malmberg 1963: 41 
35 Intervjuperson 6, 2003-04-22 
36 Statens Naturvårdsverk, Dnr 3179-83-70-0562 
37 Martinson 2001: 7 
38 ibid: 12 
39 ibid: 139 
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I ljuset av detta kom det tillstånd som utfärdades för företagets verksamhet under 1987. I 
tillståndet står: 
 
” Bolaget ska följa den tekniska utvecklingen beträffande handhavande av freon och 
fortlöpande verka för att utsläppet av detta ämne till luft minimeras. Bolaget skall vidta de 
utsläppsbegränsande åtgärder som länsstyrelsen kan föreskriva.”  40 
 
I beslutet om tillståndet från 1987 kommenterar Naturvårdsverket den freonemission till luft 
som sker i samband med att företaget fyller på värmepumparna. Naturvårdsverket önskar 
fortsättningsvis en redovisning av storleksordningen på detta utsläpp41. Företagets 
freonanvändning i kylutrustningar och värmepumpar uppgick under 1987 till 4300 kg, och 
den årliga förlusten beräknades till 800 kg. Av detta kom 500 kg från värmepumparna. Det 
var inget kontinuerligt läckage utan skedde i samband med haveri på axeltätningarna42. 
I en besiktning av miljöpåverkande verksamhet år 1990 framgår återigen att två stora utsläpp 
av CFC har skett från värmepumpen. Företaget uppmanas till ytterligare säkerhetsåtgärder 
och redogörelse för dessa 43. I samband med miljörapporten för 1992 fick företaget i uppdrag 
att utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna att gå över till ett köldmedium med 
mindre påverkan på ozonskikt och klimat. Efter hand beslutades att fjärrkyla skulle 
installeras. Detta innebar att huvuddelen av freonaggregaten togs bort, vilket i sin tur 
medförde minskade utsläpp av freon till luft. I dagsläget har all användning av freon på 
företaget upphört44.  
 
 
Buller 
På en industri är det vanligt att ljudnivån är hög, inte bara för arbetarna inne i verkstaden. 
Buller från olika verksamheter kan också vålla obehag inte minst för den närliggande 
omgivningen. De negativa effekterna kan skilja sig åt. Samtidigt som buller kan vara allvarligt 
skadligt för hörselorganen kan det vid lägre nivåer störa både nattsömn och det dagliga livet.   
Enligt flera av intervjupersonerna har ljudnivån från provkörningar av turbinerna varit ett 
återkommande problem för företaget under årens lopp. Med tanke på att detta är ett lokalt 
problem som är väldigt uppenbart är det naturligt att det kom att ses som ett problem redan 
tidigt i historien. 
 
Enligt en av intervjuerna kördes det långtidsprov både dag och natt. 
 
”Men de som bodde på Norrmalm, bakom laboratoriet och upp, de klagade på oss och tyckte 
det var förskräckligt som vi höll på och körde om kvällarna. De sa att kaffekopparna de går 
ju rakt över bordet.”  45  
 
Detta blev anmält till Länsstyrelsen och enligt en tidningsartikel från 1951 fick företaget 
inskränkning i provkörning av gasturbiner och hade därefter enbart tillåtelse att provköra 
mellan kl. 15-17 på eftermiddagen46. 

                                                           
40 Koncessionsnämnden för miljöskydd  Dnr 505-82/86 
41 ibid. 
42 ibid. 
43 Länsstyrelsen Östergötland  Dnr: 2411-4839-89 
44 Alstom Power, Miljörapport 2002 
45 Intervjuperson 1, 2003-04-08 
46 Östergötlands Folkblad, 26-12-1951 
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För att få köra längre fick de be om särskilt tillstånd. Enligt en av intervjuerna försökte 
företaget ändå göra vad de kunde för att minska ljudet från provkörningarna.  
 
” Vi köpte ljuddämpare och allt möjligt. Förutom att bygga en ljuddämpare så för att mildra 
ännu mer så sprutade vi in vatten i gasen så att det blev ånga av det och då gick det lite 
långsammare. ” 47 
 
Problemet med de höga ljudnivåerna har hängt med genom åren, även om de idag inte är av 
samma omfattning. 
 
I tillståndet från 1987 finns två punkter angående buller: 
 
”Bolaget skall efter samråd med länsstyrelsen mäta utsläpp till luft och buller vid 
provkörning av gasturbin vid de befintliga anläggningarna. Länsstyrelsen äger därefter 
föreskriva erforderliga emissionsbegränsande åtgärder.” 
 
”Bolaget skall i samråd med länsstyrelsen vidta skäliga åtgärder i syfte att begränsa bullret 
från bolagets anläggningar så att den ekvivalenta ljudnivån vid närmaste bostadshus utanför 
industriområdet inte överstiger 55dB(A) dagtid (kl 07-18), 50 dB(A) kvällstid (kl 18-22) och 
45 dB(A) nattetid (kl 22-07).” 
 
Dessa ljudnivåer stämmer överens med de riktvärden som utarbetats inom Statens 
Naturvårdsverk48. 
 
Det är emellertid inte bara vid provkörning av turbiner som ljudnivån från företaget har varit 
hög. Exempelvis hade den fläkt- och kylutrustning som var placerad på Lavalverkstadens tak 
en hög bullernivå på natten. Detta löstes dock då fjärrkyla installerades och de tidigare 
utrustningarna kunde monteras ner49. Det framkom i miljörapporten för 2001 att närboende 
upplevt bullerstörningar och bolaget vidtog därför vissa åtgärder samt lade upp ett program 
för att reducera det externa bullret50. I miljörapporten för år 2002 framgår att bolaget har 
utfört mätningar av emissioner både till luft och externt buller. Dessa har även presenterats för 
Länsstyrelsen och i dagsläget klarar bolaget Naturvårdsverkets krav vad gäller externt 
industribuller beträffande befintlig verksamhet51.  
 
 
Asbest 
Asbest är samlingsnamnet på ett antal, i naturen, förekommande fibrösa kristallina 
silikatmineral med olika kemiska sammansättningar och egenskaper. Asbest har fått 
användning inom en rad olika områden beroende bl.a. på dess höga termiska beständighet och 
goda värmeisolerande förmåga52. Problemet med asbest är att det i samband med brytning, 
bearbetning, rivning och annan hantering blir farligt för hälsan. Då frigörs nämligen ett 
luftburet damm bestående av bl.a. nål- och trådformiga asbestpartiklar och det är de frigjorda 
fibrernas storlek och form som avgör asbestens genomträngningsförmåga i kroppen. Asbest i 
bunden form är således inte farlig. Exponering av asbest kan exempelvis leda till asbestos, 
mesoteliom och cancer. Latenstiden, d.v.s. den tid som går mellan exponeringen och den 
                                                           
47 Intervjuperson 1, 2003-04-08 
48 SOU 1993:65: 181 
49 Alstom Power, Miljörapport 2002 
50 Alstom Power, Miljörapport 2001 
51 Alstom Power, Miljörapport 2002 
52 Naturvårdsverket 1987: 7 
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tidpunkt då sjukdomen kan påvisas, är för asbest förhållandevis lång. T.ex. kan latenstiden för 
cancer vara upp till trettio år eller mer53.  
 
Asbest har använts under många hundra år, men det var den industriella utvecklingen på 
1880-talet som medförde en kraftigt ökad användning av ämnet. I Sverige finns inga 
brytvärda förekomster av asbest så därför har råvaran istället importerats. Hälsoriskerna i 
samband med asbest var under större delen utav 1900-talet inte allmänt kända och ofta 
förekom en helt okontrollerad exponering av asbestmaterial54.  
 
Enligt flera av intervjupersonerna användes tidigt stora mängder asbest i produktionen på 
företaget. Dels användes asbesttråd och stora asbestmattor som isoleringsmaterial till 
turbinerna.  
 
” Det visste ju heller ingen om att det var farligt. De som lindade, de tyckte de var fina om 
händerna och så åt de frukost vet du och stoppade i sig. De tänkte ju inte på de där fibrerna 
de fick i sig och att det gick ner i lungorna inte.” 55 
 
Asbest kunde i vissa fall även användas till sådant där det egentligen inte fyllde någon större 
funktion.  
 
” Det fanns ju gubbar som la ut det på golvet för att stå på, för det sög ju åt sig vatten också 
va. Ja, så att en sådan där asbestskiva den var himla bra på alla möjliga sätt.” 56 
 
Redan på 1950-talet varnade dock flera organisationer för asbestens hälsorisker, däribland 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Till att börja med förnekade dock forskarna dessa 
problem och det ägde rum en maktkamp mellan olika samhällsintressen57. Importen och 
användningen av asbest och asbesthaltiga produkter fortsatte att öka i Sverige för att nå sin 
topp under 1960-talet58. År 1975 hade företaget t.ex. funnit att smala asbestsnören som 
packningsmaterial på gasturbiner kunde ersättas av koppartråd59. Samma år konstaterade 
Svenska Metallarbetareförbundet 8 dödsfall i cancer på grund av exponering utav asbest. 
Detta ledde till en debatt och nya krav som i sin tur ledde till att användningen av asbest 
förbjöds i Sverige 1976, med vissa undantag.  
 
Enligt en av intervjuerna var företaget tidiga med att uppmärksamma de negativa effekterna 
och att sluta använda asbest i produktionen.  
 
”Problemet var ju att vi var så tidiga ute så det var svårt att hitta ersättningsmaterial. För det 
var ju inte bara att ta bort det. Man använde ju inte asbest för att det var roligt utan man var 
ju tvungen att ersätta det med någonting annat va.” 60 
 
Frågan här är ändå hur pass tidiga företaget var med att ta bort asbesten. I och med att lagen 
kom 1976 men diskussionen kring asbest fortsatte på företaget under följande år, så verkar det 
inte som om företaget var extremt tidiga med att sluta använda asbest. Kanske var det så att 
                                                           
53 Arbetarskyddsnämnden 1996: 15 
54 ibid: 6 
55 Intervjuperson 6, 2003-04-22 
56 Intervjuperson 5, 2003-04-17 
57 Lidskog et al 1997: 17 
58 Naturvårdsverket 1987: 7 
59 Skyddskommitténs protokoll, 75-12-17 
60 Intervjuperson 5, 2003-04-17 
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diskussionen kring asbest och dess effekter startade tidigt på företaget, men att själva förbudet 
att använda det i produktionen inte kom förrän efter den nationella lagstiftningen. Något 
specifikt årtal då användandet av asbest förbjöds på företaget har varit svårt att hitta och det 
verkar som om användningen av olika skäl fortsatte längre på en del håll. Dels fanns ett 
allmänt motstånd bland dem som arbetade i verkstäderna och dessutom var det alltså svårt att 
hitta lämpliga ersättningsmaterial. Det verkar inte heller ha varit helt enkelt att kontrollera om 
asbest fortsatte att användas i produktionen där det inte borde. Under 1977 diskuterades 
ersättningsmaterial och användning av asbest i protokoll från skyddskommittén.  
 
”H Öhrn meddelade att de ämnen som föreslagits ersätta asbest ej var helt ofarliga under 
hänvisning till ett förslag från arbetarskyddsstyrelsen på nya gränsvärden för dessa ämnen.” 
61 
”Hans Öhrn undersöker om asbest fortfarande bearbetas på företaget.”62 
 
Tyvärr har jag inte lyckats hittat något konkret som visar på en uppföljning av detta. Men 
under 1979 framkom t.ex. att packningsmaterial som innehöll asbest omgående skulle ersättas 
med asbestfritt packningsmaterial eftersom det fanns lämpligt sådant på marknaden63. År 
1982 kom nya asbestbestämmelser på nationell nivå, vilket innebar ett förbud att hantera 
krokidolit d.v.s. blå asbest. Företaget berördes av detta då det vid enstaka tillfällen kunde 
finnas blå asbest som värmeisolering på gammalt reparationsgods64. Under årens lopp kom 
det åtskilliga anmälningar om asbestskador bland de anställda på företaget. Detta gjorde att 
företaget själva eftersträvade en asbestfri produktion och kanske inte styrdes lika mycket av 
nationell lagstiftning som inom andra områden. I takt med att det kom upp godtagbara 
alternativ till asbest på olika områden verkar ett utbyte ha skett.  
 
En internationell debatt kom igång på 1980-talet och 1985 tillsattes i Sverige en särskild 
asbestkommission. Kommissionen diskuterade bl.a. asbesthalterna i den yttre miljön. 
Majoriteten av de undersökningar som utförts om asbestemissioner kommer från arbetsmiljön. 
De halter av asbest som uppmäts i den yttre miljön är generellt lägre än de som uppkommer i 
arbetsmiljön, men det har konstaterats att asbest kan tillföras till den yttre miljön. I dessa fall 
sker detta främst genom utsläpp från verksamheter där asbest används som t.ex. i samband 
med rivning eller ombyggnad av byggnader eller deponering av asbesthaltigt material på tipp. 
Asbestkommissionen kom fram till att det bästa sättet att minska halten av asbest i den yttre 
miljön var att minska användandet av asbest i arbetsmiljön65. Vad som till att börja med hände 
med den förbrukade asbesten har intervjupersonerna inte kunnat svara på och jag har heller 
inte funnit någon dokumentation kring detta. Förmodligen lades det ute på den kommunala 
tippen, företaget har aldrig haft någon egen tipp, men då det upptäcktes att asbest inte var bra 
för hälsan togs det förmodligen fortsättningsvis om hand på något annat sätt.  
 
Även om det efter 1996 inte tillverkas några produkter som innehåller asbest i Sverige 
kommer ändå stora mängder att finnas kvar länge t.ex. i byggnader66. Än idag finns det 
förmodligen asbest på ett fåtal ställen på företaget som isoleringsmaterial. Dels finns det i en 
icke längre nyttjad oljepanna som fortfarande står kvar på företaget och förmodligen även i 

                                                           
61 Skyddskommitténs protokoll 1977-08-30 
62 Skyddskommitténs protokoll 1977-10-17 
63 Skyddskommitténs protokoll 1979-10-31 
64 Skyddskommitténs protokoll 1982-06-21 
65 Naturvårdsverket 1987: 8 
66 Arbetarskyddsnämnden 1996: 7 
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eternitplattor. Detta är enligt miljöchefen något som de kommer att ta itu med efterhand när 
eventuella ombyggnationer sker67.  
 
Trikloretylen 
Trikloretylen är ytterligare ett exempel på en kemisk förening som människan har skapat. Det 
är en icke brännbar färglös vätska med kloroformliknande lukt. Trikloretylen har varit det 
volymmässigt största klorerade lösningsmedlet i Sverige och har mestadels använts till 
avfettning inom verkstadsindustrin68. Trikloretylen kan ge bestående hälsoskador hos 
människor och kan orsaka skadliga långtidseffekter för organismer i vattenmiljön. Det är 
dessutom sannolikt att det är skadligt för ozonskiktet69.  
 
Trikloretylen, vanligtvis kallat tri, användes redan tidigt i företagets historia som 
avfettningsmedel för att få detaljer i produktionen ordentligt rena. Till att börja med användes 
tri utan vidare restriktioner på företaget, enligt en av intervjupersonerna. 
 
” Så tvättade man det med trikloretylen, man hade inget skydd för mun eller nåt. Hade man 
hållit på med det där ett tag, du vet de vart ju halvfulla där. Höll man på med det en dag då 
kom det en gubbe och sa att nu går du härifrån, nu får du inte hålla på med det här längre. Så 
fick de sätta dit en annan. En vart ju på fyllan. Det var ju inte så bra. Man visste ju inte att 
det var farligt.” 70  
 
Redan tidigt kunde man alltså ana att trikloretylen nog inte var särskilt bra för hälsan i och 
med att de som arbetade med det blev synbart påverkade. Däremot gick det inte att se vilka 
långvariga effekter det kunde få, som exempelvis skador på lever, njurar och hjärna71.  
 
Från år 1970 visar undersökningar på företaget, i samband med utbyggnad av 
fabriksanläggning, att det vid triavfettningen avgår en del trikloretylen i ångform, men att 
luftföroreningen borde vara försumbar eftersom hela årsförbrukningen inte förväntas 
överstiga 1 m3. Triavfettningen skulle ske i ett slutet system och det förbrukade 
avfettningsmedlet skulle uppsamlas för borttransport och destruktion. Ur luktsynpunkt skulle 
företaget vara berett att vidta lämpliga åtgärder där detta kunde behövas72. År 1974 beslutade 
Länsstyrelsen att förbrukningen av tri skulle börja journalföras. I journalen skulle även ingå 
uppgifter om eventuella returkvantiteter och hur de togs om hand. Dessa uppgifter skulle 
sedan redovisas årligen till Länsstyrelsen73.  
 
Det har med jämna mellanrum undersökts om andra ämnen skulle kunna bytas mot tritvätten. 
Övergången till alternativa avfettningsmetoder kräver svåra överväganden vid val av metod 
och även en anpassning av metoden till det specifika företagets behov. Därför har det inte 
varit en självklarhet att byta ut lösningsmedlet trots att det uppmärksammats att det kan vara 
skadligt. Däremot sattes alltså efter hand viss reglering in. Enligt ett av skyddskommitténs 
protokoll från 1982 bör inte fri hantering av trikloretylen förekomma på företaget74.  
 
I tillståndet från 1987 meddelas:  
                                                           
67 Muntligen miljöchefen Alstom, 2003-04-25 
68 Öberg 1994: 9 
69 Prevent Kemiska ämnen, 2003-04-22 
70 Intervjuperson 6, 2003-04-22 
71 Prevent Kemiska ämnen, 2003-04-22 
72 Statens Naturvårdsverk  Dnr 3179-83-70-0562 
73 Länsstyrelsen Östergötland  Dnr 11.1941-2328-73 
74 Skyddskommitténs protokoll, 1982-05-03 
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”Utsläppet till luft av trikloretylen (inklusive sk clorothene) får inte överstiga 10 ton/år totalt 
eller 5 ton/år från endera av de tre tritvättarna75. 
 
Under 1988 förbrukades dock totalt 9,5 ton tri totalt varav 6,5 i en av tritvättarna i 
Lavalverkstaden. Året därpå installerades därför en triåtervinningsanläggning. Länsstyrelsen 
såg dock detta som en kortsiktig lösning.  
 
” Länsstyrelsen har inget att erinra mot att triåtervinningsutrustning installeras för att på 
kort sikt begränsa triutsläppen. I ett längre perspektiv bör Ni dock verka för att övergå till 
rengöringsmetoder där klorerade lösningsmedel inte används.”  76 
 
Efter det utfördes all triavfettning i den tvätt som var ansluten till återvinningen. Den totala 
förbrukningen av klorerade lösningsmedel i Sverige började minska på 1970-talet. Under åren 
1988-1992 skedde minskningen betydligt snabbare, vilket delvis skulle kunna bero på just 
ökad återvinning77. Från den 1 januari 1996 får trikloretylen inte längre användas i Sverige, 
varken för industriell avfettning eller annan hantering. Det finns dock möjlighet att söka 
dispens från förbudet. Då ett tillfredställande alternativ till slut har kommit fram har företaget 
inte varit i behov av en sådan dispens. År 1997 ersattes triapparaten på företaget av en alkalisk 
kabintvätt78. Således sker det i dagsläget ingen förorening av trikloretylen från företaget. 
Däremot bekräftas, i den inventering som Länsstyrelsen gjorde under 2002, möjligheten att 
området kring företaget kan vara förorenat av trikloretylen sedan tidigare79.  
 
 
Kemikaliehantering 
Med kemikaliehantering menar jag hur kemiska produkter i stort administrerats, köpts in och 
kontrollerats på företaget genom åren. Hanteringen av exempelvis trikloretylen är naturligtvis 
också en typ av kemikaliehantering, men i detta sammanhang gäller diskussionen alltså 
kemikalier i stort. Utan en central hantering och registrering av kemikalierna som används 
inom en industri är det svårt att veta vilka produkter som verkligen finns och används. Saknas 
vetskapen om vilka produkter som finns är det ännu svårare att ha kunskap om de negativa 
effekter dessa produkter kan ha både på de egna anställda och den yttre miljön. Följaktligen 
blir det då svårare att sätta in åtgärder för att minska påverkan från de kemiska produkter som 
företaget använder. 
 
Enligt flera av intervjuerna fanns det från början ingen central organisation beträffande 
införskaffande och hantering av kemikalier.  
 
” Visst fanns det väl mycket kemikalier. Till att börja med så hade man väldigt dålig koll på 
det där också. Det fanns liksom ingen central organisation för det här utan varje chef kom det 
väl någon försäljare och pracka på några burkar och det fanns liksom ingen samordning.” 80 
 
Det kunde komma olika försäljare till verkstäderna och sen kunde respektive chef eller hans 
underordnade köpa in vad de tyckte verkade vara bra och användbara produkter.  
 
                                                           
75 Länsstyrelsen Östergötland Dnr: 2410-4989-89 
76 ibid. 
77 Öberg 1994: förord 
78 Alkalisk innebär att lösningen har ett överskott på hydroxidjoner, d.v.s. pH högre än 7 
79 Länsstyrelsen 2002, MIFO-blanketter 
80 Intervjuperson 5, 2003-04-17 
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” Förr var det ofta så att det kom en försäljare och han lämnade en provburk och så skulle 
man åka upp till affären och köpa något. Alla fick ju inte köpa hem.  Men just det här att man 
kunde via rekvisition skriva på ett litet block att jag vill ha det och så skrev chefen under. Och 
så gick man och köpte det och ställde i sitt lilla skåp.”  81 
 
På 1970-talet började man dock upptäcka ett behov av att centralisera inköp och hantering av 
kemikalier på företaget. Det är lite svårt att avgöra om detta var den allra första tidpunkten för 
diskussion av detta eftersom protokollen som funnits börjar först på 1970-talet. Men utifrån 
de punkter som framkommer i protokollen verkar detta vara ett färskt ämne på dagordningen. 
Dessutom ligger det i fas med utvecklingen nationellt. Trots att det börjat växa fram en 
lagstiftning för att begränsa miljöföroreningarna från industrin dröjde det för kemikaliernas 
del ända till 1973 innan miljöriskerna kom att framhållas i kemikalielagstiftningen82. Det kom 
nu ett förbud mot att yrkesmässigt använda gifter utan anmälan till yrkesinspektionen.  I de 
protokoll från företagets skyddskommitté som finns sedan början av 1970-talet går det att 
följa vägen mot en mer kontrollerad kemikaliehantering på företaget.  
 
Under 1974 diskuteras införande och rutiner för varudeklarationer av kemiska ämnen och 
även att en kartläggning av de på företaget aktuella ämnena skulle genomföras. ”Giftrapport” 
kom att bli en stående punkt i skyddskommitténs mötesordning. 
 
” Rutiner för kartläggning och undersökning av inom företaget förekommande kemiska 
produkter diskuterades. ” 83 
 
Enligt ett protokoll från 1976 efterlystes en central inköpsväg och vikten av att alla kemikalier 
måste registreras betonades84. Även utifrån kom uppmaningar om att se över hanteringen. I ett 
beslut från Länsstyrelsen 1977 står: 
 
”Mängd och typ av inom anläggningen använda kemikalier skall redovisas årligen till 
länsstyrelsen.”85 
 
Det verkar som om arbetet med kemikaliehanteringen låg nere ett tag, men en ny 
skyddsingenjör anställdes på företaget 1978 och då skulle arbetet åter tas upp på allvar. Under 
1978 skickades förslaget om nya inköpsrutiner för kemikalier och vådliga ämnen ut till remiss 
på företaget. I remissvaren framgick bl.a. önskemål om att rutinen borde kompletteras med 
destruktionsanvisningar och synpunkter om att det skulle bli för byråkratiskt.  
 
”Några av verkstadsingenjörerna befarar att detta system kommer att innebära eventuellt 
ökad byråkratisering med därtill följande förseningar.”  86 
 
Förseningar skulle kunna få förödande konsekvenser för företaget och det gällde därför att 
väga in även sådana faktorer. Ett reviderat förslag på inköpsrutin arbetades fram, tillsammans 
med berörda parter, för att vara klart till den 1 juli 1978 då den nya arbetsmiljölagen trädde i 
kraft 87.  

                                                           
81 Intervjuperson 4, 2003-04-14 
82 Rubenson 2000: 15 
83 Skyddskommitténs protokoll 1974-08-14 
84 Skyddskommitténs protokoll 1976-12-16 
85 Länsstyrelsen Östergötlands län  Dnr 11.1941-3130-75 
86 Skyddskommitténs protokoll, remissvar 78-05-31 
87 ibid. 
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Det framgår också i en av intervjuerna att det var svårt att få tankarna om centraliseringen 
accepterad nere i verkstäderna eftersom alla var vana vid att kunna införskaffa det de själva 
ville ha. 
 
” Men det var kärvt i portgången. För alla var ju vana vid att de kunde handla och tro på sitt 
va.” 88 
 
Så bestämdes det slutligen att all upphandling skulle ske via inköpsavdelningen89. Från 1979 
inleddes en inventering av alla farliga ämnen och en sammanställning av dessa skulle 
genomföras. Det visade sig dock att sammanställningen av ett register över farliga ämnen 
försvårades främst beroende på dålig svarsfrekvens från uppgiftslämnare90. Kanske är det 
ytterligare ett tecken på att förslaget inte var riktigt accepterat i verkstäderna. 
 
I början av 1980-talet arbetades det fram rutiner för destruktion av farliga ämnen och även ett 
arbete för att förbättra lokaler och uppställningsytor för förvaring av de farliga ämnena 
pågick. Gällande instruktioner kompletterades så att det hädanefter fanns instruktioner för 
hantering ända från inköp till destruktion91. Under 1982 beslutades det att ASS nya bok 
Kemiska risker skulle införskaffas till varje förmanskontor och huvudskyddsombud92. 
 
Lagen om kemiska produkter kom 1985, med syftet att förebygga att skador på människors 
hälsa eller i miljön förorsakas av kemiska ämnens inneboende egenskaper. Kemiska produkter 
som yrkesmässigt tillverkas i eller importeras till Sverige skall enligt lagen registreras vid 
kemikalieinspektionens produktregister. De produkter för vilka det är registreringsskyldighet 
finns förtecknade i förordningen, 1985:835, om kemiska produkter 93. Tidigare lagstiftning 
hade mer inriktats på att vissa ämnen var farliga och krävde särskild kontroll. I lagen från 
1985 betonas emellertid vikten av en samlad kemikaliekontroll94. Lagen om kemiska 
produkter ingår nu i Miljöbalken. För att en lagstiftning som reglerar hantering och kontroll 
av farliga ämnen som finns i tusental inte ständigt ska behöva ändras måste den ha en 
ramkaraktär. Det är istället regering och myndigheter, främst kemikalieinspektionen, som med 
utgångspunkt i den övergripande lagstiftningen reglerar olika produktslag95. 
 
Idag är företagets råvaror och kemikalier registrerade i datasystemet SOC, där det bl.a. även 
finns skyddsblad och kemikalieförteckningar. Men i och med att det ständigt sker en förnyelse 
av kemiska produkter på företaget är arbetet med att registrera dessa en ständigt pågående 
process. Den snabba tekniska utvecklingen för kemiska produkter innebär också att det finns 
luckor i kunskapen om kemikaliernas påverkan på miljön. Mängden förbrukade kemikalier 
redovisas årligen i miljörapporten. I dagsläget, år 2003, pågår ett arbete med att reducera den 
totala mängden kemiska produkter på företaget. Då detta arbete är färdigt kommer en 
reducering av de produkter som finns med i Kemikalieinspektionens OBS- och 
Begränsningslista att startas96.  
 

                                                           
88 Intervjuperson 5, 2003-04-17 
89 Skyddskommitténs protokoll, 78-06-19 
90 Skyddskommitténs protokoll, 81-04-07 
91 Skyddskommitténs protokoll, 80-04-01 
92 Skyddskommitténs protokoll 82-02-10 
93 Loftson et al 1993: 58 
94 Rubenson 2000: 88 
95 ibid: 89 
96 Alstom Power, Miljörapport 2002 
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Oljor i avloppsvattnet 
Självklart har det i och med att det, då företaget slutade att elda med kol, under en längre 
period eldades med olja kommit att påverka omgivningen i form av exempelvis försurning. 
Men detta är en faktor som är generell för de flesta svenska industrier, och för den delen inte 
bara industrier. Det som på något sätt kan sägas vara mer specifikt för företaget är då istället 
de oljor som används i produktionen t.ex. i samband med avfettning och 
rostskyddsbehandling. Oljor som kan ha släppts ut från produktionen till avloppet, till att 
börja med mer eller mindre obehindrat, för att i dagsläget ske mer kontrollerat, i den mån det 
sker. Enligt flera av intervjuerna var det förmodligen så att det gick en del olja direkt ut i sjön 
på den tiden då det inte fanns någon avloppsrening eller något reningsverk i Finspång. Från 
början var t.ex. hanteringen av det med olja förorenade kylvattnet kanske inte den bästa. 
 
”Och sen kylvattnet hade dom ju, så olja och vatten var blandat. Och när de böt det då 
släppte de bara ut det i avloppen. Det gick ju direkt ut i sjön det med. ” 97 
 
Även i samband med att det provades hydrauliska komponenter kunde det åka ut en del olja. 
 
”Och där blaskades det med olja, rätt vad det var så skvätte man ju över ibland och det åkte 
väl ut en hel del olja här nere i Skuten.” 
 
Men utvecklingen gick mot en mer kontrollerad hantering. 
 
”På senare år hade man väl sådana där avskiljnings… ja, man hade väl med vattenlås och 
sånt. För man hade nog myndigheternas ögon på sig här. Kommer det olja ut så ser man ju 
det här nere att det blir ringar på vattnet.” 
 
På det sättet borde oljan ha varit en relativt uppenbar miljöbov redan tidigt, och det bör inte ha 
krävts mycket för att åtminstone uppmärksamma att det släpptes ut. I och med att det redan på 
1800-talet uppmärksammats att vattenföroreningar kunde vara skadligt för människan, kanske 
företaget hade kunnat vara varit lite mer varsamma med vad som släpptes ut till vatten. Men å 
andra sidan sågs inte olja som ett direkt problem då kunskaper om dess effekter saknades och 
förmodligen antogs att det ändå späddes ut i vattnet. 
 
Uppgifter från några intervjupersoner har i det här fallet varit något motstridiga, och menat att 
det egentligen aldrig har släppts ut någon direkt mängd olja från företaget. Jag har därför 
försökt avgöra vad som kan vara mest rimligt. Då det inte finns några dokument från riktigt 
långt tillbaka har jag varit hänvisad till dem som finns sedan 1970-talet. Eftersom det i flera 
av dessa dokument framkommer att oljeutsläppen har varit ett återkommande problem i 
företagets historia verkar det ändå är rimligt att en del släpptes ut via avloppen även tidigare 
under åren. Dessutom diskuterar även Länsstyrelsen i sin inventering av industrifastigheter 
möjligheten om förorening av olja98. De intervjupersoner som menar att så inte varit fallet 
kanske inte har varit i kontakt med hanteringen av oljor på det sättet och därmed inte upplevt 
att det varit något problem. Det skulle även kunna vara så att den bild dessa personer minns 
från sin tid på företaget är en utan sådana problem. 
 
I beslutet från 1970, angående utbyggnad av företagets fabriksanläggning, framgår att kontroll 
av dagvattenutsläppet ska ske fyra gånger om året på utloppsvattnet och i recipienten för att 
                                                           
97 Intervjuperson 6, 2003-04-22 
98 Länsstyrelsen Östergötland 2002, MIFO-blanketter 
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analyseras bl.a. med avseende på oljehalt. I samma beslut framgår också att avloppet vid den 
här tiden är separerat i två ledningssystem bestående av dagvattenledningar (för takavlopp, 
kylvatten och behandlat industrispillvatten) och spillvattenledningar (för sanitärt 
avloppsvatten och visst dräneringsvatten). I de aktuella verkstadslokalerna skulle inga 
golvbrunnar installeras utan eventuellt oljespill och dylikt var avsett att bortskaffas vid 
rengöring av golven99. Enligt en av intervjuerna var det vid en tidpunkt så att alla golvbrunnar 
sattes igen så att inget längre kunde åka rakt ut.  
 
” På den tiden fanns det ju avlopp ut i ån från alla möjliga håll. Det gjordes även under min 
tid, då göt de igen alla avlopp ute på verkstaden så att de inte kunde släppa ut någonting den 
vägen ut i ån.” 100 
 
I samma beslut, från Naturvårdsverket, där Hälsovårdsnämnden gjort ett inlägg, står att det 
vid Finspångsåns utflöde i Glan genomförda vattenundersökningar ej visat några nämnvärt 
förhöjda halter av ämnen som skulle kunna härstamma från bolagets nuvarande eller tidigare 
utsläpp101. Enligt kontrollprogram från 1974 skulle totalhalten olja och fett i utgående 
avloppsvatten mätas en gång per månad från och med den 1 januari 1975. I journalen skulle 
bl.a. ingå tidpunkter då oljeavskiljaren tömts samt mängd olja som avskiljts102.  
 
Trots insatta åtgärder, som exempelvis oljeavskiljare, har problem uppstått genom åren. Det 
framgår t.ex. i ett beslut från 1974 att det uppstått driftsproblem i samband med den 
installerade oljeavskiljaren på grund av att filterbädden satts igen av oorganiskt och organiskt 
material. Då dessa problem inte gick att lösa beslutades att installera en gravimetrisk 
oljeavskiljare. Enligt vad Länsstyrelsen bedömde var den angivna ytbelastningen något hög. 
Men i och med att oljeavskiljaren endast installerades för att uppsamla olja vid olyckstillbud 
inom fabriken och det normalt inte förekom någon nämnvärd mängd olja i avloppsvattnet 
kunde den angivna ytbelastningen ändå godtas103. 
 
I tillståndet från 1987 står: 
 
”Halten av olja och fett i det avloppsvatten som avleds till kommunens spillvattennät får inte 
överstiga 50 mg/l. Den sammanlagda mängden får inte överstiga 500 kg/år.”  104  
 
Enligt miljörapporten för 2002 samlas olje- och fettinnehållande vatten som var avsett att 
avledas till spillvattenledning idag i tank och skickas för destruktion105. 
 
Enligt tillståndet från 1987 framkommer också att bolaget ska vidta åtgärder för att minska 
oljehalten i dagvattnet om den överstiger 5 mg/l. Det framgår i miljörapporten för 2002 att, i 
dagsläget, vatten som avleds till dagvattenledning med god marginal understiger riktvärdet106. 

                                                           
99 Statens Naturvårdsverk  Dnr 3179-83-70-0562 
100 Intervjuperson 5, 2003-04-17 
101 Statens Naturvårdsverk  Dnr 3179-83-70-0562 
102 Länsstyrelsen Östergötland  Dnr 11.1941-2328-73 
103 Länsstyrelsen Östergötland  Dnr 11.183-371-74 
104 Koncessionsnämnden för miljöskydd  Dnr 505-82/86 
105 Alstom Power, Miljörapport 2002 
106 Alstom Power, Miljörapport 2002 
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Avslutande ord  
Syftet med den här studien var att titta på utvecklingen inom sex specifika områden. Inom 
dessa områden har företaget i stort sett varit reaktivt och påverkats av påtryckningar och 
lagstiftning utifrån. Det var t.ex. först på 1970-talet som företagets inköp och hantering av 
kemikalier började struktureras. Detta ligger i fas med utvecklingen på miljöområdet vid den 
här tiden, där det uppmärksammades att fler och fler ämnen hade en negativ påverkan på sin 
omgivning, och inte bara på människors hälsa. Även problemet med oljorna tycks framför allt 
ha åtgärdats först i och med ökade myndighetskrav. Att oljor runnit ut i vattnen runt företaget 
har länge varit ett problem, även om det till att börja med knappast sågs som något större 
sådant eftersom kunskapen om effekterna var obefintlig. Det går knappast att undvika att en 
del olja rinner ut i avloppen och det här kommer därför i någon mån att vara ett bekymmer för 
företaget även framöver. Tekniken är visserligen i dagsläget betydligt mer utvecklad än 
tidigare då det varken fanns specifika avlopp eller avskiljare på företaget. Att det 
inledningsvis knappast fanns någon rening av avloppsvatten över huvud taget i Sverige gjorde 
det förstås till ett ännu större problem. Asbestproblemen började uppmärksammas på 
företaget, innan den riktigt stora debatten, eftersom det gick att se tydliga effekter hos flera 
anställda som insjuknat i sjukdomar med tydlig koppling till materialet. Här var företaget 
alltså inte lika påverkat av myndigheternas krav. Visserligen är asbestproblemet inte i först 
hand ett problem för den yttre miljön, utan snarare för arbetsmiljön. Detta ligger i led med att 
det historiskt sett varit människans hälsa som satts i fokus helt och hållet, och arbetsmiljön 
hade dessutom länge hanterats både generellt i Sverige och på företaget, inte minst med 
lagstiftning. Buller är något som alltid varit högt prioriterat bland industrisamhällets 
föroreningar. Detta stämmer även in på företaget, då det hela tiden varit en återkommande 
faktor som behandlats i bl.a. de tillstånd och beslut som utfärdats för verksamheten genom 
åren. Intrycket är att kraven på bullernivån har varit jämställt med krav på andra miljöfaktorer 
på företaget. Det tycks visserligen även här vara myndigheterna, via en klagande 
lokalbefolkning, som satt upp krav vad gäller minskade bullernivåer redan relativt tidigt under 
företagets historia. Freonernas negativa påverkan går inte att upptäcka med blotta ögat och det 
tog därför lång tid innan det accepterades som ett miljöproblem, eftersom dessa tidigare 
generellt var konkreta och synliga. Det var inte förrän i samband med att debatterna på allvar 
kommit igång som restriktioner sattes in på företaget, för att till slut innebära att 
användningen helt stoppades. Företaget tycks således, även på detta område, i stort ha agerat i 
förhållande till de restriktioner som kommit under åren. Vad gäller trikloretylen var det även 
här ökad lagstiftning som, till slut, förde med sig en total avveckling av ämnet på företaget. 
Visserligen hade någon form av negativa effekter uppmärksammats, åtminstone hos dem som 
använde det i produktionen, redan långt tillbaka. Problemet låg här delvis i att det, precis som 
gäller många andra ämnen, var svårt att hitta lämpliga ersättningsmaterial, och då är det 
svårare att låta miljöaspekterna hamna i fokus, även om det missgynnar både människors 
hälsa och den yttre miljön.  
 
Eftersom företaget i stort tycks ha arbetat i enlighet med de krav som kommit utifrån så är det 
av stor betydelse hur den allmänna miljöhistoriska utvecklingen i Sverige har sett ut. I och 
med att lagar och olika myndigheter växt fram har också kraven ökat. De dokument och 
framför allt tillståndshandlingar jag hittat är, som sagt, från 1970-talet och detta ligger i fas 
exempelvis med att Naturvårdsverket bildades 1967. Verket har sedan dess kommit att driva 
på miljöarbetet inte minst i samband med industriverksamheter. Senare ställdes det bl.a. fast 
vilka verksamheter som var tillståndspliktiga i och med att miljöskyddslagen kom år 1969. 
Och även detta har fått stor påverkan på utvecklingen av företagets verksamhet.  
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Det allmänna intrycket är att företaget generellt sett har reagerat i förhållande till de lagar som 
kommit under årens lopp och i enlighet med de ökade krav som olika myndigheter har ställt 
på produktionen. Företaget tycks ha arbetat för att uppfylla dessa krav, men några radikala 
förändringar innan lag- och myndighetskrav kommit till har inte gjorts. Skyddet för 
människors hälsa har varit i fokus vad gäller miljöpolitiken historiskt sett i Sverige och till att 
börja med fanns alltså ingen lagstiftning för att begränsa miljöföroreningarna från den 
växande industrin. Arbetet för att skydda människors hälsa har dock ofta gett fördelar för och 
drivit på lagstiftning även för den yttre miljön. Detta är något som kan sägas speglas även i 
företagets miljöarbete genom åren. Även om fokus varierat något mellan olika områden under 
åren tycks företaget generellt ha arbetat för att minska dess miljöpåverkan på många områden 
på en och samma gång. Detta är förstås bra med tanke på att det i stort sett är en omöjlig 
uppgift att säga vad som är viktigast. Företaget kan dock sägas ha följt med i förändringen av 
fokus på miljöfrågorna från konkreta och synliga till mer diffusa utsläpp. Det som 
uppmärksammades tidigt var just sådant som bullerproblemen som var tydliga och konkreta, 
medan exempelvis freonernas negativa konsekvenser uppmärksammades först i och med att 
miljöproblemen till större del blev mer diffusa och av global karaktär.   
 
Enligt flera av intervjuerna har det framstått som om ett företag som ALSTOM Power 
Sweden nu har, och även tidigare har haft, en förhållandevis liten påverkan på miljön i 
jämförelse med annan typ av industri. Detta skulle helt enkelt bero på att det är metaller som 
bearbetas och att det i huvudsak handlar om att montera ihop. Som en av intervjupersonerna 
uttrycker det: 
 
”Det var det som var trevligt med den här verksamheten att man sysslade med liksom lite 
rena grejer.”107 
 
Och en annan: 
 
”De yttre miljöproblemen var inte ett tungt problem här, det var det inte. Jag kan väl säga 
sammanfattningsvis att de miljöproblem som har funnits här det är ju de inre problemen 
huvudsakligen. Får jag säga. Arbetsmiljöproblem. Däremot inte naturskadliga 
miljöbekymmer. I stora drag är det så. Det beror inte på att vi är snällare här, utan det beror 
på de faktiska omständigheterna. Jag menar det är en ganska snygg industri. Snygga 
produkter i alla fall. Hela strukturen är prydlig kan man säga. Det beror på att det är en sån 
produkt.” 108 
 
Det ligger förstås en del i detta om man endast ser till anläggningen i sig. Men sett ur ett 
livscykelperspektiv kan företaget knappast sägas ha mindre påverkan på miljön än annan typ 
av industri, varken idag eller längre tillbaka. Ur ett sådant perspektiv blir det förstås relevant 
att titta exempelvis på de metaller som ALSTOM bearbetar, och därmed även fundera över 
deras ursprung. Då företaget köper metaller startar de en kedja och det blir därför av vikt att 
se även till specifika förhållanden där metallerna bryts, som exempelvis negativa 
konsekvenser för miljön. Men kanske är det så, att företaget i relation till andra typer av 
produktion har varit en relativt liten förödare under årens lopp vad gäller i alla fall den 
närliggande miljön. I denna studie har det inte heller uppmärksammats några stora 
miljösynder, även om detta försvåras med tanke på den metod som använts. Det finns 
naturligtvis områden som inte diskuterats i denna studie, t.ex. kvicksilver, som kan ha 
påverkat miljön runt företaget, mer eller mindre. I och med att det ända sedan 1500-talet har 

                                                           
107 Intervjuperson 1, 2003-04-08 
108 Intervjuperson 3, 2003-04-10 



                                             

 

 

25

funnits någon slags industriverksamhet i Finspång har det under lång tid funnits källor till 
olika utsläpp i bygden. Det går inte heller att utesluta att den påverkan runt området, som t.ex. 
uppmärksammats i Länsstyrelsens inventering, även kan komma från de intilliggande 
metallverken. Det är en hopplös uppgift att ta reda på vilken som egentligen är källan till ett 
visst utsläpp, även om det naturligtvis går att se till produktionen och användningen av olika 
ämnen.  
 
En sådan här typ av dokumentation är intressant delvis just för att företaget har en relativt 
lång historia och det är mycket som har hänt under den tid som gått. Visserligen har det inte 
varit möjligt att följa utvecklingen under alla dessa år, men just under den tidsperiod jag i 
första hand tittat på, det vill säga från femtiotalet och framåt, har många förändringar ägt rum. 
Förändringarna har rört dels ökade kunskaper och den allmänna inställningen till miljön, men 
också produktionen på företaget. Att företaget haft en negativ påverkan på miljön ur flera 
olika aspekter råder det ingen tvekan om. Men i och med att miljöfrågorna uppmärksammades 
först, framför allt, under den senare delen utav 1900-talet är det naturligt att verksamheten 
tidigare pågått i vissa avseenden på ett sätt som kan ha skadat miljön i stor omfattning. Hur 
som helst går det inte att driva en verksamhet utan att påverka miljön. Det gör alla industrier 
mer eller mindre. Det har de alltid gjort, och kommer så att fortsätta göra även i framtiden.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuteman 
 
Din tid på företaget 
 
Kemikalier 
 
Farligt avfall 
 
Förorenat vatten 
 
Utsläpp till vatten respektive luft 
 
Tipp 
 
Annan verksamhet på din tid 
 
Tåg/tunga transporter- tillbud 
 
Något uppdagat vid ombyggnation 
 
Oljecisternerna 
 
Sprickor i golvet 
 
 


