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ANNETTE THÖRNQUIST

Asbestproblemets hantering 
vid en verkstadsindustri
STAL i Finspång 

Jag minns från 50-talet hur springpojkarna i verkstäderna tuggade bitar av
asbestduk till små kulor som användes som ammunition i ärtbössorna.1

Inledning 
på hösten 1975 kom det stora asbestlarmet i Sverige. Det var ett av fle-
ra dramatiska arbetsmiljölarm under 1970-talets första hälft. Bly, kadmium,
lösningsmedel och epoxilim är exempel på andra risker som skapade stor
oro, både bland berörda anställda och bland allmänheten. Samtliga risker
fanns vid industrierna i Finspång. Detta kapitel inriktar sig på asbestrisken.
Syftet är att studera hur detta problem hanterades av arbetsgivare och fack
samt andra berörda på STAL-LAVAL Turbin AB (i fortsättningen endast
STAL), vilket var det storföretag i Finspång som använde asbest i störst
omfattning.2 Att valet har fallit på asbestproblemet beror inte endast på att
asbest var en vanlig och allvarlig arbetsmiljörisk inom bl.a. verkstadsindustrin.
Asbestriskens hantering är också ett tacksamt problem att studera om man
vill ge en bild av arbetarskyddets allmänna utveckling på lokal och natio-
nell nivå under efterkrigstiden. 

Den omedelbara anledningen till asbestlarmet var att läkaren Anders
Englund vid studier av det centrala cancerregistret hade funnit en anhop-
ning av dödsfall i den ovanliga cancerformen malignt mesoteliom bland per-
soner som hade arbetat med asbest.3 Malignt mesoteliom, som vanligen endast
benämns mesoteliom, är en mycket elakartad tumör som oftast angriper lung-
säcken.4 Den kan även i sällsynta fall påträffas i bukhinnan, vilket kan bero
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på att asbestfibrerna har svalts. Mesoteliomfallen anses till ca 80 procent vara
orsakade av yrkesmässig asbestexponering. Englund påvisade åtta dödsfall i
mesoteliom bland metallarbetare vid AB Bofors-Nohab i Trollhättan. De drab-
bade hade isolerat järnvägsvagnar och ånglok med bl.a. blå asbest (krokido-
lit), som med avseende på cancerrisken anses vara ännu farligare än vit asbest
(krysotil). Dessutom fann han ett 20-tal fall bland anställda vid Statens Järn-
vägar, SJ, av vilka flera hade varit lokförare. Redan 1969 tydde Englunds pre-
liminära resultat på att asbestarbetare inte endast kunde drabbas av asbestos
(asbestdammlunga) utan också av cancer, vilket var känt även från flera inter-
nationella studier. Arbetsmedicinska institutet, där Englund vid denna tid
bedrev sin forskning, gav då bl.a. ut en informationsskrift om riskerna och
sedan 1968 pågick en yrkeshygienisk undersökning om användningen av
asbest, det s.k. asbestosprojektet.5

Särskilt oroande var att mesoteliom kunde utvecklas efter relativt kort-
varig kontakt med asbest. Utländska studier visade att även hustrur till arbe-
tare i asbestgruvor, som hade handskas med asbestförorenade kläder, och barn
som hade lekt med asbest, långt senare kunde få mesoteliom. Liksom andra
sjukdomar, som förorsakas av oorganiskt damm, tar det dock vanligen årtion-
den att utveckla asbestos och andra asbestrelaterade sjukdomar. För meso-
teliom kan det ta upp till 50 år.6

Asbest är ett sammanfattande namn på mineral av fiberstruktur, som till
största delen består av magnesium- eller järnsilikat. I Sverige, liksom i andra
länder, har främst vit asbest använts i industriell produktion. Asbest är eld-
fast, har god hållfasthet och låg värmeledningsförmåga, vilket ligger till
grund för dess användning som isolerings- och friktionsskydd. Mineralet
utvinns ur gruvor i främst Kanada, Ryssland, Sydafrika och Australien.
Asbest kan användas i ren form eller blandas med exempelvis cement, gum-
mi och plast. De nål- eller trådformade fibrerna, som spjälkas på längden, är
flexibla och kan kardas, spinnas och vävas.7 Numera är användningen av asbest
förbjuden i många länder. Det är de mikroskopiskt små asbestfibrerna
(mindre än 0,003 mm i diameter) som är de farligaste, eftersom de kan föl-
ja med ner i de finaste lungblåsorna och skada vävnaden. Detta ger upphov
till asbestos, en obotlig dammlungsjukdom, som kännetecknas av en fort-
skridande lungfibros, dvs. en kraftig tillväxt av bindväv (ärrvävnad). Efter-
hand blir lungan allt stelare och lungkapaciteten minskar med svår andnöd
och hjärtproblem i framskridna stadier. De som har arbetat med asbest får
vanligen svålliknande förtjockningar av bindväv i bröstkorgsväggen s.k. pleu-
raplack, som i regel inte leder till funktionsnedsättningar. Asbest kan även
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förorsaka lungcancer, i synnerhet i samband med tobaksrökning, som ökar
risken dramatiskt. Det finns däremot inget känt samband mellan rökning och
mesoteliom.8

I en riksdagsmotion år 1972 krävde läkaren och riksdagsledamoten John
Takman m.fl. inom vänsterpartiet kommunisterna totalförbud för asbest. Tak-
man underströk att asbestrisken rörde folk även utanför industrin. Asbest fanns
exempelvis i broms- och andra friktionsbelägg i fordon samt i byggnader som
isolerats med asbest eller som hade rör, ventilationstrummor, vägg- och tak-
beklädnader av asbestcement. Eftersom asbest uppskattningsvis förekom i
omkring 3 000 olika industriprodukter, varnade internationella forskare för
att asbest kunde bli en lika stor cancerrisk som tobaksrökning.9 Motionen led-
de till en livlig debatt inom myndigheter och arbetsmarknadsorganisationer.
Asbest förbjöds dock inte, men Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar rörande
asbest skulle skärpas. Bland de fackliga organisationerna yrkade vid denna tid
särskilt Byggnads på förbud. Bygghälsan hade sedan några år tillbaka gjort egna
studier, som bl.a. bekräftade att den inom byggbranschen vanligt förekom-
mande sprutisolering var mycket hälsovådlig. Även om vissa företag inom bygg-
nads-, varvs- och verkstadsindustrierna hade börjat avveckla asbesten på fri-
villig väg, användes ännu vid mitten av 1970-talet stora mängder asbest och
asbesthaltiga produkter i landet.10 Det var först genom Englunds rapport på
hösten 1975 som medvetandet om asbestens risker, och då särskilt cancerris-
ken, fick verkligt genomslag i samhället. Till detta bidrog också den omfattan-
de massmediala bevakningen kring rapporten. Blå asbest förbjöds i princip i
de nya, skärpta anvisningarna som hade antagits på sommaren 1975 och som
skulle träda i kraft den 1 oktober samma år. Likaså förbjöds sprutisolering med
asbesthaltigt material annat än i sluten apparatur samt annan isolering med
asbest. Förbuden utökades dock snabbt efter asbestlarmet till att omfatta även
nyinstallation av asbestcementprodukter samt därefter successivt även flertalet
andra asbesthaltiga produkter.11

Många fall av mesoteliom även vid STAL
På STAL i Finspång, ett av Sveriges ledande högteknologiska verkstads-
industriföretag inom ASEA-koncernen, användes asbest sedan gammalt för
främst isolering av ångrör och heta delar i turbiner samt för att förhindra
för snabb avkylning av komponenter vid svetsning. Under 1960-talet använ-
des även blå asbest för isolering av turbiner under provning. Dessutom sprut-
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isolerades en del turbiner manuellt med vit asbest vid slutmonteringen. STAL
slutade använda asbest för sprutisolering i början av 1970-talet och övergick
då till Vermiculite, ett järn-, magnesium- och aluminiumsilikat, som rekom-
menderades av Arbetarskyddsstyrelsen.12 När det stora asbestlarmet kom i
september 1975, hade företaget avvecklat användningen av lös (riven) asbest
och även det mesta av asbesthaltiga produkter vid nyproduktion. Samma
vecka som nyheten om mesoteliomfallen i Trollhättan slogs upp i pressen
skickade företagsledningen vid STAL ut ett internt meddelande om hante-
ringen av kvarvarande asbesthaltiga material på företaget i syfte att infor-
mera och lugna de anställda. Det förefaller rimligt att företaget i detta läge
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även ville förbereda sig inför eventuella frågor från massmedias sida. I det-
ta meddelande konstaterades, inte utan stolthet: ”Det är kanske symptoma-
tiskt att förra måndagen när Nohab råkade i svårigheter ringde de hit för
att konsultera oss.”13

Idag, 30 år senare, vet vi att flera fall av mesoteliom har konstaterats även
bland dem som arbetade på STAL. Under perioden 1979–2001 anmäldes 4
fall till Arbetarskyddsstyrelsens (numera Arbetsmiljöverkets) arbetsskadere-
gister, ISA, alla under 1990-talet.14 Under de senaste fyra åren har ytterliga-
re 2 fall konstaterats enligt uppgift från Metalls verkstadsklubb på STAL och
från de anställdas medicinfond. Samtliga drabbade är män i åldern 44–68
år. Enligt samma källor har det därutöver funnits fall bland äldre arbetare
både av mesoteliom och asbestrelaterad lungcancer, men dessa uppgifter har
inte kunnat bekräftas närmare.15

Även sex fall av mesoteliom hitintills är emellertid anmärkningsvärt
många med tanke att det handlar om en så pass ovanlig tumör. Förutom
mesoteliomfallen hade sex fall av misstänkt asbestos anmälts till Yrkesinspek-
tionen år 1978, men endast 1 fall av klar asbestos finns registrerat i ISA under
perioden 1979–2001.16 ISA omfattar dock normalt inte pensionärer, vilka van-
ligen är starkt överrepresenterade bland dem som drabbas av asbestrelate-
rade sjukdomar. Av de drygt 100 nya fall av mesoteliom bland män i hela
landet som anmäldes till Socialstyrelsens cancerregister år 2002 var omkring
70 procent 65 år eller äldre. Det finns således inga uppgifter om hur många
personer som totalt sett har drabbats av asbestrelaterade sjukdomar under
årens lopp på grund av sitt arbete vid STAL. Detta torde gälla även många
andra företag som inte varit involverade i yrkesmedicinska studier, där man
systematiskt följt upp exposition, sjukdom och dödlighet. Om man enbart
går efter uppgifter från ISA får man således generellt sett räkna med en under-
rapportering när det gäller sjukdomar som ofta yppar sig först i pensions-
åldern.17

Vid landets tidigare asbestcementfabriker har förekomsten av asbestrela-
terade sjukdomar och dödsfall följts upp sedan nedläggningarna i slutet av
1970-talet. Antalet fall av mesoteliom vid dessa företag, där stora mängder
asbest hanterades kontinuerligt, ger en jämförelsegrund till utvecklingen vid
STAL. Från slutet av 1970-talet till mitten av 1990-talet hade yrkesmedici-
narna funnit 16 fall av mesoteliom bland cirka 2 177 undersökta män som
hade arbetat vid fabriken i Lomma, 2 fall av 244 män vid fabriken i Var-
berg och 1 fall av 925 män i Köping. Inga fall upptäcktes bland kvinnor. Vid
fabriken i Lomma hade även blå asbest använts i viss mån (mindre än 5 pro-
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cent av den totala asbestförbrukningen) och vid fabriken i Varberg hade både
blå och brun asbest använts (upp till 20 procent av förbrukningen).18 Under
hösten 2004 påvisade en liknande studie 5 fall av mesoteliom bland 162 män
som hade arbetat vid företaget E-box i Dalsland före 1972, vilket väckte upp-
märksamhet i massmedia. De drabbade hade tillverkat sjunkboxar av asbest
för stålverksindustrin och fram till 1965 hade även blå asbest använts.19

Hur hanterade då arbetsgivaren och facket på STAL asbestrisken, hur age-
rade läkarna och yrkesinspektörerna och vad säger detta om arbetarskyddets
allmänna utveckling vid företaget? Tidsmässigt ligger tonvikten i studien på
1960- och 1970-talen. Med ”facket” avses Metalls avdelning 97 och dess verk-
stadsklubb vid företaget. Enstaka tjänstemän och arbetsledare drabbades ock-
så av asbestrelaterade sjukdomar, men tjänstemannaorganisationerna har inte
undersökts inom ramen för denna studie. 

Källmaterialet kommer huvudsakligen från metallarbetarfackets arkiv
och den partsgemensamma skyddstjänstens arkiv på STAL samt från Yrkes-
inspektionens (Arbetsmiljöinspektionens) distrikts arkiv i Linköping. Det
fackliga materialet består främst av diverse handlingar rörande asbestfrågan
och arbetarskyddet samt mötesprotokoll och verksamhetsberättelser från
avdelningen och verkstadsklubben. Handlingarna från Yrkesinspektionen i
Linköping omfattar främst spridda meddelanden, protokoll och anteckning-
ar rörande yrkesinspektörernas besök samt arbetsskadeanmälningar och
rapporter från företaget. Det har inte varit möjligt att ta del av andra skrift-
liga handlingar från företaget än de som finns i skyddstjänstens arkiv samt
sådana som återfinns i Yrkesinspektionens och fackets arkiv. Skyddstjänstens
handlingar består av protokoll från den partssammansatta huvudskyddskom-
mittén samt från de likaså partssammansatta skyddsgrupperna för olika avdel-
ningar i verkstäderna, vilka 1975 ersattes med en miljökommitté. Till detta
kommer historiker samt PM och cirkulär från företaget rörande asbestfrå-
gan. Förutom det skriftliga källmaterialet har intervjuer med företrädare för
både facket, företaget samt enskilda anställda, läkare, ingenjörer och andra
involverade i arbetarskyddet på STAL givit värdefull information. 

Två modeller för arbetarskyddets hantering 
Arbetarskyddets hantering mellan arbetsgivare och arbetstagare kan med för-
del studeras utifrån från två idealtyper, dvs. modeller eller konstruktioner
av en generaliserad verklighet. Den ena är den s.k. svenska modellens parts-
samarbete, som växte fram under mellankrigstiden och som innebar att
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arbetsgivare och fack skulle samarbeta under organiserade former som i prin-
cip jämbördiga förhandlingsparter. Den andra är arbetsgivarledd safety
management, som har sina rötter i den amerikanska Safety Movement-rörel-
sen. Denna uppstod inom amerikanska storföretag under 1900-talets förs-
ta årtionden som en del av den tayloristiska managementrörelsen och har
följaktligen sitt ursprung i ett annat system för arbetsmarknadsrelationer-
nas organisering än det svenska. 

Bakgrunden till det ökade intresset för arbetarskyddet och framväxten av
olika strategier för dess hantering var att den tilltagande mekaniseringen och
rationaliseringen hade lett till en kraftigt ökning av antalet anmälda olycks-
fall, även om andelen allvarliga olyckor började sjunka. Olycksfallen, som
var särskilt många i högkonjunkturerna, innebar inte endast problem för
de anställda utan förorsakade även stora störningar i produktionen. På ILO:s
internationella arbetskonferens i Genève 1929 rekommenderades därför att
arbetsgivare och anställda skulle samarbeta i arbetarskyddet under organi-
serade former. I Sverige hade frågan tagits upp året innan på den s.k. arbets-
fredskonferensen mellan staten och arbetsmarknadens huvudparter, som hade
sammankallats på initiativ av den nytillträdda högerregeringen. Syftet var
att få till stånd fred på den oroliga arbetsmarknaden genom frivilliga över-
enskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Särskilt arbetsgivarna ville
undvika lagstifting på arbetsmarknaden. Samtidigt skulle man främja ratio-
nalisering, tillväxt och ökad sysselsättning. I denna kontext sågs även arbe-
tarskyddet som en viktig fråga. Vid konferensen tillsattes en kommitté,
”arbetsfredskommittén”, som arbetade fram konkreta förslag även för den
lokala skyddstjänstens organisation. Bland annat föreslogs partsgemensam-
ma skyddskommittéer och skyddsronder.20 

Idén om ett samarbete mellan organiserade parter på arbetsmarknaden
fick fastare fotfäste efter den ekonomiska världskrisen i början av 1930-talet
och fastställdes år 1938 i det s.k. Saltsjöbadsavtalet mellan Landsorganisa-
tionen, LO och Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF. Fyra år senare slöts
ett centralt arbetarskyddsavtal, som angav principerna för den lokala säker-
hetstjänstens organisering och som skulle ligga till grund för avtal på lägre
nivåer. Samtidigt bildade LO och SAF ett centralt samarbetsorgan, Arbetar-
skyddsnämnden, för att stödja det lokala säkerhetsarbetet ute på företagen.21

Arbetarskyddet blev den första konkreta frågan för det organiserade parts-
samarbetet inom ”den svenska modellen”, även om det inom detta sakom-
råde också fanns lagstiftning.22 Med ett organiserat samarbete menas här för-
handling och kompromisser mellan arbetsmarknadens organiserade parter.
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Hur detta samarbete fungerade i praktiken var ytterst avhängigt av makt-
relationerna mellan parterna. Samarbete i denna bemärkelse innebär såle-
des inte att det inte existerar intressemotsättningar mellan parterna. Arbe-
tarskyddet har aldrig haft någon särställning som ”samförståndsfråga” mel-
lan arbete och kapital, vilket ofta har hävdats både i den politiska och
vetenskapliga debatten. Däremot kan det i denna fråga, liksom i andra, fin-
nas sammanfallande intressen mellan parterna.23

Medan den svenska modellen för arbetarskyddet och andra arbetsmark-
nadsfrågor byggde på centraliserad självreglering mellan arbetsmarknadens par-
ter och samarbete med staten var den bärande tanken i The Safety Movement
att olycksfallsbekämpningen skulle vara en arbetsgivarstyrd och företagsintern
angelägenhet samt en integrerad del i den tayloristiska rationaliseringsrörel-
sen och managementstrategin.24 Arbetarskyddet koncentrerades på olycks-
fallen, som främst ansågs bero på att arbetarna agerade vårdslöst, dvs. inte
på brister i själva arbetsmiljön. Följaktligen ansågs botemedlet i första hand
vara upplysning och uppfostran av arbetarna. Säkerhetstjänsten skulle vara
hierarkiskt uppbyggd och baserad på individuella relationer. Skyddspro-
paganda i ord och bild och kampanjer för att hålla nere olycksfallen var vik-
tiga inslag, liksom skyddskommittéer med representanter för både företags-
ledning, arbetsledning och arbetare. Dessa kommittéer var dock starkt före-
tagsstyrda.25 Trots det var honnörsordet även här ”samarbete”, men det var
således en kvalitativt annan form av samarbete än det inom ramen för den
”svenska modellens” arbetsmarknadsrelationer. Intressemotsättningen mel-
lan arbete och kapital erkändes inte och facket ansågs i princip överflödigt.26

The Safety Movements idéer spreds snabbt till andra industriländer
under mellankrigstiden, bl.a. genom ingenjörer som besökte USA och via
ILO. Många arbetsgivare tilltalades av konceptet för att det var företagsstyrt,
men också för det fokuserade på olycksfallsbekämpningen. Arbetsgivarna såg
i allmänhet klarare ekonomiska motiv för att bekämpa olycksfall än för att
förebygga yrkessjukdomar, för vilka även skyddslagstiftningen släpade efter.
Olycksfallen förorsakade direkta störningar och merkostnader i produktio-
nen. Yrkessjukdomarna utvecklades däremot i allmänhet efter lång tid, kan-
ske först efter den anställde gått i pension. Att förebygga yrkessjukdomar
krävde dessutom ofta dyrbara investeringar, medan bekämpningen av olycks-
fallen enligt The Safety Movement främst handlade om disciplinering av de
anställda, vilket inte var så resurskrävande. Delar av The Safety Movement-
konceptet, särskilt rörande skyddskommittéer, kampanjer och propaganda,
integrerades i det svenska arbetarskyddet, men med den viktiga skillnaden
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att företag och fack skulle samarbeta som likvärdiga parter. I praktiken kun-
de dock ”samarbetet” vara dominerat av företagen. Man kan såldes inte för-
vänta sig att den ”svenska modellen” alltid tillämpades i sin renodlade form
(dvs. som en idealtyp) ens i Sverige. Frågan är snarare hur stora avstegen
från den var vid olika företag. Därför är det analytiskt sett fruktbart att rela-
tera den faktiska utvecklingen av arbetarskyddet på företaget till de renod-
lade idealtyperna. 

Asbest och asbestprevention i Sverige
I Sverige, liksom i andra industriländer, ökade förbrukningen av asbest kraf-
tigt efter andra världskriget. Importen av obearbetad asbest kulminerade vid
mitten av 1960-talet med drygt 20 000 ton per år. Närmare 90 procent
utgjordes av vit asbest och omkring 2/3 användes till asbestcementproduk-
ter, varav huvuddelen förbrukades inom landet. Asbest användes dessutom
som förstärkning i lim, färg, plastmattor, fogmassa och packningar samt inom
asbesttextilindustrin för att exemplifiera några användningsområden utöver
de som inledningsvis nämndes. Förbrukningen av asbest och asbestproduk-
ter sjönk dramatiskt från mitten av 1970-talet till följd av asbestlarmet och
de följande förbuden. Vid slutet av 1970-talet var importen av obearbetad
asbest nere i omkring 1 000 ton per år. 

Det var känt redan vid sekelskiftet 1900 att inandning av asbestdamm kun-
de leda till lungfibros, men först omkring 1930 fick man genom en yrkesme-
dicinsk studie av engelska asbestarbetare en klarare uppfattning om proble-
mets omfattning. Det ledde till att de engelska myndigheterna började infö-
ra krav på dammförebyggande åtgärder och medicinsk kontroll av arbetare.
Till följd av asbestindustrins hårda motstånd begränsades dock dessa åtgär-
der till tillverkningen av asbestprodukter, dvs. de gällde inte den farliga bryt-
ningen och bearbetningen av asbest.27 På 1930-talet kom även de första medi-
cinska fallrapporterna om en ökad lungcancerfrekvens bland asbestossjuka.
Under de följande två årtiondena påvisades ett klart sådant samband genom
studier genomförda på uppdrag och bekostnad av asbestindustrin i England.
Industrin förhindrade att resultaten publicerades, men sambandet offentlig-
gjordes sedermera genom andra undersökningar. I början av 1960-talet be-
kräftade flera studier ett sedan länge misstänkt samband mellan asbestexpo-
nering och mesoteliom.28

I Sverige blev asbestos en i lag ersättningsberättigad yrkessjukdom år 1950.
Vid denna tid hade ännu inga fall av asbestos registrerats, men det existe-
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rade inte heller några undersökningar med avseende på denna risk förrän
efter det första fallet av asbestos hade diagnostiserats år 1953. Flera fall upp-
täcktes kort därefter inom varvsindustrin i Göteborg, där fartyg isolerades
med asbest. Det ledde till att yrkesinspektören i distriktet meddelade att and-
ningsmask skulle användas.29

Asbestos har många likheter med silikos (stendammslunga), som orsakas
av kvartsdamm. Båda dessa dammlungsjukdomar utvecklas vanligen först
efter lång tids exposition för det skadliga dammet och i tidiga stadier påver-
kas i regel inte arbetsförmågan. Sjukdomarna kan dessutom fortskrida även
om expositionen avbryts. För silikos, som hade inkluderats i lagen om ersätt-
ning för vissa yrkessjukdomar redan 1931, fanns det sedan 1938 en Kunglig
Kungörelse om medicinsk undersökning av anställda i miljöer med ”syn-
nerlig fara” för silikos. Dessa undersökningar skulle ske i samband med
anställningen och därefter periodiskt och de skulle utföras av besiktnings-
läkare utsedda av myndigheterna. Eftersom kungörelsen 1963 utsträcktes till
att omfatta även asbestos och andra dammlungsjukdomar utöver silikos, är
det motiverat att redogöra något för dess logik. Med ”synnerlig fara” avsågs
sådana miljöer där man genom redan inträffade fall visste att det fanns risk
för invalidiserande silikos, dvs. fall där arbetsförmågan var nedsatt minst 10
procent. Eftersom sådana fall kunde vara berättigade till livränta för att täcka
inkomstbortfall, var försäkringsekonomiska motiv länge framträdande för
myndigheternas bedömning av omfattningen av den medicinska övervak-
ningen. År 1963 vidgades formuleringen till ”särskild fara” för ”dammlunga”,
men först på 1970-talet ökades omfattningen av de undersökta radikalt. Det
gällde i stort sett även asbestexponerade.30

De som vid de initiala undersökningarna ansågs särskilt disponerade för
lungsjukdomar skulle inte tillåtas att påbörja arbete med denna riskbild,
medan de som arbetade i sådan miljö skulle omplaceras om de efter hand
visade tecken på begynnande dammlunga. Inriktningen på medicinsk pro-
fylax, som länge kännetecknade silikospreventionen, innebar således inte
att dammlunga förebyggdes i egentlig mening för dem som ansågs friska
nog att arbeta i dessa miljöer. För att förebygga sjukdom krävdes även tek-
nisk profylax, t.ex. dammbekämpande åtgärder. Däremot var det mindre
risk för att anställda insjuknade i invalidiserande sjukdom under sitt
yrkesverksamma liv. Man kan tillspetsat säga att staten reglerade arbetar-
na i stället för arbetsmiljön. Den medicinska övervakningen på en arbets-
plats kunde dessutom lätt inge en känsla av att problemet var under kon-
troll, även om nödvändig teknisk profylax saknades. Kungörelsen var mer
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framgångsrik för att begränsa försäkringskostnader än att förebygga sjuk-
dom.31

Visserligen vidtogs dammförebyggande åtgärder på många arbetsplatser
på frivillig väg, men det dröjde till omkring 1970 innan Arbetarskyddssty-
relsen började utfärda specifika anvisningar om teknisk profylax mot sili-
kos utöver de allmänna bestämmelserna i arbetarskyddslagen om skydd mot
damm. Vad beträffade asbestrisken kom sådana anvisningar 1964, i samband
med att asbestos inkluderades i kungörelsen om medicinsk undersökning
och övervakning. Enligt asbestanvisningarna var arbetsgivaren skyldig att
informera de anställda om asbestriskerna, sörja för ett betryggande skydd
mot asbestos och om möjligt ersätta asbesten med annat, mindre farligt eller
ofarligt material. Asbestanvisningarna innehöll även vissa råd om förebyg-
gande och skyddande åtgärder mot dammutveckling, t.ex. befuktning, ven-
tilation, inbyggda arbetsplatser och utsugningsanordningar. Om inte detta
var möjligt skulle andningsmasker användas. Anvisningarna, som huvud-
sakligen var rådgivande, följdes dock dåligt ute på företagen.32 Asbestos var
den enda asbestrelaterade sjukdom som nämndes i asbestanvisningarna, som
ändrades först 1975. Cancerrisken togs således inte upp, inte heller de spe-
ciella riskerna med blå asbest, även om det sades allmänt att riskerna kun-
de variera med olika typer av asbest. 

Yrkesinspektionens policy gentemot arbetsgivarna var sedan gammalt
”övertygelsen väg”, dvs. rådgivning och samarbete snarare än förelägganden
och förbud.33 Denna policy, som också kan ses som en del av den ”svenska
modellens” samarbetspolitik mellan arbetsmarknadens parter och staten, kun-
de principiellt sett vara framgångsrik i den meningen att den byggde på för-
troende mellan myndigheter och företag, men den kunde naturligtvis också
innebära eftergifter till företagen. Från fackföreningsrörelsen sida kritisera-
des ofta Yrkesinspektionen för att föra en noninterventionspolitik, även efter
1949 års förstärkta arbetarskyddslag och Arbetarskyddsstyrelsens tillkomst.
Det var dock problematiskt för LO och det socialdemokratiska partiet att inom
ramen den svenska samarbetspolitiken driva krav om strängare arbetar-
skyddslagstiftning och striktare statlig kontroll i direkt motsättning mot SAF:s
vilja. Detta var med andra ord ett inbyggt problem i den ”svenska model-
len”. Mot denna bakgrund blev preventionen rörande särskilt yrkessjukdo-
marna, som arbetsgivarna var mindre benägna att frivilligt bekämpa, i hög
grad en fråga om de lokala parternas intressen, medvetande och makt att defi-
niera problemen och bestämma riktlinjerna för dessas lösning.34
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Asbest på STAL
Asbest hade använts sedan gammalt på STAL för isolering av heta delar i
turbinerna och för isoleringen av ångrör från de ångpannor som användes
då turbinerna provkördes. Även ångpannorna var isolerade med asbest, i det-
ta fall blå asbest. Rörledningarna i prov- och montagehallarna i Ljungströms-
verkstaden, som tillhörde de äldre verkstäderna, var omkring 100 meter långa.
För att få ut så mycket effekt som möjligt i maskinerna fick ångan inte kylas
av. Dessutom måste man kunna handskas med de varma rören och maskin-
delarna.35 Efter det att STAL gick samman med AB de Lavals Ångturbin i
Nacka (1959), flyttades tillverkningen av marinturbiner till Finspång. Före-
taget blev under 1960-talet världsledande på turbiner för större handelsfar-
tyg. Under 1960-talet ökade även produktionen av större ångturbiner för
industrin och för kraftverken.36 Marinturbinerna skulle sprutisoleras med
asbest, vilket hade påbörjats i Nacka i slutet av 1950-talet.37 Denna isole-
ringsmetod, som i varierande omfattning användes även för andra typer av
turbiner, var billigare vid reparationer än den traditionella metoden med
”kuddar” eller ”madrasser” av asbestduk fylld med riven asbest. Vid repa-
rationer av maskiner med sådan isolering måste kanske hela beklädnaden
rivas bort. Dessutom släppte den ifrån sig mycket damm vid hanteringen.38

Hur gick då isoleringen av turbiner och anslutande rördelar till? Isolering-
en skedde i två etapper under tillverkningsprocessen. I den första omgång-
en gällde det provkörningarna, dvs. då effekt och funktion testades. Blå asbest
användes då som fyllning i ”kuddar” eller ”madrasser” (om det var fråga om
större stycken), vilka lades runt ångrör, flänsar och andra delar som skulle
isoleras.39 Denna typ av isolering tillverkades av montörerna själva eller ock-
så av dem som arbetade vid sprutisoleringen. Isoleringen syddes fast runt
de komponenter som skulle isoleras. Efter provkörningen kläddes isolering-
en av och kunde sedan i allmänhet användas upp till tre gånger. ”Kuddar-
na” och ”madrasserna” kunde även fyllas med vit asbest för permanent iso-
lering i vissa turbiner. Det var naturligtvis mycket hälsovådling att hands-
kas med lös asbest, i synnerhet den blå varianten. 

Varför användes då den extremt farliga blå asbesten? Enligt Claes Westin,
som var en av de många montörer som under 1960-talet arbetade med blå
asbest vid provkörningarna, användes denna typ av asbest främst för att den
upplevdes som mer följsam vid modellering än den vita. Han utesluter inte
heller att det kunde ha varit en prisfråga. När han började som montör på
företaget i början av 1960-talet fanns det ett lager blå asbest i panncentra-

252 | Annette Thörnquist



len, vilket användes vid reparationerna av ångpannorna. Man kunde även
hämta ut blå asbest på förrådet. Westin menar att man inte gjorde så stor
skillnad på olika sorter av asbest, utan tog det som fanns att tillgå. I vissa
fall dränktes asbesten in med olja, vilken brann vid höga temperaturer. Den
omslutande asbestduken brast då ofta och den kolnade blå asbesten dam-
made ännu mer när isoleringen efter provkörningen revs bort. Någon gång
kring mitten av 1960-talet upphörde användningen av blå asbest i ”kuddar”
och ”madrasser” och man övergick till att använda mineralull som stopp-
ning istället. Även vit asbestfyllning ersattes av mineralull. Montörerna kom
dock i kontakt med både blå och vit riven asbest vid reparationer av turbi-
nerna, då gammal, ofta intorkad och därför mer dammande isolering skul-
le rivas bort och nya provkörningar skulle göras.40 Alla dessa moment var
mycket hälsofarliga.

Efter provkörningarna isolerades turbinerna permanent med bl.a. asbest.
I detta led var särskilt sprutisoleringen ett synnerligen farligt arbetsmoment
eftersom det skedde med tryckluft. Liksom i fråga om annat indusridamm,
intensifierades dammutvecklingen och därmed riskerna för yrkessjukdom
med bruket av tryckluftsdrivna verktyg och maskiner. Sprutisoleringen var
också ett mycket mer uppmärksammat arbetsmoment från myndigheternas
sida än den nog så farliga asbesthaneringen vid monteringen. Stellan Nor-
berg, som sprutisolerade med asbest under så gott som hela 1960-talet, berät-
tar att riven vit asbest från en slang och vatten från en annan sprutades på
de komponenter som skulle isoleras med hjälp av tryckluftpistol som även
fungerade som blandare (se bild s. 244). Massan måste sedan formas med
murslev och putsas när den hade stelnat. På ett underlag av stålnät täcktes
sedan isoleringen med ett lager av asbestcement, som tillreddes av asbest-
mjöl och vanlig cement och som sedan formades till för hand. När cemen-
ten hade stelnat till ett hårt yttre hölje skulle detta putsas med smärgelduk.
Alla typer av isolering var ett grannlaga arbete, som krävde gott handlag och
stor vana. Förarbetet då asbesten hälldes från säckar i maskinen för utmat-
ning var mycket dammande, liksom tillredningen av asbestcementen. Vid
besprutningen var massan visserligen våt, men eftersom sprutmunstycket
hade olika ventiler för asbest och vatten, gällde det att se till att vattenstrå-
len slogs på först och stängdes av sist, så att inte torr asbest spreds. Även
om massan var våt vid applicieringen, uppstod dammutveckling genom det
höga lufttrycket. Dessutom dammade spilld massa som torkat. Det gällde
därför att hålla golvet vått.41

I sprutisoleringen var vanligen en eller två arbetare sysselsatta med själ-
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va besprutningen och formningen, medan flera andra av och till arbetade
med tillredningen av sprutmassan. Sprutisoleringen var först belägen i
anslutning till montaghallen i Ljungströms-verkstaden i en av de gropar i
golvet, som tidigare hade använts vid balansering av rotorer, men flyttades
år 1964 till den nybyggda de Laval-verkstaden, i den del av hallen där pack-
ning av turbiner och maskindelar ägde rum. Sprutisolerarna och deras med-
hjälpare arbetade även med isolering av rör. För detta ändamål användes
asbestrep, som lindades tätt, bankades ut och därefter försågs med ett höl-
je av platta kopparband för att hålla isoleringen på plats. Även detta arbe-
te var mycket riskabelt, eftersom snörena liksom väven släppte ifrån sig damm
vid hanteringen.42

I närheten av asbestbesprutningen fanns även en box för sprutmålning
samt den s.k. trianläggningen, där man avfettade maskindelar med lösnings-
medlet trikloretylen.43 Eftersom lösningsmedel liksom rökning skadar slem-
hinnorna i luftvägarna, ökade riskerna för att hälsovådligt damm skulle föl-
ja med ner i lungorna. Det fanns alltså flera risker som kunde förstärka
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varandra i denna del av de Laval-verkstaden. Det var också många som indi-
rekt exponerades för det farliga dammet, både här och i de lokaler där mon-
tering, provning och reparationer av turbiner ägde rum. Samma principi-
ella problem fanns även i andra delar av verkstäderna, där man inte isole-
rat hanteringen av hälsovådliga ämnen. 

Vid monteringen av rördelar och ventiler m.m. i turbinerna användes
packningar av gummibunden asbest som tätning i flänsar, snäckhus och ven-
tiler. Packningarna skars till för hand av flak som kunde vara upp till en
knapp centimeter tjocka. Dessa packningar brändes efterhand fast vid
metallen. Vid reparationer slipades sådana avlagringar bort med hjälp av tryck-
luftsdrivna verktyg, vilket gav upphov till mycket damm av hög asbesthalt.
Förutom vid montering och reparation av turbinerna användes asbestduk,
asbestpapp och annat asbesthaltigt material i varierande omfatting på olika
ställen i verken. Vid svetsning av legerade komponenter användes asbest-
dukar eller ”madrasser” för att förhindra för snabb avkylning, som kunde
leda till sprickbildning.44 Användningen av asbest var således både spridd
på olika ställen i verkstäderna och varierade i olika stadier av arbetsproces-
serna. Dessa förhållanden, som var vanliga inom verkstadsindustrin, gjor-
de riskbilden mindre överskådlig och kunde ge arbetsgivarna argument för
att inte i förstone ta itu med problemet utöver vad som gällde de mer tving-
ande kraven från myndigheterna. 

En omständighet som ökade riskerna med asbestexponeringen var att
tobaksrökning var tillåten i arbetslokalerna, om än inte i direkt anslutning
till arbetsplatser med stor brandrisk. Många var storrökare, vilket inte bara
medförde att mer damm inhalerades på grund av att flimmerhåren i luft-
vägarna skadades. Kombinationen asbest och rökning innebar som antytts
en kraftig förstärkning av risken för lungcancer. Risken för att få i sig de
farliga asbestfibrerna och andra skadliga ämnen ökade även genom att
arbetarna ofta åt sin matsäck vid maskinerna. Fram till 1960-talet var dess-
utom tvättmöjligheterna dåliga i verkstäderna. Bland annat saknades det
tvättställ på toaletterna. Även senare, då de sanitära förhållandena hade för-
bättrats, var det inte vanligt att man tog sig tid att tvätta händerna före mål-
tider om de intogs invid bearbetningsmaskinerna. Många arbetade delvis
på ackord och kunde i viss mån styra sin inkomst. Även i prov- montage-
hallarna åt man ofta matsäck vid maskinerna. Vid provkörningar stängdes
inte turbinerna av för raster, eftersom det var för omständligt och skulle ha
blivit kostsamt för företaget.45

Behovet av särskilda bänkar och bord för måltider i monagehallarna var
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en infekterad fråga mellan parterna, vilket också fick konsekvenser för
exponeringen av farliga ämnen. I början av 1960-talet avvisade verkstads-
ledningen krav från fackets sida på fler sittplatser med motiveringen att arbe-
tarna tidgare inte hade använt de bänkar och bord som ställts ut i verkstä-
derna, utan föredrog att äta vid sina maskiner. Samma argument användes
för att inte installera nya utsugningsfläktar i ett par bås för svetsning i plåt-
slagaravdelningen. Arbetarna satte ju inte på fläktarna.46 Att arbetstagare föl-
jer givna föreskrifter och använder säkerhetsutrustning är en skyldighet i lag
och naturligtvis en förutsättning för att arbetarskyddet skall fungera. Där-
emot kan försummelser från arbetstagarnas sida aldrig ge arbetsgivaren rätt
att inte vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Arbetsgivaren har alltid haft det
yttersta ansvaret för arbetarskyddet. 

Säkerhetstjänsten 
Innan parternas hantering av asbestrisken på STAL behandlas, skall något sägas
om hur arbetarskyddet var ordnat på företaget. En organiserad säkerhetstjänst
med representanter för företaget och facket hade etablerats 1928, dvs. redan
samma år som arbetsfredskonferensen satte fokus på bl.a. arbetarskyddet.47

Genom en ändring i arbetarskyddslagen 1931 stärktes skyddsombudens ställ-
ning och deras uppgifter specificerades. På STAL utsågs nu ett skyddsombud
för varje huvudavdelning i verkstäderna samt ett huvudskyddsombud. Enligt
Helmer Larsson, legendariskt huvudskyddsombud på verkstadssidan under
perioden 1946–1971 och skyddsombud sedan 1935, sammanträdde säkerhets-
tjänsten två gånger om året under 1930-talet.48

I den vetenskapliga debatten om den ”svenska modellens” utveckling har
som nämnts arbetarskyddet ofta framställts som något av en fredad zon, som
inte berördes så mycket av intressemotsättningarna på arbetsmarknaden och
i samhället i stort. Man har då bl.a. pekat på att skyddskommittéer fortsat-
te arbeta under krisåren i början på 1930-talet, då samarbetet på nationell
nivå fick ett bakslag.49 Själva existensen av en skyddskommitté säger dock
inte mycket om huruvida det i praktiken fanns ett fungerande partssamar-
bete i den ”svenska modellens” mening, dvs. att arbetsgivare och fack age-
rade som i princip likvärdiga förhandlingsparter och att facket hade ett reellt
inflytande över arbetarskyddet. Säkerhetstjänsten kunde vara mycket domi-
nerad av företagen även om den formellt var organiserad enligt den svens-
ka samarbetsmodellen. Det var STAL, som kommer att visas, ett gott exem-
pel på, åtminstone fram till senare delen av 1960-talet. 
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Säkerhetstjänsten vid STAL omorganiserades 1943 i enlighet det centrala
arbetarskyddsavtalet, vilket bl.a. innebar att antalet skyddsombud ökade och
mötena i skyddskommittén blev frekventare. Det är symptomatiskt att före-
tagsledningen presenterade den nya organisationen som SAF:s rekommen-
dationer till medlemsföretagen. Det hade varit mer adekvat att tala om att
principerna hade utarbetats gemensamt av LO och SAF och fastslagits i ett
samarbetsavtal. Vid mitten av 1940-talet inrättades 3 undergrupper, s.k.
skyddsgrupper till skyddskommittén, som i fortsättningen skulle kallas
huvudskyddskommitté. I skyddsgrupperna skulle alla skyddsombud (med
ersättare) för de olika avdelningarna vara anslutna. På flera storföretag
tillämpandes en liknande organisation för att avtalets normer bättre skulle
kunna uppfyllas. På STAL kom initiativet från skyddsingenjören och hade
sanktionerats av säkerhetskommittén. Bakgrunden var att olycksfallen trots
ansträngningar hade ökat och genom skyddsgrupperna ville man öka intres-
set för arbetarskyddet bland skyddsombuden. I skyddsgruppernas möten
skulle, förutom skyddsombuden för respektive avdelningar, säkerhetsingen-
jören och ett av de numera två huvudskyddsombuden delta med säkerhets-
ingenjören som sammankallande. Bägge omorganiseringarna presenterades
som direktiv från företagsledningen snarare än som partsgemensamma över-
enskommelser.50

En av det centrala samarbetsorganet Arbetarskyddsnämndens viktigaste
uppgifter var att utarbeta utbildningsprogram, vilket gjordes i samarbete med
Brevskolan och bildningsförbunden. Utbildningen i arbetarskyddet förank-
rades därmed i folkrörelsernas organisatoriska infrastruktur och traditionellt
demokratiska utbildningsmetodik, studiecirkeln, även om andra studieme-
toder också användes. STAL organiserade dock huvudsakligen interna utbild-
ningar för skyddsombud och arbetsledare. Dessutom ordnades återkomman-
de skyddsträffar och samkväm för skyddstjänstens funktionärer. Den inter-
na utbildningen, som delvis samordnades med grannföretaget Metallverken,
byggde inte på studiecirkeln utan på konventionella undervisningsmetoder
med föredrag och information av läkare, yrkesinspektörer och säkerhetsingen-
jörer.51 STAL behöll den interna utbildningen även sedan man på mot slu-
tet av 1960-talet i högre grad började använda Arbetarskyddsnämndens stu-
diematerial. Den interna utbildningen höll i sitt slag hög standard och var
uppskattad bland skyddsombuden, men systemet väckte efterhand kritik från
andra metallavdelningar och verkstadsklubbar som höll sina kurser i samar-
bete med ABF.52 Utbildningssystemet på STAL markerade att skyddstjäns-
ten skulle vara en företagsintern och företagsledd angelägenhet samt en
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inbyggd del i produktionen, dvs. principer som förde tankarna till ameri-
kansk safety management.

Även om skyddstjänsten i praktiken länge dominerades av företaget och
det därför knappast förekom ett utvecklat partssamarbete i den ”svenska
modellens” djupare mening, ansågs den vara mycket välorganiserad. De
Laval-verkstaden betraktades under 1960-talet som ett föredöme med hög
takhöjd och rymliga, ljusa lokaler. Arbetarskyddet var här, liksom på de fles-
ta andra företag länge i första hand inriktat på olycksfallsbekämpningen.
Företaget hade ofta grupper från säkerhetstjänsten vid andra företag på stu-
diebesök. Även från STAL:s sida gjordes besök vid andra industrier.53

Företagshälsovården
STAL byggde vid sin etablering i Finspång 1913 inte vidare på någon bruk-
släkartradition i den meningen att fri sjukvård var en naturaförmån. År 1909,
dvs. vid slutet av bruksepoken bildade verkstadsarbetarna en medicinfond,
som finansierades genom medlemsavgifter. Det var ingen slump att fonden
bildades i samband med att kollektivavtalssystemet etablerades vid bruket
och de patriarkala banden började upplösas och naturaförmåner avlösas. I
förhållande till den patriarkala bruksläkarinstitutionen, som byggde på
arbetsgivarens personliga ansvar för sina anställda, representerade medicin-
fonden en utveckling mot kapitalistiska, affärsmässiga och opersonliga rela-
tioner mellan arbetsgivare och anställda. Fonden innebar att den anslutne
medlemmen och dennes familj hade rätt till subventionerad läkarvård,
sjukvård och medicin.54

Lars-Erik Wixtröm, som började på företaget som springpojke 1938 och
som sedermera blev kassör i medicinfonden, berättar att den olycksfallsvård
som man då hade tillgång till i verkstäderna var att en anställd på verktygs-
förrådet lade om sår och gav en första hjälp. Småningom anställdes ett
sjukvårdsbiträde. Allvarligare skador fick behandlas på Finspångs lasarett.55

Efter andra världskriget, när företaget expanderade kraftigt, byggde företa-
get upp en företagshälsovård med egen poliklinik. I början av 1950-talet anli-
tades en pensionerad provinsialläkare med tjänstgöring några timmar per
dag och år 1957 anställdes Artur Rogenfeldt, som var industriläkare även på
Metallverken.56 På polikliniken fanns även en sjuksköterska och ett sjukvårds-
biträde. Industriläkartjänsten innebar att hälften av tiden skulle ägnas åt sjuk-
och olycksfallsvård och hälften åt förebyggande verksamhet. Alla nyanställ-
da läkarundersöktes och skärmbildsundersöktes, det senare i första hand för

258 | Annette Thörnquist



att kontrollera förekomsten av tuberkulos. Anställda över 40 år läkarunder-
söktes i regel vart tredje år. Läkarundersökningarna var här liksom på andra
företag inte endast motiverade utifrån krav från myndigheterna eller om-
sorg om de anställda, utan hade också syftet att placera ”rätt man på rätt
plats”. Det låg i företagens egenintresse att inte anställa arbetare som inte
var fullt arbetsföra och att omplacera dem som av medicinska eller psyko-
sociala skäl inte ansågs lämpade för vissa uppgifter.57

Företagsläkarna ansågs ofta av arbetarna som företagsledningens förläng-
da arm, i synnerhet vid de gamla brukssamhällena. I många fall var dock
industriläkarna en drivande kraft i arbetarskyddet. Ändå kunde det vara svårt
för facket att utnyttja denna bundsförvant, eftersom de sociala skrankorna
var för stora. Ett illustrerande exempel kan ges från ett annat gammalt val-
lonbruk, Österbybruk i norra Uppland, där särskilt gjuteriarbetarna var hårt
drabbade av silikos. Redan under 1930-talet arbetade den gamle bruksläka-
ren Ola Oredsson inte bara med medicinskt silikosförebyggande åtgärder,
utan övervakade också systematiskt maskiner och arbetsprocesser för att för-
må företaget att vidta tekniskt förebyggande åtgärder mot det farliga sten-
dammet. Trots det var det svårt för de aktiva och radikala fackföreningar-
na och läkaren närma sig varandra i kampen mot silikosen.58

På STAL tycks det inte heller ha funnits någon större kontakt mellan läkar-
na och facket i arbetarskyddet förrän mot slutet av 1960-talet, då både skydds-
organisationen och det allmänna samhällsklimatet började förändras. Om
man anlägger ett långt historiskt perspektiv på fenomenet, kan man även
här tala om sociala skrankor med rötter i en gammal brukskultur. Denna
var i sin tur en god grogrund för den hierarkiska företagskultur som länge
karaktäriserade det moderna storföretaget och som tydligt avspeglades i säker-
hetstjänsten. Det faktum att STAL var ett högteknologiskt företag med en
stor skara ingenjörer och andra tjänstemän, bidrog också till att de teknis-
ka experterna länge hade initiativet i arbetarskyddet.59 Skyddsronderna var
ett gott exempel på denna kultur. 

Skyddsronder utan huvudskyddsombud 
I slutet av 1950-talet infördes på överingenjör Bo Bergströms och doktor
Rogenfeldts initiativ skyddsronder i verkstäderna, vilka skulle genomföras
en till två gånger i månaden.60 Fram till 1965 deltog dock endast Bergström
och Rogenfeldt i dessa ronder, däremot inte huvudskyddsombuden eller
någon annan representant för de kollektivanställda. Enligt Bergström, som
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också fungerade som skyddsingenjör, var syftet dels att ge doktorn inblick
i förhållandena vid de olika verkstäderna, dels att ge personalen möjlighet
att diskutera ”läkar- eller bioteknologiska frågor”. Bergströms resonemang
är här talande: 

Något motiv för att ett huvudskyddsombud skulle vara med på dessa ron-
der kan jag icke finna, då jag anser det vara av betydelse att doktorn och jag
under rundvandringen kan få resonera om olika problem utan inblandning
utifrån. Det kan många gånger vara personligt mycket känsliga problem.61

Även om det fanns möjlighet för arbetarna att göra sin stämma hörd, kun-
de det knappast ha varit lätt att påtala problem i arbetsmiljön utan upp-
backning från ett skyddsombud eller annan facklig representant. Visserli-
gen skulle de skyddsombud och förmän som var i tjänst vid tillfället för ron-
derna kontaktas eller själva ta kontakt med doktorn och skyddsingenjören.62

Det är likväl anmärkningsvärt att inte huvudskyddsombudet eller någon
annan representant för de anställda fick delta ronderna i den meningen att
de kunde påverka dessas upplägg och protokoll eller delta i överläggningar
som ingenjören och doktorn hade efter ronden. Till detta kom att ledning-
en vanligen talade om arbetarskyddsfrågor i termer av ”läkar- eller biotek-
nologiska frågor”, en retorik som låg långt ifrån de kollektivanställdas verk-
lighet och vardag, även om här fanns en stor skara yrkeslärda arbetare. Syste-
met markerade skillnad mellan experterna och företagsledningen å ena sidan
och de kollektivanställda å den andra i denna högteknologiska produktion. 

Först vid mitten av 1960-talet, i samband med att Bergström flyttade till
ASEA i Västerås, ändrades rutinerna för verkstadsronderna så att ”det äldsta”
skyddsombudet, i detta fall Helmer Larsson, skulle delta i ronderna och vara
protokollförare. Anciennitetsprincipen tydde på att en representation från de
anställdas sida fortfarande inte var en självklarhet utan snarare ett heders-
uppdrag givet av företagsledningen. Ingenjör Börje Stark blev nu i egenskap
av chef för den produktionstekniska avdelningen ordförande i huvudskydds-
kommittén, medan ingenjör Hugo Andersson, som även skulle fungera som
skyddsingenjör, blev sekreterare.63

Den hierarkiska säkerhetsorganisationen skulle komma att mjukas upp
under 1960-talets senare del, då verksamheten relaterades mer till parts-
samarbetet på nationell nivå. Under 1960-talet hade perspektivet på arbets-
miljön och arbetarskyddet börjat breddas och långsiktigt verkande risker i
arbetsmiljön fick större uppmärksamhet i dialogen mellan LO och SAF. Med
denna utgångspunkt reviderade parterna det centrala arbetarskyddsavtalet

260 | Annette Thörnquist



år 1967, vilket nu även omfattade klarare riktlinjer för företagshälsovården.
STAL byggde samma år ut sin företagshälsovård i enlighet med det revide-
rade avtalet. Nu anställde företaget en egen företagsläkare, Dan Eriksson,
som arbetade fyra dagar i veckan och som hade en lång erfarenhet som
industriläkare. Han kom närmast från en tjänst vid Holmens Bruk i Norr-
köping.64

Även på den tekniska sidan av säkerhetstjänsten skedde förändringar.
Bland annat skulle en av ingenjörerna på laboratoriet syssla med arbetar-
skyddsfrågor och denne kallades yrkeshygieniker. Under 1960-talet skedde
ett genombrott för vetenskapliga mätningar och analyser som grundval för
riskbedömningar för olika hälsorisker i arbetsmiljön såväl som i den yttre
miljön. Man kan säga att arbetarskyddet professionaliserades alltmer, vilket
var en internationell trend. Detta innebar en potentiell förstärkning av exper-
ternas makt över arbetarskyddet. Samtidigt radikaliserades den allmänna opi-
nionen kring arbetsmiljöfrågorna, vilket i många fall ledde till konflikter mel-
lan experterna och facket på lokal och nationell nivå. Frågan var om risk-
bedömningar skulle grunda sig på resultaten av experternas mätningar och
analyser, som facket ofta menade var ”förment neutrala”, eller på arbetar-
nas egna erfarenheter. Efterhand blev emellertid tongångarna radikalare även
bland de professionella, särskilt bland läkarna, och det skedde ett närman-
de mellan experterna och facket i arbetarskyddet. För facket var det viktigt
att få sina krav på förbättringar i arbetsmiljön legitimerade, i synnerhet av
läkarna men naturligtvis också av teknikerna, som ofta hade större förut-
sättningar att kunna genomdriva kraven hos företagsledningen. När det gäl-
ler utvecklingen på STAL fick den tekniska expertisens traditionella domi-
nans över arbetarskyddet en motvikt i läkaren Dan Eriksson. Han var en
stridbar person, som inte drog sig för att ställa krav på företaget, vilket inte
var oviktigt för asbestfrågans fortsatta hantering.65

Asbestproblemet under 1960-talet
Hur definierades då asbestrisken på STAL under 1960-talet och hur hante-
rades problemet? Fram till slutet av 1960-talet figurerar i stort sett endast
riskerna vid sprutisoleringen i det material som har varit tillgängligt för den-
na studie. Det gäller inte bara säkerhetstjänstens handlingar, utan även de
från Yrkesinspektionen, facket och företaget. Sprutisoleringen av ”Nacka-
turbinerna” med asbest började 1963, dvs. samtidigt som kungörelsen om
medicinsk profylax mot asbestos kom och året innan de första asbestanvis-
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ningarna utfärdades. Enligt verkstadsledningen skulle allt göras för att för-
hindra skadlig inverkan på hälsan. Företaget hade skaffat godkända näs- och
munskydd och arbetsplatsen, dvs. balanseringsgropen i Ljungströmsverksta-
den skulle förses med utsugningsfläktar. Eftersom arbetsgivaren hade skyl-
dighet att informera om riskerna med asbest skickade företaget efter en infor-
mationsbroschyr från Arbetarskyddsstyrelsen.66

Så länge asbestbesprutningen försiggick i balanseringsgropen hade arbets-
platsen karaktären av ett provisorium. Läkaren och yrkesinspektören beto-
nade endast att golvet måste hållas vått, så att spilld asbestmassa inte torka-
de och dammade och att sprutisolerarna måste bära andningsmaskerna.67

På våren 1965 meddelade Arbetarskyddsstyrelsen att läkarundersökning och
läkarbesiktning till förebyggande av asbestos skulle ske för dem som arbe-
tade med asbestisolering och arbete i samband därmed vid STAL. De två
sprutisolerarna undersöktes visserligen sedan 1963 på doktor Rogenfeldts ini-
tiativ två gånger om året på Finspångs lasarett. De föreskrivna undersök-
ningarna skulle dock som nämnts göras enligt särskilda riktlinjer och av
särskilda besiktningsläkare, som utsågs av myndigheterna.68

Flytten till den nybyggda de Laval-hallen innebar inte någon omedelbar
förbättring av arbetsmiljön vad gällde sprutisoleringen. I början av 1965, när
doktor Rogenfeldt, skyddsingenjören Hugo Andersson och huvudskyddsom-
budet Helmer Larsson inspekterade den avbalkning där sprutisoleringen ägde
rum konstaterade man att utsugningsfläktarna var undermåliga och att asbest
rök omkring i hela lokalen. Bland annat var kopplingen mellan asbest-
behållaren och slangen otät.69 Yrkesinspektören, som kort därefter besökte
företaget menade att arbetsplatsen för asbestbesprutningen måste byggas in,
vilket även verkstadsrondskommittén hade övervägt. Som det nu var fanns
det inga ordentliga väggar och dessutom ingen golvbrunn, vilket gjorde det
svårt att hålla golvet fuktigt. Dessutom var utsugningsfläktarna för svaga och
för högt placerade för att kunna avlägsna den tunga fuktiga luften.70

Ventilationsfrågorna var komplicerade på många sätt. I gamla verkstads-
lokaler var det stora problemet i allmänhet för låg takhöjd. Det var därför
viktigt att försöka lösa ventilationsfrågan i ett helhetssammanhang, helst
redan vid projekteringen av nya verkstadslokaler. I de Laval-verkstaden var
takhöjden väl tilltagen, men det var svårt att få rätt balans i förhållandet mel-
lan införsel och utförsel av luft, så att fläktarna fungerade ändamålsenligt.
Asbestdamm från sprutboxen drog exempelvis iväg till den närliggande box-
en för sprutmålning.71

Yrkesinspektören och verkstadschefen diskuterade på våren 1965 fram ett
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konkret förslag till inbyggnad av arbetsplatsen för asbestbesprutningen med
riktiga väggar och tak samt med effektiva utsugningsfläktar. Ombyggnaden
beräknades ta omkring 3 månader och tills vidare skulle arbetarna bära tryck-
luftsmask.72 Arbetet drog dock ut på tiden. När det inte var färdigt på sen-
hösten samma år, betonade yrkesinspektören att snabba åtgärder måste till
för att förhindra yrkessjukdom. Det gällde även den närliggande anläggning-
en för avfettning med trikloretylen.73 På våren 1966 gjordes vissa proviso-
riska arrangemang vid asbestprutningen på så sätt att sidorna täcktes med
hjälp av presenningar och golvet hölls fuktigt. Vid det här laget hade de som
arbetade vid de närliggande arbetsplatserna börjat bli oroliga och krävde att
den medicinska kontrollen skulle omfatta även dem.74 Doktor Rogenfeldt,
som hade påtalat missförhållandena flera gånger för företagsledningen,
menade att Yrkesinspektionen i egenskap av tillsynsmyndighet fick ta ansvar
för att företaget kom till skott.75 Arbetet sköts emellertid åter upp, denna
gång i avvaktan på att Arbetarskyddsstyrelsen skulle göra mätningar i och
omkring sprutboxen. Mätningarna, som på grund av sjukdom genomför-
des först något halvår senare, bekräftade att miljön var hälsofarlig. Yrkes-
inspektören skulle därför åter ta upp saken med företaget, nu på Arbetar-
skyddsstyrelsens uppmaning.76

Till slut färdigställdes trots allt inbyggnaden av asbestbesprutningen i sam-
råd med yrkesinspektören och rummet, som var omkring 50 m2, försågs med
riktiga väggar och tak samt med bättre belysning och nya kraftigare utsug-
ningsfläktar.77 Nya mätningar av dammhalten gjordes därefter av Arbetar-
skyddsstyrelsen och nu godkändes arbetsförhållandena både vad gällde asbest-
besprutningen och omgivningen. Inga asbestfibrer uppmättes i packnings-
hallen utanför den inbyggda sprutisoleringen. Yrkesinspektören underströk
dock att sprutisolerarna även fortsättningsvis skulle bära tryckluftsmask.78

Senare modifierades detta krav och tryckluftsmask ansågs nödvändig endast
vid besprutning av ”större” mängder asbest. Problemet med dessa masker var
att de var varma och otympliga att arbeta i. Risken var därför att arbetarna
tog av dem.79 Det visade sig dock att den lättare andningsmask som använ-
des inte gav tillräckligt skydd.80 Tillfälliga mätningar av dammhalten i luf-
ten var dessutom en problematisk metod för riskbedömning, eftersom damm-
halten kunde variera starkt beroende på luftrörelser och klimatförhållanden
i en lokal.

Denna utdragna historia om en relativt enkel ombyggnad av sprutbox-
en visar att asbestproblemet trots allt ännu inte hade någon hög prioritet
hos verkstadscheferna eller hos företagsledningen. Även om alla parter rim-
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ligen måste ha känt till att förhållandena i sprutboxen och i dess närmaste
omgivning var hälsovådliga, dröjde det omkring 4 år innan arbetsförhållan-
dena kunde ordnas i enlighet med de riktlinjer som gavs i asbestanvisning-
arna från 1964. Huvudskyddskommittén hade inte mandat att själv sätta
igång arbetet och drev av allt att döma inte heller frågan med någon större
iver. Den som agerade med störst beslutsamhet var doktor Rogenfeldt, som
till slut även gav Yrkesinspektionen en fingervisning. Exemplet illustrerar
också Yrkesinspektionens traditionella policy, dvs. att man valde rådgivning-
ens och samarbetets väg framför förelägganden och förbud.

Vidare är det uppenbart att fram till slutet av 1960-talet fokuserade såväl
Yrkesinspektionen som företagets säkerhetstjänst på arbetsbesprutningen.
Den övriga hanteringen av asbest i verkstäderna, bl.a. av blå asbest, vid till-
verkningen av ”kuddar” och ”madrasser” och vid provkörningar samt den
högst riskabla rivningen av isolering i turbiner vid reparationer inom och
utom verkstäderna i Finspång figurerar som nämnts knappast alls i arkiv-
materialet. Enligt Claes Westin fanns punktutsug för i första hand svetsning
i prov- och montagehallarna och montörerna hade tillgång till andnings-
masker, som användes i varierande grad.81 Det var dock betydligt fler per-
soner som berördes av det farliga dammet än de som direkt arbetade med
asbesten och som hade tillgång till masker. Denna risk var naturligtvis särskilt
allvarlig när lös asbest hanterades, i synnerhet den extremt farliga blå vari-
anten.82 Sannolikt ansåg dock yrkesinspektörerna, utifrån vad de såg vid sina
besök, att företaget följde anvisningarna i den mån som kunde anses rim-
ligt. Med facit i hand vet vi att riskerna underskattades av alla parter, även
av yrkesinspektörerna. STAL var inget unikt exempel i detta avseende.

Fackets agerande
Hur agerade då facket under 1960-talet i fråga om asbestrisken? Inget tyder
på att verkstadsklubben eller Metalls avdelning 97 diskuterade riskerna med
asbest vid sina möten eller att fackets skyddsombud definierade asbest som
ett stort arbetsmiljöproblem. Behandlingen av asbestfrågan i skyddskom-
mittéerna rörde främst konkret information om vad yrkesinspektörer och
ingenjörer hade beslutat eller vad läkaren ansåg vara nödvändigt. Allt åter-
gavs naturligtvis inte i protokollen, men det förefaller varken ha funnits
någon uttalad konflikt eller någon fredlig dialog mellan parterna i denna
fråga. I verkstadsklubbens verksamhetsberättelse för 1966 konstaterades
endast att problemen i sprutisoleringen ännu inte var lösta. Även om arbe-
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tarna var välorganiserade fackligt och huvudskyddsombuden var aktiva i
många frågor, förefaller kontakten mellan fackklubben och skyddstjäntsten
ha varit svag. Vid ett klubbmöte 1967 påtalades det att huvudskyddsombu-
den inte deltog i klubbens möten och lämnade rapport om sitt arbete, vil-
ket däremot representanten i företagsnämnden regelbundet gjorde. Det
bestämdes därför att huvudskyddsombuden skulle påminnas skriftligen om
denna skyldighet.83 Först på 1970-talet, då facket med den starka arbetsmil-
jöopinionen och arbetsmarknadslagstiftningen i ryggen drev en mer offen-
siv linje i fråga om arbetarskyddet, blev rapporterna från skyddstjänsten ett
fast inslag på mötena. 

Hur ska man då förklara denna tystnad från fackets sida? Visserligen fick
asbestproblemet inget genomslag i den allmänna debatten (inklusive den
inom Metall) förrän under 1970-talet, men det innebar för den skull inte
att riskerna var okända. Däremot spelade det troligen stor roll att cancer-
risken ännu inte var allmänt känd och att antalet registrerade fall av asbe-
stos ännu var förhållandevis få, närmare bestämt 35 fall i slutet av 1960-talet.
Dessutom kunde som nämnts den medicinska övervakningen skapa en falsk
föreställning av att asbestproblemet var under kontroll. Asbesten gav inte
heller intryck av att vara något farligt. Tvärtom var asbest behagligt mjukt
och rent, medan arbetsmiljörisker vanligen förknippades med smuts och sot
och något som direkt irriterade hud, ögon och andningsorgan. Asbest an-
vändes informellt i verkstäderna på STAL, inte bara som ammuniton i ärt-
bössorna. Asbestduk och riven asbest användes exempelvis för att torka upp
olja eller andra vätskor som spillts ut och ”asbestmadrasser” användes som
underlägg att stå eller sitta på vid montagearbeten. Arbetarna använde ock-
så riven asbest för att rengöra och mjuka upp händerna efter en arbetsvecka,
så att man, som någon uttryckte det, ”inte skulle riva upp tanten”. 

Att riskerna med asbest underskattades på STAL, liksom på många
andra företag, förklarar kanske fackets tystnad i asbestfrågan. Det förkla-
rar dock inte det förhållandevis ringa fackliga engagemanget på STAL i arbe-
tarskyddsfrågor i stort under större delen av 1960-talet. Den viktigaste orsa-
ken till detta måste i stället sökas i den lokala skyddstjänstens hierarkiska
struktur, där ingenjörerna och verkstadscheferna traditionellt hade initia-
tivet. Företagsledningen betonade att arbetarskyddet skulle vara en inte-
grerad del i produktionen, vilket i denna ingenjörstäta organisation bör ha
gjort det ännu svårare för facket även psykologiskt sett att påverka utveck-
lingen, dvs. att utmana arbetsgivarens makt över produktionen. Denna
struktur, som i vissa avseenden påminde mer om amerikansk, arbetsgivar-
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styrd safety management än om den svenska samarbetsmodellen i arbetar-
skyddet, korresponderade väl med att facket länge var starkt inriktat på löne-
frågorna.84

Asbestproblemet kommer i fokus 
Från slutet av 1960-talet började ett betydligt starkare engagemang i arbets-
miljöarbetet växa fram på STAL både inom verkstads- och företagsledning-
en och inom facket, vilket följde den allmänna trenden i samhället. Den
nye läkaren Dan Eriksson blev en drivande kraft i arbetarskyddet och han
vidgade perspektivet på asbestfrågan utöver problemen med sprutisolering-
en. Han såg mycket allvarligt på asbestrisken i stort vid företaget. Redan vid
sina första verkstadsronder påpekade han att många arbetare inte bar mask
när de hanterade torra asbestband eller asbestduk och att utsugningsanord-
ningarna borde förbättras. Problemen med damm, rök och gaser ägnades
större uppmärksamhet över huvud taget och olika typer och fabrikat av näs-
och munskydd diskuterades fortlöpande vid verkstadsronderna. Nu börja-
de företaget också ta itu med de allmänna ventilationsproblemen i verkstä-
derna och kontorslokalerna.85 

År 1969 kom de första rapporterna från Anders Englunds undersökning-
ar om sambandet mellan cancer och asbest och Arbetsmedicinska institu-
tet informationsskrift nådde även Finspång. Dan Eriksson fick nu i upp-
drag av verkstadsrondskommittén att informera alla arbetare och förmän som
arbetade med asbest om de nya rönen rörande riskerna med asbestdamm.86

Eriksson ifrågasatte om all personal som arbetade med asbest verkligen anmäl-
des till polikliniken, där man skulle följa upp vilka som skulle läkarunder-
sökas. Han föreslog därför en inventering av alla arbetsplatser där asbest
användes. Detta arbete genomfördes under de första åren av 1970-talet av
ingenjör Paul Persson från laboratoriet och den arbetstekniska chefen, Gyu-
la Gyarmati samt ingenjör Leif Kjellberg, som sedermera kom att arbeta med
skyddsfrågor på heltid. Flera personer från företagssidan blev således starkt
engagerade i asbestproblemets lösning. Bland annat fick de företagsledning-
ens stöd för att laboratoriet med högsta prioritet även skulle inventera alla
typer av isoleringsmaterial som användes, för att sådana som innehöll asbest
eventuellt skulle kunna bytas ut. En av de första åtgärderna var att ersätta
asbesten vid sprutisoleringen med Vermiculite, vilket gjordes definitivt år
1971. Året därpå skaffades en ny typ av asbestduk, där asbesten skulle vara
mer bunden, men som likväl visade sig damma.87

266 | Annette Thörnquist



I samband med asbestinventeringen upprättades på Dan Erikssons förslag
en förteckning över alla arbetare som hanterade asbest, så att även andra än
de som omfattades av den obligatoriska medicinska övervakningen skulle kun-
na undersökas.88 Enligt denna förteckning arbetade 38 personer fördelade på
fyra förmansområden med asbest i större omfattning. Av dem hade ett tio-
tal personer lungröntgats tidigare under året. Dessutom hade 65 personer för-
delade på 14 förmansområden asbestarbeten i mindre omfattning och bland
dem hade sex lungröntgats tidigare.89 Det är dock oklart hur många total
sett som undersöktes vid denna tid. Sannolikt var de fler än vad uppgifter-
na om antalet röntgade under ett visst år avspeglade. Slutrapporten för
asbestinventeringen, som kom 1974, tog upp samtliga material som använ-
des i produktionen samt vad de skulle ersättas med. Asbestpapp skulle ersät-
tas med papp förstärkt med keramiska fibrer, asbestduk med glasfiberväv och
asbestband med glasfiberband. ”Asbestmadrasser” användes dock fortfaran-
de på sina håll i verkstäderna och fanns att ta ut från förrådet ännu 1974.
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Gummibunden asbest för packningar och vissa typer av asbesttråd för tät-
ningar skulle också användas tills vidare, men frågan utreddes. Skyddstekni-
kerna bedömde dem som ofarliga om de fuktades innan användning. Tät-
ningstråden förbjöds redan 1975 och mot slutet av 1970-talet begränsades
användningen av gummibunden asbest kraftigt efter yrkesinspektörens direk-
ta anvisningar. De glasfiberbaserade packningarna höll dock inte för höga tem-
peraturer, vilket gjorde att gummibunden asbest fick användas i viss mån på
dispens även under 1980-talet.90

Hur var det då att arbeta med ersättningsmaterialen? Enligt Stellan Nor-
berg, som fortfarande arbetade med sprutisoleringen, var avvecklingen av
asbesten i sprutmassan i sig en välkommen åtgärd, men förändringen var inte
helt utan problem. Vermiculit var tyngre och svårare att hantera och forma.
Det tog längre tid innan massan torkade och den ramlade lätt av.91 Från fack-
ets sida betonades också att det var viktigt att få bekräftelse på att det nya
materialet inte var farligt.Företaget redovisade de forskningsresultat som fanns
om Vermiculite och vid mitten av 1970-talet gjordes mätningar av damm-
halten i sprutisoleringen, som visade att de hygieniska gränsvärdena för Ver-
miculite understegs.92 Vad de andra ersättningsmaterialen beträffade var
kanske inte förändringen av arbetsprocessen så stor. Stenull och glasfiber dam-
made dock och kliade och upplevdes ofta som obehagligt att arbeta med. Det
gjorde däremot inte keramiska fibrer, som också användes som isolering.
Numera är det allmänt känt att Vermiculite kan innehålla föroreningar av
asbest, särskilt i äldre isolering, och vissa eldfasta keramiska fibrer klassas
idag som hälsovådliga av myndigheterna.

Företagets motiv 
Historiskt sett har motiven bakom företagens frivilliga engagemang i arbe-
tarskyddet ofta varit främst ekonomiskt betingade. Produktionsstörningar
och försäkringskostnader var som nämnts en avgörande drivkraft för sats-
ningarna på olycksfallsbekämpning under mellankrigstiden. När det gäller
avvecklingen av hälsofarliga material och produktionsmetoder har lagstift-
ning och striktare statlig kontroll ofta kommit först efter det att företagen
av ekonomiska och produktionstekniska skäl har börjat övergå till andra
metoder och material.93

ASEAs avveckling av asbest som värmeisolering i apparater och motorer,
bl.a. i lok, är ett bra exempel. Under andra världskriget blev det brist på
många råvaror, bl.a. asbest. ASEA undersökte då möjligheten att ersätta asbest
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med glasfiber och fann att detta material t.o.m. var effektivare för trak-
tionsmotorerna i loken, vilkas effekt kunde ökas med upp till 20 procent.
Följden blev att ASEA år 1948 startade egen till verkning av glasfiber i Roberts-
fors både för koncernens eget behov och för avsalu.94 Därmed avvecklades
den tyngsta asbesthanteringen i Västerås, vilket alltså inte i första hand moti-
verades utifrån arbetsmiljöskäl. Asbest användes även fortsättningsvis i fle-
ra andra sammanhang efter kriget, då tillgången på världsmarknaden var god. 

Brist på arbetskraft har varit en annan viktig motor för radikala förbätt-
ringar av arbetsmiljön på frivillig grund, vilket även det är en sida av de eko-
nomiska drivkrafterna. Detta var särskilt tydligt inom den tunga industrin
under efterkrigstidens högkonjunktur, då många arbetare sökte sig bort från
tunga och smutsiga jobb till den expanderande verkstadsindustrin. Mot den-
na bakgrund satte många arbetsgivare inom gjuteribranschen igång silikos-
förebyggande åtgärder.95

Hur skall man då tolka STAL:s beredvillighet att frivilligt börja avveckla
asbest och asbesthaltiga material innan ämnet formellt förbjöds? En ökad
insikt om hälsoriskerna med asbest, inte minst cancerrisken, spelade utan
tvekan stor roll för att avvecklingen av asbest kom igång. Till detta bidrog
inte minst den energiske läkaren Dan Eriksson. Asbestavvecklingen inled-
des samtidigt som företaget påbörjade en ny stor produktionssatsning med
inrikting på stora kraftverksturbiner, särskilt för kärnkraftsindustrin. Kraft-
verksturbinerna hade blivit allt viktigare under 1960-talet, men STAL:s tra-
ditionella radialturbiner var inte lämpade för de stora turbinaggregat och
höga effekter (över 200 000 kilovatt) som behövdes. Mot denna bakgrund
övergick STAL till att tillverka stora axialturbiner på licens för det schwei-
ziska företaget Brown Boveri. Licensavtalet, som slöts 1969, blev början till
en kraftig expansionsperiod. Genom stora statliga och privata beställning-
ar blev kärnkraftverksturbiner och andra stora ångturbiner de domineran-
de produkterna under 1970-talet, medan efterfrågan på de oljeeldade mari-
na ångturbinerna minskade kraftigt i samband med den första internatio-
nella oljekrisen och sedermera nästan upphörde.96

Fanns det då ett samband mellan den nya produktionssatsningen och
avvecklingen av asbesten? Enligt Guyla Gyarmati var varken förändringar i
produktionen eller kundkrav avgörande för beslutet att avveckla användning-
en av asbesten, utan det handlade i stället främst om en ökad insikt om dess
hälsovådliga effekter.97 Även Leif Kjellberg framhåller arbetsmiljön som det
viktigaste motivet. Det låg också i företagets eget intresse att asbesten av-
vecklades, vilket även vissa andra företag hade börjat inse. Man kunde förut-
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se att det inom en inte alltför avlägsen framtid skulle komma ett förbud mot
asbest och det var i detta läge bäst att föregripa utvecklingen.98 Det pågå-
ende statliga ”asbestosprojektet”, som omfattade yrkeshygieniska undersök-
ningar av 35 arbetsställen där ca 70–75 procent av landets totala import av
asbest användes, pekade fram mot att myndigheterna skulle skärpa kontrol-
len av asbesthanteringen i företagen.99

Till bakgrunden hörde naturligtvis också den växande arbetsmiljöopin-
ionen nationellt och internationellt. Den breda fackliga och politiska offen-
siven i arbetsmiljöfrågorna som följde på LKAB-strejken vid årskriftet
1969/1970 blev en tankeställare för många företag. Om allvarliga arbets-
miljöproblem inte löstes var risken stor att det förr eller senare skulle bli kon-
flikter med facket. Vänstervindarna var inte särskilt kraftiga i Finspång, men
den allmänna fackliga offensiven i landet märktes även här. De kemiska ris-
kerna fick särskild uppmärksamhet i arbetsmiljödebatten och inom arbe-
tarskyddsmyndigheterna, som för övrigt kraftigt förstärktes personellt och
ekonomiskt.100

Rimligtvis fanns det även ekonomiska motiv bakom STAL:s utvecklings-
projekt för asbestsaneringen. Ny arbetskraft behövde rekryteras. I förläng-
ningen måste man också räkna med att kraven från kunderna på asbestfria
produkter skulle öka. Produktionstekniskt sett ansågs asbest och asbesthal-
tiga material fortfarande överlägsna för vissa syften, främst för packningar,
men inför den nya storsatsning i produktionen var det knappast realistiskt
att satsa på ett isoleringmaterial som det fanns så stora arbetsmiljömässiga
betänkligheter kring. Enligt slutrapporten från asbestinventeringen på STAL
medförde inte övergången till Vermiculite vid sprutisoleringen några egent-
liga nackdelar för produktionen och materialet var dessutom billigare. Glas-
fibermaterial och stenull ansågs också vara billigare.101

Drev då moderbolaget ASEA i Västerås på asbestsaneringen på STAL? Så gott
som alla personer som har intervjuats för detta kapitel menar att produktions-
rutinerna och skyddsarbetet på STAL bedrevs självständigt i förhållande till kon-
cernledningen. Som Anders Kjellberg skriver i sitt bidrag i denna bok, utgjor-
de STAL med sina utflyttade produktionsenheter i Ludvika, Linköping och
Torps Bruk, en koncern i koncernen. Inom delar av denna fanns under 1970-
talet även en gemensamt organiserad skyddstjänst. Vad man dock med säker-
het kan säga är att frågor om luftföroreningar, bl.a. asbest, var högaktuella ock-
så vid ASEA i Västerås i början av 1970-talet. En av de ledande experterna på
mätningar och analyser av indsutridamm inom Arbetsmedicinska institutet,
Harry Öhman, anställdes i början av 1970-talet som yrkeshygieniker vid före-
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tagshälsovården på ASEA. Han hade bl.a. gjort den första yrkeshygieniska stu-
dien om asbestriskerna i Sverige i början av 1950-talet och han deltog även i
två stora statliga silikosprojektet under 1960-talet. Som yrkeshygieniker vid ASEA
drog han igång ett intensivt arbete för att få bukt med industridamm av olika
slag. Enligt doktor Sven Kvarnström, som hade tillträtt tjänsten som företags-
läkare och chef för företagshälsovården vid ASEA år 1970, fanns en hel del asbest
kvar på företaget vid denna tid, men vid ett möte med ASEA-chefen Curt Nico-
lin och ledningen någon gång under första hälften av 1970-talet beslöts att asbes-
ten skulle bort.102 Öhman besökte STAL i början av 1970-talet och skyddstjäns-
ten vid de bägge företagen hade vid denna tid kontakt med varandra genom
studiebesök. Följaktligen kan det ha funnits influenser i bägge riktningarna.103 

Fackets position stärks
Asbestavvecklingen initierades inte av någon facklig offensiv eller något
utvecklat partssamarbete. Metalls verkstadsklubb på STAL skulle dock kom-
ma att spela en betydligt aktivare roll i arbetarskyddet under 1970-talet, nu
med den kraftiga opinionen kring arbetsmiljöfrågorna och de nya arbets-
marknadsreformerna i ryggen. När den nya Norrmalm-verkstaden byggdes
i början av 1970-talet för att passa produktionen av de stora turbinerna till
kärnkraftverken, var facket med och gav sina synpunkter på arbetsmiljön.
Detta pekade fram mot en ny tid. Genom den omfattande revisionen i arbe-
tarskyddslagen 1973 fick skyddsombuden rätt att delta i planeringen av
arbetslokaler, anordningar och arbetsmetoder samt rätt till den upplysning
som de behövde för sin verksamhet. Arbetsmarknadslagstiftningen under
1970-talets första hälft innebar över huvud taget en kraftig förstärkning av
de fackliga förtroendemännens ställning. Skyddsombuden kunde nu även
stoppa arbeten som de ansåg farliga i väntan på Yrkesinspektionens bedöm-
ning. Skyddsombuden fick också ökade möjligheter att sköta sina uppdrag
på betald arbetstid och rätt till utbildning. Det förstärkta rättsliga regelverket
och mot denna bakgrund nya centrala överenskommelser mellan parterna
om bl.a. utbildning på betald arbetstid (1974) samt ett nytt, bindande arbets-
miljöavtal (1976) innebar avsevärt bättre förutsättningar för facket att dri-
va arbetsmiljöfrågorna. Detta märktes i synnerhet på företag som STAL, där
arbetarskyddet traditionellt hade varit starkt styrt av arbetsgivarsidan. Fack-
et kunde nu hävda sina åsikter med en annan tyngd och utrymmet för en
dialog med motparten på mer jämbördiga grunder ökade. På STAL ledde
inte arbetsmarknadslagstiftningen till någon konfrontationspolitik från
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någondera partens sida, även om djupa suckar hördes på sina håll inom verk-
stadsledningen.104

Om man hårdrar utvecklingen kan man säga att partssamarbetet i arbe-
tarskyddet fick sitt stora genombrott på företaget först när den klassiska
”svenska modellen” för självreglering mellan arbetsmarknadens parter bör-
jade upplösas i den meningen att större vikt lades vid lagstiftning och statlig
kontroll. Arbetarskyddet fick nu en högre status, vilket även den allmänna
opinionen kring arbetsmiljöfrågorna bidrog till. På STAL sammanföll des-
sa förändringar med en generationsväxling på huvudskyddsombudsposten.
När Helmer Larsson avgick 1971 efter nära 40 år inom skyddstjänsten mar-
kerade också det att en epok i arbetarskyddet på STAL var till ända. 

Arbetsmiljöreformerna bidrog också till att den lokala skyddsorganisatio-
nen på STAL omorganiserades. Detta underlättade ytterligare fackets enga-
gemang i arbetarskyddet. Det skulle nu bli lättare för skyddsombuden att
lösa arbetsmiljöproblemen ute på avdelningarna i samarbete med sina när-
maste chefer. År 1975 ersattes skyddsgrupperna, som efterhand hade utökats
till ett tiotal, med en miljökommitté. Den drivande kraften i denna omor-
ganisering mot decentralisering var Helmer Larssons efterträdare som
huvudskyddsombud, Torbjörn Sköld. I miljökommittén ingick skydds-
ombuden för de olika huskropparna samt huvudskyddsombuden och repre-
sentanter från den skyddstekniska avdelningen. Huvudskyddsombuden
kunde nu med stöd i lagen arbeta med detta förtroendeuppdrag på heltid.
Hans (Hagge) Öhrn, som efterträdde Sköld 1976, blev det första heltids-
anställda skyddsombudet på STAL.105

Asbest förbjuds
De nya striktare asbestanvisningarna som kom på hösten 1975 och som sedan
skärptes ytterligare efter asbestlarmet innebar som nämnts att blå asbest för-
bjöds, liksom sprutisolering med asbest annat än i sluten apparatur. Även
annan isolering med asbest eller dammande asbesthaltigt material förbjöds
i princip. På basis av Arbetarskyddsstyrelsen anvisningar skulle interna skydds-
föreskrifter utarbetas på företagen. Om möjligt skulle ersättningsmaterial
användas vid all nytillverkning och även vid reparationer. För all använd-
ning av asbest på STAL måste nu dispens sökas internt vid den produk-
tionstekniska avdelningen. Vid reparationer av turbiner och maskindelar som
innehöll asbest skulle dammängden hållas så låg som möjligt genom befukt-
ning, inkapsling eller punktutsug med av myndigheterna godkänd damm-
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sugare. Om dessa metoder var otillräckliga måste godkända andningsskydd
samt eventuellt skyddsdräkt med huva användas, vilka skulle rengöras efter
arbetets slut. Använda skyddskläder och avfall skulle omgående tas omhand
och tillslutas i plastsäckar, vilka skulle hanteras enligt särskilda anvisningar.
Måltider fick inte intas på arbetsplatsen för asbesthantering och vikten av
minutsiös personlig hygien betonades starkt.106 Det var således stor skill-
nad mellan dessa förhållningsregler och rutinerna för hanteringen av asbes-
ten under 1960-talet. 

Den största risken för exponering av asbest var vid reparationer av turbi-
ner och vid utbyte av gamla ångrör. För reparationer byggdes ett särskilt rum
av plast upp i den stora montagehallen med luftslussar, undertryck och kraf-
tiga utsugningsfläktar.107 På sommaren 1978 havererade ett ångrör i monta-
gehallen. Lyckligtvis kom ingen människa till skada av den heta ångan. Asbest
spreds dock ut i lokalen och saneringen och reparationen blev ett svårt och
tidsödande arbete, som även det krävde särskilda anvisningar.108 Haveriet visa-
de också på vikten av att så snart som möjligt se över gammal asbestisolering.

Med stöd av den nya Arbetsmiljölagen (1978) utfärdade Arbetarskydds-
styrelsen år 1981 föreskrifter om ett generellt och bindande förbud mot
användning, bearbetning och hantering av asbest och asbesthaltigt materi-
al utom i bromsbelägg och packningar, vilka sedermera också förbjöds. Enligt
föreskrifterna kunde fortfarande dispens ges om inte andra, godtagbara ersätt-
ningsprodukter av mindre farligt material fanns att tillgå och om spridning
av asbestdamm kunde förhindras. STAL fick även ansöka om dispens för han-
tering av blå asbest vid reparationer av vissa äldre turbinmodeller, vilket ock-
så beviljades.109 Det lokala huvudskyddsombudet skulle höras innan ansö-
kan om tillstånd lämnades in till Arbetarskyddsstyrelsen. Vare sig i detta eller
andra här kända fall hade huvudskyddsombudet något att erinra mot de
ansökningar som gjordes.

Massundersökningarna 
Efter påtryckningar från fackföreningsrörelsen anslog regeringen 1976 medel
för att alla som arbetat med asbest, även pensionärer, skulle ges möjlighet
att undersökas med avseende på asbestrelaterade sjukdomar.110 Dan Eriks-
son hade något år innan gått i pension och på hösten 1976 efterträddes han
av doktor Birgitta Danielsson. Företaget fick därmed en företagsläkare som
även hade lungspecialistkompetens. Massundersökningarna blev en av hen-
nes första uppgifter och hon utsågs också av Socialstyrelsen till besiktnings-
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läkare för de av Arbetarskyddsstyrelsen föreskrivna asbestundersökningar-
na. Ett av det nytillträdda huvudskyddsombudet Hans (Hagge) Öhrns vik-
tigaste uppgifter blev att uppdatera den tidigare listan över personer som
hade arbetat med asbest och sprida information om undersökningarna. Fack-
et och företagshälsovården utvecklade nu ett nära samarbete kring asbest-
kontrollerna. Undersökningarna, som genomfördes under åren 1976–1978,
omfattade omkring 250 anställda. 

Undersökningarna var frivilliga, men endast ett fåtal av de berörda an-
ställda avstod. Många av dem som undersöktes i den första omgången var
unga och kunde knappast ha hunnit utveckla asbestrelaterade sjukdomar.
Däremot deltog endast fem personer över 65 år. Vid de uppföljande under-
sökningar som vidtogs i företagshälsovårdens regi 1982, deltog dock ett
knappt tiotal pensionärer av totalt ca 60 undersökta personer.111 Man kan
tycka att det hade varit naturligt att i första hand inrikta sig på dem som
hade utsatts för asbest längst, dvs. främst de pensionerade arbetarna. Vid de
undersökningar som genomfördes vid asbestcementfabriken i Lomma gick
man tillväga på detta sätt. I asbestanvisningarna från 1975 sades att arbets-
tagare som stod under medicinsk kontroll borde fortsätta denna kontroll
även sedan anställning hade upphört. Ingen kunde dock tvingas till kon-
troll och arbetsgivarna var heller inte formellt skyldiga att ha en uppföljan-
de företagshälsovård för dem som inte längre var anställda. Några av dem
som fanns på listan över pensionärer år 1982 avstod från undersökning av
okänd anledning.112

Massundersökningarna av de anställda på STAL genomfördes vid
Finspångs lasarett med hjälp av röntgen och spirometri. Birgitta Daniels-
son deltog regelbundet i bedömningen av röntgenbilderna. Förutom yrkes-
historik och graden av asbestexponeringen kartlades enligt myndigheternas
anvisningar även den exponerades rökvanor. I de fall där resultaten var svår-
tolkade, skickades röntgenbilder och övriga uppgifter till en av landets
främsta lungmedicinska experter, docent Gunnar Thiringer i Göteborg, för
en ”second opinion”. Av de 140 personer som undersöktes 1977, skickades
uppgifter om 16 svårbedömda fall vidare till Thiringer. Inga tumörer kun-
de då påvisas. De som hade klara eller misstänkta lungförändringar under-
rättades och uppmanades att sluta röka.113

Enligt undersökningarna 1976–1978 hade ett drygt tjugotal anställda pleu-
raplack, varav 6 även hade misstänkt asbestos.114 Av 12 pensionärer som hade
undersökts fram till 1982 hade 8 någon form av asbestrelaterade lungföränd-
ringar. Det framgår dock inte vilken typ var fråga om.115
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Under 1980- och 1990-talen fortsatte kontrollerna vart tredje år och sena-
re vart femte. Enligt Birgitta Danielsson reducerades skaran efterhand till
främst dem som tidigare hade visat tecken på lungförändringar.116 Ett nega-
tivt resultat vid den första undersökningen, dvs. att det inte fanns tecken
på asbestskador, var dock ingen garanti för att skador inte skulle uppstå i
framtiden. Därför hade det naturligtvis funnits goda skäl för att alla skulle
ha undersökts även fortsättningsvis. Detta var dock delvis en resursfråga. Sta-
ten sköt inte till pengar för några nya massundersökningar. Asbest var inte
heller den enda arbetsmiljörisken på företaget. Flera andra periodiska under-
sökningar gjordes regelbundet av arbetare som var utsatta för t.ex. lösnings-
medel, tungmetaller, epoxilim och inte minst radioaktiv strålning.117 Enligt
uppgifter från 2005 undersöks ett drygt tiotal anställda som tidigare arbe-
tade med asbest vart femte år med lungröntgen, spirometri samt läkarbe-
sök.118

Asbestfrågan kom i fokus igen vid mitten av 1980-talet, då arbetsmark-
nadens parter beslöt att de som hade pleuraplack men i övrigt inte nedsatt
lungfunktion, och därmed alltså inte kunde påräkna ersättning av arbets-
skadeförsäkringen, skulle ersättas med ett engångsbelopp på omkring 10 000
kronor genom arbetsmarknadens parters gemensamma försäkringsbolag
AMF-försäkringars trygghetsförsäkring (från 2001 AFA, trygghetsförsäk-
ring).119 Förutsättningen var bl.a. att skadan var anmäld och godkänd av
Riksförsäkringsverket. Överenskommelsen förnyades 1987 men gällde då
endast fall där lungkapaciteten samtidigt var nedsatt med minst 15 procent.
På STAL fanns vid denna tid ett trettiotal godkända fall av pleuraplack. Här,
liksom på många andra arbetsplatser, upplevde de som fick sina pleuraplack
godkända ”för sent” arrangemanget som orättvist.120

Utemontagen
De interna rutinerna för hantering av asbest och asbesthaltiga material på
STAL skulle i princip även gälla för montage och reparationer ute hos kun-
derna.121 Det var emellertid regler som ofta stannade på pappret, berättar Claes
Westin, som monterade och reparerade turbiner hos STAL:s kunder runt om
i världen. Det gällde främst arbeten utomlands, där asbest vanligen inte ansågs
som något stort arbetsmiljöproblem, om ens något problem alls. De ingick
ofta i montörernas uppgift att organisera installations- eller reparationsarbe-
tet på platsen, vilket i många fall även innebar att rekrytera arbetare. Det kun-
de naturligtvis vara mycket svårt för montörerna att hävda svenska krav på
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arbetsmiljön för sig själva och sina arbetslag, när företagen dessutom ofta hade
tillgång till ett överflöd av fattiga arbetare. I Spanien och Portugal använde
kunderna ofta okvalificerade vandringsarbetare från Nordafrika, och i Kali-
fornien togs bl.a. folk från ett indianreservat. Samma principiella problem fanns
i Australien och Sydostasien och i ännu högre grad i utvecklingsländerna. 

Även i gamla europeiska industriländer kunde arbetsmiljöförhållandena
vara oacceptabla ännu på 1980-talet. Under en reparation av turbinerna vid
ett värmekraftverk i Belgien hade den gamla asbestisoleringen klätts av och
låg oskyddad i en hög på golvet. Eftersom flera ångturbiner var igång spreds
dammet genom värmestrålningen runt i turbinhallen. Driftschefen förne-
kade dock att det var fråga om asbest och gav inte med sig förrän Westin
vägrade att arbeta i lokalen och dessutom påvisade att det inte gick att sät-
ta eld på materialet. Montörerna fick ofta förhandla på stället och skydda
sig själva så gott det gick. Westin, som även hade installerat och reparerat
turbiner på fartyg i många år och även arbetat som sjöman i sin ungdom,
berättar att han lärde sig många knep på sjön, där asbestisolering även fanns
i själva fartygen och i ångpannorna. Han tillämpade en viss andningstek-
nik och fanns inte effektiva ansiktsmasker, blötte han lakansväv och använ-
de som andningsskydd. 

Inte heller i Sverige var asbestproblemen lösta i och med de förbud och
striktare regler i övrigt som utfärdades av Arbetarskyddsstyrelsen från mit-
ten av 1970-talet. På många företag fanns asbesthaltiga material undanstop-
pade i källare och pannrum. Eftersom de nya packningsmaterialen utan asbest
inte ansågs vara lika effektiva, var det lätt att falla för frestelsen att använ-
da gamla lager illegalt. Vid ett företag, där snäckhuspackningarna i en tur-
bin skulle modifieras på grund av att den nya glasfiberpackningen inte höll,
föreslog den tekniskt ansvarige chefen att man skulle använda ett undan-
gömt lager av gummibunden asbestpackning. Det var inte ovanligt att mon-
törerna fick ta ställning till sådana förslag. 

Under 1980-talet började företagen i allt högre grad anlita auktoriserade
saneringsfirmor för rivning av gammal asbest i maskiner, rör- och ventila-
tionsledningar och byggnader. Det var dock inte alltid som asbesten han-
terades enligt Arbetarskyddsstyrelsens regler. Vid en reparation av en vär-
meväxlare i ett kärnkraftverk hade en saneringsfirma anlitats för rivningen
av originalpackningarna, som var av asbest. Firman klädde emellertid inte
in hela den del av värmeväxlaren som skulle renoveras, utan satte endast upp
ett meterhögt skydd av plast, utan tak. Sedan slipades de gamla asbestpack-
ningarna bort med tryckluftsdriven slipmaskin. Den av myndigheterna god-
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kända trefiltersdammsugare som också användes var inte tillräcklig för att
hindra att det farliga dammet spred sig i turbinhallen.122

Exemplen ovan är från 1980- och 1990-talen. Före 1970-talet var natur-
ligtvis riskerna ännu större beroende på att faran med asbest inte heller togs
på så stort allvar i Sverige. Det var därför av största vikt att resemontörer-
nas arbetsvillkor så långt om möjligt var färdigförhandlade innan de kom
ut till kunderna. Det var också viktigt att resemontörernas arbetsvillkor
behandlades kontinuerligt inom skyddstjänsten. Från 1967 utsågs särskilda
skyddsombud (senare även skyddsgrupper) på de större utemontageplatser-
na, t.ex. på kärnkraftverken. I övrigt tillhörde resemontörernas specifika arbe-
tarskyddsproblem montagehallarnas skyddsområde. Det var dock svårt att
engagera de resande montörerna för säkerhetsarbetet. De var ingen samman-
hållen grupp och de befann sig i praktiken ofta i en mellanställning mellan
arbetsledningen och de kollektivanställda. Dessutom hindrade deras lång-
variga och inte sällan hastigt påkomna uppdrag utanför Finspångs och Sve-
riges gränser dem att kontinuerligt delta i den lokala säkerhetstjänsten, lik-
som i det fackliga arbetet. 

Avslutning
Som visats var definitionen av asbestproblemet på STAL fram till slutet av
1960-talet liktydigt med riskerna i sprutisoleringen. Mycket talar för att ris-
kerna i övriga delar av verkstäderna, särskilt i prov- och montagehallarna
kraftigt underskattades både av företaget, facket och Yrkesinspektionen. Det
gällde även villkoren för resemontörerna, som var en högriskgrupp i sam-
manhanget. Att asbestrisken underskattades var inte unikt för STAL, utan
avspeglar snarare den allmänna utvecklingen i asbestpreventionen i landet
under 1960-talet. 

Den asbestavveckling som inleddes på företaget vid slutet av decenniet var
inte frukten av ett utvecklat partssamarbete i arbetarskyddet eller en följd av
en facklig offensiv. Arbetarskyddet dominerades länge av arbetsgivarsidan och
av de tekniska experterna. När de organisatoriska rutinerna ändrades och
de personella resurserna förstärktes under senare delen av 1960-talet både
på den medicinska och skyddstekniska sidan, började den hierarkiska
skyddsorganisationen mjukas upp. Därmed förbättrades förutsättningarna
för ett partssamarbete rörande asbestrisken och andra arbetarskyddsfrågor.
Efterhand utvecklades ett närmare samarbete mellan experterna och fack-
et. Särskilt läkaren Dan Eriksson var en viktig drivande kraft för större insikt
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på företaget om asbestens risker. Avvecklingsarbetet hade dock inte kunnat
komma igång utan aktivt stöd för saken från den arbets- och skyddsteknis-
ka sidan, som även såg fördelar med en avveckling ur företagets perspektiv.
Ett förbud mot användning av asbest gick att förutse och företaget valde att
föregripa denna utveckling, i synnerhet inför den nya produktionssatsning-
en på stora kärnkraftverksturbiner, vilken även innebar nyrekrytering av
arbetskraft. Den intensifierade offentliga arbetsmiljödebatten, vilken inte
minst rörde kemiska risker, bidrog också till ett bredare engagemang kring
arbetsmiljöfrågorna på företaget, både inom verkstadsledningen och inom
facket. 

Det partssamarbete som under 1970-talet utvecklades i asbestfrågan och
i arbetarskyddet i stort på STAL skedde även mot bakgrund av de stora arbets-
marknadsreformerna som stärkte fackets ställning och som även innebar en
fortlöpande skärpning av det statliga regelverket rörande arbetsmiljön och
arbetarskyddet. Efterhand mattades den intensiva asbestdebatten i samhäl-
let av, särskilt efter uppgörelsen vid mitten av 1980-talet om ersättning till
dem som diagnostiserades med pleuraplack. Asbestfrågan ansågs vara löst
både tekniskt och politiskt, men trots det fanns problemet kvar socialt sett.
Det var först nu som de asbestsrelaterade cancersjukdomarna visade sig i stor
skala. Enligt ISA började antalet anmälda fall per år av asbestos sjunka i slu-
tet av 1980-talet, medan antalet diagnostiserade fall av mesoteliom (ca 115 per
per år) fortfarande inte anses ha nått sin kulmen.123 Trots det kom asbestfrå-
gan i skymundan, vilket även var tydligt på STAL. Med tiden blev det natur-
ligt nog allt färre bland de anställda som hade exponerats för asbest. Många
av dem som hade arbetat med asbest på 1960-talet och dessförinnan hade
gått i pension och omfattades inte längre av de föreskrivna medicinska kon-
trollerna. Inte heller när de första fallen av mesoteliom upptäcktes på 1990-
talet aktualiserades asbestfrågan i någon högre grad. 

Fanns – och finns – det då någon anledning till ett fortsatt fackligt eller
partsgemensamt engagemang i asbestfrågan? Asbest är fortfarande en reell
arbetsmiljörisk för många anställda, främst inom saneringsfirmor och inom
byggnadsindustrin, men även för resemontörer som arbetar utomlands, t.ex.
de vid Siemens i Finspång, egna eller inhyrda. 

En annan anledning till att engagera sig i asbestfrågan var och är ännu våren
2006 det försäkringsmässiga regelverket. Som inledningsvis nämndes får
många diagnoserna mesoteliom eller asbestrelaterad lungcancer först efter 65
års ålder, vilket innebär att de inte heller längre omfattas av den allmänna
arbetsskadeförsäkringen. Asbestrelaterade cancerfall kan dock anmälas till
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arbetsmarknadens parters gemensamma försäkringsbolag AFA:s, (tidigare
AMF-försäkringars) trygghetsförsäkring upp till 70 år. En allt större andel av
dem som drabbas av mesoteliom är dock 70 år eller äldre och de är således
för gamla även för ersättning från AFA. Några yrkesmedicinare och lungläka-
re med stor erfarenhet av asbestrelaterade sjukdomar, Maria Albin, Kristina
Jakobsson, Vladimir Nemcek och Gunnar Svensson, framhöll i en artikel
(1996) att närmare hälften av de 375 män som fick diagnosen mesoteliom i
lungsäcken 1987–1991 var 70 år eller äldre. I en kommentar till detta sade de
bl.a.: 

Det är stötande att varannan person som drabbas av denna allvarliga tumör-
sjukdom, där ca 80 procent av fallen beror på yrkesmässig exponering, ställs
utan ersättning. Det gagnar inte tilltron till försäkringssystemet. Man bör i
detta och eventuellt liknande fall skapa särlösningar, som möjliggör ersätt-
ning oavsett ålder vid insjuknandet och tidpunkt för skadlig inverkan, genom
diskussion mellan arbetsmarknadens parter och försäkringssystemen.124

I början av 1980-talet drev dåvarande Fabriksarbetareförbundet, SIF och SALF
med hjälp av LO igenom ett lokalt avtal för asbestskadade vid de tidigare
asbestcementfabrikerna i Lomma och Köping, som ingick i Euroc-koncer-
nen (tidigare Cementa). Avtalet innebar att äldre personer som inte omfat-
tades av AMF-försäkringars trygghetsförsäkring för arbetssjukdom kunde få
ersättning om skadan visade sig innan de hade fyllt 70 år. Detta avtal kom-
pletterades med ett nytt år 2002, nu mellan Industrifacket, SIF, Ledarna och
Scancem och gäller därmed även personer som är 70 år eller äldre när asbest-
betingade skador upptäcks.125 Förutsättningen för att facket kunde driva ige-
nom dessa krav var att man hade god kännedom om utvecklingen av
asbestrelaterade sjukdomar efter nedläggningen av fabrikerna. Därför är det
viktigt att arbetstagare som exponerats för asbest verkligen undersöks även
efter pensioneringen och att den långsiktiga utvecklingen av asbestrelaterad
sjukdom och död följs upp. 

Det finns också ett annat, rent mänskligt motiv för ett fortsatt engage-
mang i asbestfrågan, både inom facket internt och i dialogen mellan par-
terna. När asbestlarmet kom vid mitten av 1970-talet och många fall av asbest-
relaterade sjukdomar upptäcktes, fanns det redan en bred och radikal sam-
hällsopinion kring arbetsmiljöfrågorna. Under senare år har asbestfrågan åter
figurerat då och då i massmedias rubriker. Det utrymme som har ägnats åt
människor som fortfarande drabbas av sjukdom och död på grund av att
de har arbetat med asbest är dock försvinnande litet. Åtminstone i förhål-
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lande till den uppmärksamhet som ett enskilt företag, ABB, har fått på grund
av skadeståndskraven från asbestexponerade efter förvärvet av amerikanska
Combustion Engineering. Samtidigt blir det allt fler som inte känner till
vad asbest är. Följaktligen har de som drabbats under de senaste årtionde-
na knappast kunnat få det moraliska stöd som en vital samhällsdebatt kring
en arbetsmiljörisk och dess sociala följder kan ge. De har inte heller alltid
kunnat få den bekräftelse som arbetskamrater, vänner och bekanta som är
införstådda med vad det egentligen handlar om kan ge. En konkret upp-
gift för facket är således att hålla kunskapen om tidigare asbestrisker och dess
långsiktiga konsekvenser vid liv samt att verka för en ändring av reglerna
för arbetsskadeersättningen. 

Förhoppningsvis kan denna studie bidra till detta. Asbestproblematiken
är också i flera avseenden av generell karaktär. Många arbetsskador visar sig
först på lång sikt, t.ex. belastningsskador och stressrelaterade sjukdomar. Idag
vet vi dessutom inte säkert vilka effekter ersättningsmaterialen för asbest kan
komma att få för de exponerades hälsa. 

Noter
1 En f.d. anställd på STAL, som valt att vara anonym, har berättat detta. Ett varmt tack

till alla dem som har intervjuats för denna uppsats (se källförteckningen för namngiv-
na informanter). Tack också till Hans Öhrn (Metall avd. 97), Birgitta Kronkvist och
Ulf Ljungberg (Siemens) för hjälp med arkivmaterialet samt till Anders Kjellberg och
Lars Lagergren för synpunkter på texten.

2 Asbest användes även på Metallverken, bl.a. i gjutboxar och munstycken för aluminium-
smältan i valsverket. Intervju med Bengt Andersson, 13/12 2005.

3 Cancerregistret inrättades 1958 och är rikstäckande för alla nyupptäckta tumörsjukdo-
mar. Alla läkare har anmälningsplikt till registret som förs regionalt i sjukvårdsregio-
nerna och sammanställs av Socialstyrelsen. 

4 Med mesoteliom avses här således malignt mesoteliom. Benignt mesoteliom har inget
att göra med asbest.

5 Arbetsmedicinska institutet var en statlig myndighet för forskning, information och
utbildning i arbetsmedicinska och yrkeshygieniska frågor som bildades 1966 genom en
sammanslagning av den yrkeshygieniska avdelningen vid Statens institut för folkhälsan
och några yrkesmedicinska och yrkesdermatologiska kliniker. Institutet inlemmades 1972
i Arbetarskyddsstyrelsen; om Englunds studie, se Stråby, 1977; Sund och Åmark 1990

6 Vid intensiv exposition för damm med mycket hög halt av asbestfibrer kan dock asbe-
stos utvecklas efter förhållandevis kort tid. Ahlmark A, Bruce T, Nyström Å, 1960 och
där anförd litteratur, s. 353 ff. 

7 Ahlborg och Hansson, 1956.
8 Andra former av pneumokonioser är silikos (av kvartsdamm), antrakos (av koldamm),

beryllios (av berylliumdamm), aluminos (av aluminiumdamm), sideros (av järn- eller
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järnoxiddamm), talkos (av talk, dvs. damm av magnesiumsilikat) och hårdmetall-
pneumokonios. Se Ahlmark m.fl. 1960.

9 Motion 1972: 430.
10 Nordfors, 1977; Arbetarskyddsstyrelsen 1999.
11 Blå asbest fick hanteras endast sedan Yrkesinspektionen i enskilda fall lämnat anvisning-

ar rörande arbetssättet. Afs 1975:52. Asbestcementrör tillverkades på dispens till 1979 och
asbest i bromsband förbjöds först 1986.

12 Kjellberg 1977; Vermiculite hade börjat användas på prov på STAL i slutet av 1960-talet.
13 ”Asbest vid STAL”, PM från den produktionstekniska avdelningen, PMT 47-09-11, finns

i Metalls verkstadsklubbs arkiv; AB Bofors-Nohab hade vid denna tid lejt ut det mesta av
sin asbesthantering till en annan firma, Trollhättans Isolerings AB, se Stråby, 1977, s. 75 ff.

14 Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik, ISA (för 1988 och 1989 saknas uppgifter) att. Jan
Weiner. En av dem som anmäldes till Arbetsmiljöverket 1979–2001 var vid anmälningstill-
fället 68 år, men av allt att döma fortfarande i tjänst eller registrerades ändå i ISA. Samt-
liga hade långvarig asbestexponering vid STAL. 

15 Det har över huvud taget inte gått att få fram uppgifter om antalet fall av asbestrelate-
rad lungcancer vid företaget.

16 Handlingar rörande STAL-LAVAL Turbin AB 1960–1980 i Yrkesinspektionens arkiv,
Linköping.

17 Arbetsgivarna har ingen skyldighet att anmäla fall bland pensionärer, eftersom de inte
omfattas av den allmänna arbetsskadeförsäkringen. 

18 Albin m.fl., 2001; brun asbest, som är närbesläktad med den blå, anses också den far-
ligare än den vita. 

19 Göteborgsposten, 1 november 2004. 
20 Arbetsfredskommitténs rapport Nr: 2. Om säkerhetstjänst vid industriella företag avgi-

ven den 15 juli 1931. Stockholm 1931.
21 Sund, 1993; Johansson och Magnusson 1998; Thörnquist 2005.
22 Under 1940-talet slöts även centrala avtal rörande andra sakområden, som yrkesutbild-

ning, företagsnämnder och tidsstudier.
23 För en närmare diskussion om samarbete som analytiskt begrepp, se Thörnquist, 1994.
24 Om begreppet centraliserad självreglering, se Kjellberg, 1998. 
25 Om the Safety Movement och dess inflytande i Sverige, se Sund, 1993.
26 Thörnquist 1994.
27 Ahlmark, Bruce, Nyström, 1960, s. 353 ff; Albin, 2003.
28 Albin, 2003.
29 SFS 1950: 160. Lagen om ersättning för vissa yrkessjukdomar omfattade därmed alla

former av dammlunga förorsakad av oorganiskt damm (pneumokonioser); Se även Ahl-
borg och Hansson, 1956; Ahlmark, Bruce, Nyström, 1960, s. 5 samt 353 ff.

30 SFS 1938:211; 1963:660. Yrkesinspektionens chefsmyndighet bestämde vilka arbetsplat-
ser och arbetare som skulle omfattas av den medicinska övervakningen. Denna myn-
dighet var under perioden 1938–1948 Riksförsäkringsanstalten och därefter Arbetarskydds-
styrelsen. Beslut om undersökning skedde i samråd med de medicinska myndigheter-
na.

31 Risken för underskattning av det farliga dammet var ännu större på de arbetsplatser,
där arbetarna inte omfattades av kungörelsen om medicinsk övervakning. Granitindustrin
och järngjuterierna omfattades t.ex. inte av kungörelsen förrän vid 1960-talets slut. Ändå
ökade dammutvecklingen och därmed silikosrisken kraftigt på grund av tilltagande meka-
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nisering och bruket av tryckluftsdrivna verktyg och maskiner och inom bägge branscher-
na drabbades efterhand många arbetare av silikos. Thörnquist, 2005. 

32 Afs 1964:52.
33 Arbetarskyddsstyrelsen 1999, s. 101.
34 Thörnquist 2005.
35 Intervju med Claes Westin 8/12 2005. 
36 Glete 1983, s. 288 ff.
37 Intervju med Lars Norberg 22/10 2005.
38 Intervju med Claes Westin 8/12 2005. 
39 Man talade även om ”asbestmattor”, vilket var detsamma som ”asbestmadrasser”. 
40 Intervju med Claes Westin 19/8 och 8/12 2005.
41 Intervju med Stellan Norberg, 15/6 2004 och 20/7 2005.
42 Ibid.; intervju med Tyge Vind 12/8 2005.
43 Trikloretylen är en lättflyktig vätska som vid upphettning kan bilda den giftiga gasen

fosgen. Trikloretylen är också irriterande på hud och slemhinnor. Det kan även ge berus-
ningseffekt, rytmrubbningar i hjärtat och är sannolikt även cancerframkallande. Natio-
nalencyklopedins nätupplaga, november 2005.

44 Intervju med Lars-Erik Wixtröm och Claes Westin, 10/8 och 22/9 2005 samt med Tyge
Vind 12/8 2005.

45 Intervju med Lars-Erik Wixtröm och Claes Westin 10/8 2005; montörerna arbetade inte
på ackord.

46 Huvudskyddskommitténs prot. 12/1 och 4/4 1960 med bilaga (meddelande från ing. Ivars-
son till Ad. 4/2 1960), 24/10 1960 och 23/1 1961. 

47 Enligt 1912 års arbetarskyddslag hade arbetarna rätt att utse ombud som skulle närva-
ra vid yrkesinspektörernas besök. Det var dock ingen självklarhet att de kallades vid
inspektionerna, vilket är omvittnat från flera företag, bl.a. från STAL år 1927. Se före-
drag av Helmer Larsson vid skyddsträff, 3 februari 1971, skyddstjänsten (historik).

48 Föredrag av Helmer Larsson vid skyddsträff, 3 februari 1971, skyddstjänsten (historik). 
49 Sund, 1993.
50 Rörande omorganiseringen, se DT 9138-1, nr 602 den 21 juni 1943 och nr 761, skydd-

stjänsten (historik); enligt arbetarskyddsavtalet 1942 skulle ett kvinnligt skyddsom-
bud tillsättas om antalet kvinnor översteg 20 personer på en avdelning. På STAL, lik-
som på många andra industriföretag, hade antalet kvinnor ökat markant under kri-
get men minskade därefter åter. Antalet kvinnliga arbetare varierade under 1950- och
1960-talen mellan 20–30. Det innebar att det i praktiken fanns 1–2 kvinnor i säker-
hetstjänsten. 

51 Skyddstjänsten (historik), diverse handlingar rörande utbildning och skyddsträffar. 
52 Intervju med Hans (Hagge) Öhrn, 10/10 2005. Under 1970-talet byggde facket kraf-

tigt ut sin egen studieverksamhet.
53 Skyddstjänsten (historik), diverse handlingar rörande studiebesök och olycksfallsarbe-

te.
54 Medicinfonden finns även idag och omfattar flera tusen medlemmar. Intervju med Lars-

Erik Wixtröm, 10/8 2005.
55 Ibid.
56 Föredrag av Helmer Larssons vid skyddsträff på STAL 3/2 1971, skyddstjänstens hand-

lingar (historik); intervju med Lars-Erik Wixtröm, 10/8 2005. 
57 Se t.ex. företagsläkarens årsrapporter 1960, 1962 och 1966, som finns i säkerhetstjänstens
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handlingar (historik) och i Yrkesinspektionens handlingar rörande STAL-LAVAL Tur-
bin AB. 

58 Thörnquist 1993, s. 93 ff.
59 År 1968 var 1002 arbetare och 839 tjänstemän anställda på STAL.
60 Enligt det regelverk som låg till grund för säkerhetstjänstens omorganisering 1943, dvs.

1942 års centrala arbetarskyddsavtal, skulle skyddskommittén göra en årlig översyn av
verkstäderna. Det är dock inte känt i vad mån sådana ronder genomfördes före de verk-
stadsronder som Bergström och Rogenfeldt införde, eftersom inga handlingar har varit
tillgängliga från denna tid.

61 Skyddstjänsten (historik). Meddelande, Ad 17/12 1962. Här fanns sannolikt även eko-
nomiska motiv. Huvudskyddsombuden behövde t.ex. inte gå ifrån sina arbeten.

62 Verkstadsrond prot. 6/2 1963; prot skyddsgrupp 1 17/9 1963.
63 Huvudskyddskommittén prot. 2/2 1965.
64 Verkstadsrond prot. 2/11 1967.
65 Verkstadsrond prot. 7/5 1968, Thörnquist 2005.
66 Skyddsgrupp 4, prot. 27/6 1963; huvudskyddskommittén prot. 19/8 och 23/11 1964. 
67 Verkstadsrond prot. 23/10 1963; huvudskyddskommittén prot. 13/11 63.
68 Brev från Arbetarskyddsstyrelsen till STAL Laval Turbin AB 24/3 1965 (i verkstadsklub-

bens arkiv); notis av yrkesinspektör R Åhrell vid besök på STAL den 19/3 1965, hand-
lingar rörande STAL-LAVAL Turbin AB i Yrkesinspektionens arkiv, Linköping. 
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