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Inledning 
Även om skogsindustrin vid en första återblick inte varit särskilt forskningsintensiv i 
jämförelse med många andra industrier. är det ett faktum att pappersmassaindustrins kemiska 
anknytning ledde till upprättandet av laboratorier i flera svenska massafabriker redan under 
slutet av 1800-talet. Här experimenterades nya förfaringssätt och lösningar på problem i 
tillverkningen fram under många gånger ytterst primitiva förhållanden. Sedan dess har många 
viktiga forskningsinstitutioner tillkommit, bl.a. Institutionen för cellulosateknik och träkemi 
vid KTH (1930-talet) och Svenska Träforskningsinstitutet (STFI) (1940-talet). Under 1920-, 
1930-, och 1940-talen byggdes också kontrollaboratorierna vid flera pappers- och 
massafabriker ut till fullvärdiga forskningsinstitutioner. På dessa företagsbaserade laboratorier 
utvecklades bl. a. nya produkter (silkescellulosa, såpa, tvål) och nya driftsprocesser.2  

Framförallt har emellertid skogsindustrin en imponerande tradition vad gäller 
organiserad forskning kring industrins miljöeffekter, och då i synnerhet kring pappers- och 
massaproduktionens förorenade utsläpp. Redan 1908 organiserades branschen i syfte att 
försöka lösa sulfatmassaproduktionens luktproblem, och när Institutet för vatten- och 
luftvårdsforskning (IVL) startade verksamheten 1965, var skogsindustrin den industri i 
Sverige som kommit överlägset längst i fråga om forskning kring hanteringen av framförallt 
det vattenburna avfallet. De senaste två decennierna har branschen ofta gjort ansträngningar 
utöver vad lagen kräver i syfte att minska de giftiga utsläppen ytterligare, vilket bl.a. resulterat 
i en fortsatt reduktion av utsläppen trots ökad produktion.3 Denna rapport bidrar med en 
översikt över pappersmassabranschens ”miljövårdande” forskningsaktiviteter från sekelskiftet 
1900 fram till tidigt 1970-tal. Början och slutet av denna period präglades båda av genombrott 
på miljövårdens område – början, en första nationell debatt om framförallt den industriella 
föroreningen, och slutet, det allmänna genombrottet för miljöfrågor4 – vilket i högsta grad 
avspeglas i pappersmassabranschens ”miljövårdande” forskningsaktiviteter och således 
motiverar nämnda avgränsning.  

För att den ”miljövårdande” forskningen inte skall tas ur sitt sammanhang berör 
översikten även andra forskningsorganisationer inom branschen. En dylik översikt kan utgöra 
bidrag till den allmänna diskussionen om innovationsbenägenheten i branscher och enskilda 
organisationer. Kanske kan den också bidra med viktig kunskap i utformandet av dagens 
miljöpolitiska styrmedel, såsom till diskussionen om skillnader, branscher och nationer 
emellan, vad beträffar miljöpolitik, miljöteknisk utveckling och spridning. Från 1970-talet och 
framåt har exempelvis USA och Sverige uppvisat stora skillnader i såväl den miljöpolitiska 
styrningen av industrin som i den miljötekniska utvecklingen och spridningen inom 
pappersmassaindustrierna i respektive land. När svensk miljölagstiftning i stor utsträckning 
handlat om utsläppsgränser, i kombination med förhandlingar och långsiktighet, som 
pappersmassaindustrin kunnat möta genom implementeringen av processintern miljöteknik, 
har amerikansk miljölagstiftning varit mer inflexibel och i högre grad handlat om bästa teknik 
och om ”end-of-pipe”-lösningar i pappersmassaindustrin, vilket tenderat frysa utvecklingen 

                                              
2 Rydberg (1990). 
3 Om branschens ansträngningar inom miljöområdet under 1980- och 1990-talen, se exempelvis Brännlund m.fl. 
(1996) samt Brännlund och Kriström (1997). Lundgren (2003) påpekar att de ambitiösa ansträngningarna i syfte 
att minska industrins miljöpåverkan kan spegla företagens vilja att skapa ”grön goodwill”. 
4 Se Lundgren (1974 och 1999). 
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av alternativ, processintern miljöteknik.5 Det är en rimlig hypotes att den långa traditionen av 
miljövårdande forskningsaktiviteter inom svensk pappersmassaindustri stimulerat den svenska 
utvecklingen i fråga. Tabell 1 bidrar med en översikt över de centrala organisationer och 
institut som har spelat en stor roll för forskningen i denna svenska industri, och vars 
verksamheter analyseras mer i detalj i denna rapport.  

 

 
Tabell 1: Centrala forskningsorganisationer etc. inom svensk pappersmassaindustri, 1890-1975 

Organisation/institut  1890----------------------------------------------------------------1975

Kungliga tekniska högskolan (KTH) 1890-1913 (Klason)     1931-(Institutionen för cellulosateknik)--
 

Svenska Pappers- och Cellulosa-
ingenjörsföreningen (SPCI) 

        1908-----------------------------------------------------------------

Pappersmassekontoret                 1918-1922 
Sodacellulosakommittén          1908-1910 (?) 
Svenska Träforskningsinstitutet (STFI)                                               1945------------------------------------
Cellulosaindustrins centrallaboratorium                     1936--------------------------(uppgår 1968/69 i STFI)
Vattenföroreningskommittén                       (1937-)1945-1953/54 (delas upp i SIV och SVSK)
Skogsindustriernas vattenskyddskom-
mitté (SVSK) 

                                            1953/54-1963 (ombildas till SSVL) 

Skogsindustriernas vattenlaboratorium 
(SIV) 

                                            1953/54--------------1964 

Stiftelsen skogsindustriernas vatten- och 
luftvårdsforskning (SSVL) 

                                                                           1963---------------

Institutet för vatten- och luftvårdsforsk-
ning (IVL) 

                                                                             1965-------------

Industrins vatten- och luftvård AB 
(IVLAB) 

                                                                             1965-------------

Ångpanneföreningen (ÅF)     1895--------------------------------------------------------------------
 
 
Svensk forskning kring pappersmassatillverkning fram till 1970 
Ser vi till perioden fram till och med 1900-talets första decennium finner vi att den svenska 
massabranschen i hög grad karakteriserades av experimentering och hemlighetsmakeri. Forsk-
ning och laboratoriearbete bedrevs i mycket begränsad omfattning.6 Ett viktigt undantag 
utgjordes emellertid av Peter Klason (1848-1937), professor i kemi och kemisk teknologi vid 
KTH 1890-1913 och senare lärare i organisk och teknisk kemi vid Skogshögskolan. Klason 
bedrev omfattande undersökningar kring vedens sammansättning vid KTH under åren kring 
sekelskiftet, och kom att knytas till i stort sett all forskning som var kopplad till träkemin och 

                                              
5 Se Management Institute for Environment and Business with US Environmental protection Agency, (1996), 
och Lundqvist (1980). 
6 Om massaindustrins forsknings och utvecklingsaktiviteter under tidigt 1900-tal, se Bosaeus (1949), Svenska 
Pappersbruksföreningen (1948), samt Sundin (1981). Beträffande branschens hemlighetsmakeri bekräftar 
professor emeritus i skogsteknik (KTH), Börje Steenberg, att fabrikshemligheter, genom att exempelvis inte 
patentera nya uppfinningar, inte varit ovanliga inom branschen även långt senare (E-post korrespondens den 
16/12 2004). 
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cellulosateknologin i förkrigstidens Sverige. Träkemin och dess industriella utnyttjande var 
Klasons stora intresse, och ett statsunderstött forskningsprojekt under hans egen ledning om 
ett mer ekonomiskt användande av virkestillgångarna, kom att resultera i en serie om fem 
volymer, Kemiskttekniska undersökningar rörande Sveriges industriellt viktigaste träslag.7 
De tre första volymerna i serien har en prägel av teknisk handbok i träkemi, under det att de 
två sista är präglade av det intresse för ligninkemiska undersökningar som Klason utvecklade 
under sina 40 sista verksamma år. Eftersom det inte fanns någon cellulosaingenjörsutbildning 
i Sverige i början av 1900-talet fick Klasons intresse för träkemi en stor betydelse för den 
kemiskt tekniska utvecklingen i branschen.8  

Ett organiserat ekonomiskt samarbete startade under 1890-talet mellan både trämasse-
fabrikanter, cellulosafabrikanter och pappersfabrikanter genom bildandet av Trämasseföre-
ningen, Cellulosaföreningen respektive Pappersbruksföreningen. Föreningarnas främsta syfte 
var att tillvarata intressen beträffande prisbildning, försäljning, överproduktion etc. I samband 
med att dessa föreningar sammankallade till sammanträden hölls under åren kring sekelskiftet 
1900 ibland tekniska och vetenskapliga föredrag om grundläggande processteknik, nya 
maskiner etc. Detta bidrog till att viss teknisk kunskap kunde spridas inom branschen redan 
vid sekelskiftet, trots att varje fabrik fortfarande tenderade att hållas sluten för främlingar.9 
Det var emellertid först år 1908, i samband med bildandet av Svenska pappers- och 
cellulosaingeniörsföreningen (SPCI), som det organiserades ett samarbete inom branschen 
med det uttalade syftet att främja teknisk utveckling. Föreningen är fortfarande verksam och 
har idag omkring 3 000 medlemmar.10 Bildandet av SPCI speglar hur det några år in på 1900-
talet hunnit växa fram en vilja till branschsamarbete i cellulosatekniska frågor, och i samband 
med att föreningen bildades kom branschen att präglas av en mer vetenskaplig prägel. 
Utbildade tekniker började i allt större omfattning att ligga bakom förbättringar i 
tillverkningen, inte minst vad gällde utvinnandet av biprodukter och åtgärder för förbättrad 
värmeekonomi.11 Vid de flesta större massafabrikerna inrättades också driftslaboratorier i 
början av 1900-talet. Det som brukar anses utgöra det första permanenta laboratoriet med 
uppgifter utöver den enklaste driftskontrollen uppfördes vid Stora Kopparbergs första 
massafabrik i Skutskär 1903. Där genomfördes flera betydelsefulla cellulosatekniska 
utvecklingsprojekt. Bland annat utarbetades här det så kallade Rinmansförfarandet under 
perioden 1909-1914. Denna metod gick ut på att genom torrdestillering av lutar från 
sodacellulosaframställning, bättre försöka tillvarata biprodukter. Rinmansförfarandet blev 
mycket uppmärksammat, inte minst därför att sodaprocessen var luktfri, och problemen med 
lukten från sulfatprocesser var högst aktuella vid den här tiden. Om man kunde göra 
sodacellulosaprocessen lika konkurrenskraftig som sulfatprocessen skulle luktproblemet 
försvinna. Rinmansförfarandet bidrog dock aldrig till att återuppliva branschens ekonomiska 
intresse för sodacellulosaframställning.12

                                              
7 Klason (1910 -1930).  
8 Informationen om Klason bygger till stor del på Sundin (1981). Om Klason, se också Kullgren (1937), 
Nauckhoff (1953) och Klason (1910). 
9 Svenska Pappersbruksföreningen (1948). 
10 Idag är SPCIs styrelse uppdelad på fyra sektioner: massa, papper, forskning; samt en sektion för regional 
verksamhet (information från www.spci.se den 24 maj 2007). Se också Sundblad (1948). 
11 Rydberg (1990). 
12 Bosaeus (1949). 
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Först år 1918 bildades en första gemensam forskningsinstitution för pappersmassa-
industrin, det så kallade Pappersmassekontoret. Tanken om en gemensam organiserad 
forskning hade emellertid funnits inom branschen alltsedan 1900-talets första år. Kontoret 
skulle bl.a. testa maskiner, förbättra äldre och utveckla nya produktionsmetoder, utveckla 
tillgodogörandet av virke samt utveckla konsultverksamhet. Då kontoret var en ideell förening 
tvingades det dock upphöra redan 1922 till följd av det tidiga 1920-talets svåra ekonomiska 
situation, inte minst inom massaindustrin.13

Viss statsunderstödd organiserad forskning i träkemi pågick redan så tidigt som 1906, 
till följd av att verksamheten vid det Kolningstekniska laboratoriet vid Materialprovnings-
anstalten startade detta år. Vissa av laboratoriets studier kom att behandla förhållanden inom 
massaindustrin även om dess huvudsakliga uppgift var att verkställa undersökningar på 
träkolningsområdet.14 Kolningslaboratoriet hade uppstått efter en debatt i bl.a. riksdagen 
gällande ett mer rationellt utnyttjande av de svenska virkestillgångarna, vilket ju berörde både 
massatillverkning och träkolning. Denna debatt resulterade också i det ovan nämnda stats-
understödda forskningsprojektet om vedens sammansättning under Peter Klasons ledning.15

Som nämnts ovan fokuserades de forskningssträvanden som fanns inom pappers- och 
massaindustrin under 1900-talets början till stor del kring utvinnandet av biprodukter. Denna 
fokusering motiverades av samtida debatter om Sveriges begränsade virkestillgång samt av 
branschens förorening av vatten och luft.16 Branschens syn på virkestillgången och på 
utvinnandet av biprodukter speglas bl.a. i ett utlåtande av ingenjör J. Westergren, verksam vid 
Lessebo pappersbruk, under 1911 års kemistmöte. 
 

[D]en begränsade tillgången på råmaterial […] [ställer] cellulosaindustrien inför 
nödvändigheten af att genom en rationellare teknik, genom framställning af högvärdig 
kvalitetsvara samt icke minst genom tillvaratagandet af biprodukter söka utvinna större 
värde af landets begränsade virkesproduktion.17

 
I sammanhang där branschens förorening diskuterades i början av 1900-talet (framförallt 
diskuterades utsläppen av sulfitlut och fiber i recipienten samt sulfatlukten), pekade tekniker 
inom branschen på möjligheterna att göra avfallshanteringen till något företagsekonomiskt 
försvarbart. Bland annat producerades sulfitsprit (utvinns ur sulfitlut) i Skutskär redan 1910.18 
Även terpentinolja togs till vara.19 Sammanfattningsvis kan den samtida debatten om 
virkestillgången och massaindustrins föroreningsproblem sägas ha bidragit till en närmare 

                                              
13 Sundin (1981). 
14 Bland annat undersöktes 1907 kokerikondensat från sulfatfabriker av laboratoriets föreståndare Hilding Berg-
ström (Sundin, 1981). 
15 Sundin (1981). 
16 I de fall då avfallet kan användas för framställandet av restprodukter resulterar det oftast i minskade utsläpp till 
luft och vatten. 
17 Westergren (1912), s. 21. 
18 Bosaeus (1949) och Westergren (1912). Heltäckande beskrivningar av sulfitspritens produktionstekniska 
utveckling, samt utvecklingens konsekvenser ur ett samhällspolitiskt perspektiv, finns i Sundin (1981) samt i 
Lundgren (1974). 
19 Bosaeus (1949). 
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koppling mellan massaindustrin och vetenskapen, inte minst genom att det ökade intresset i 
avfallsprodukterna framtvingade en större inblick i produktionens kemiska processer.20   

Länge fanns ingen fullgod utbildningsväg inom Sverige för blivande ingenjörer inom 
pappers- och massaindustrin, men 1931 invigdes en institution för cellulosateknik och träkemi 
vid KTH. Professuren innehades av Erik Hägglund och hans arvode betalades av staten under 
det att byggnaden där han verkade betalades av Cellulosaföreningen, Trämasseföreningen, 
Pappersbruksföreningen samt av enskilda intressenter. De nya lokalerna inrymde också 
centrala laboratorier som skulle behandla de tre industrigrenarnas (cellulosa, trä och papper) 
aktuella problem samt följa utvecklingen inom internationell forskning. Cellulosaindustrins 
centrallaboratorium var först med att vara i drift 1936. Under decennierna som följde arbetade 
man här bl.a. med frågeställningar kring ett bättre massautbyte, och man deltog i försök ute i 
fabrikerna. Under mitten av 1960-talet arbetade ett 70-tal personer på laboratoriet.21

Under 1920-, 1930-, och 1940-talen byggdes också kontrollaboratorierna vid flera 
pappers- och massaföretag ut till fullvärdiga forskningsinstitutioner, såsom Uddeholms-
bolaget, Billerud och Bergvik. Skutskär samt Mo och Domsjö AB var ännu tidigare ute. På 
dessa företagsbaserade forskningsinstitutioner utvecklades såväl nya produkter (t.ex. 
silkescellulosa, såpa och tvål) som nya driftsprocesser.22

I mitten av 1940-talet startade verksamheten vid den första centrala organisationen för 
skogsproduktforskning, Svenska Träforskningsinstitutet (STFI), efter ett avtal mellan staten 
och industrin.23 STFI skulle bedriva teknisk-vetenskaplig forskning i nära samarbete med 
KTH om skogens produkter samt utarbeta metoder för produkternas rationella förädling och 
utnyttjande.24 Inom institutets träkemiska avdelning undersöktes under 1940-, 1950-, och 
1960-talen bl.a. vedbeståndsdelarnas reaktioner vid massaframställning och blekning samt 
utarbetades nya analys- och provningsmetoder.25 Från och med 1970-talet inriktades 
verksamheten vid STFI allt mer på resursutnyttjande av ved- och energiråvaran, men även på 
bl.a. utvecklandet av nya system för processtyrning samt på miljövänligare blekning.26 
Åtminstone från och med 1960-talet bedrevs också forskning av betydelse för pappers- och 
massaindustrin vid universiteten i Lund och Uppsala.27 På STFI och på de olika 
centrallaboratorierna sysselsattes för övrigt under 1960-talet totalt omkring 270 personer.28

   
Forskning kring pappers- och massaindustrins föroreningsproblem fram till 1970  
Skogsindustrin sökte förhållandevis tidigt finna tekniska lösningar på sina luft- och vatten-
föroreningsproblem och var tidigt dominerande inom svensk industri i fråga om sådana sats-

                                              
20 Detta antyder även ingenjör Westergren under sitt föredrag vid 1911 års kemistmöte då han säger att: ”[m]öjli-
gen hade luktfrågan det goda med sig att den föranledde ett närmare studium af de kemiska processerna vid 
sulfatkokningen,” (Westergren, 1912, s. 22). 
21 Rydberg (1990).  
22 Rydberg (1990), s. 66ff. 
23 Idag benämns institutet STFI-Packforsk. 
24 Institutet skulle också medverka till utbildningen av tekniker och forskare inom området (Rydberg, 1990). 
25 Institutet bestod av fem avdelningar: träkemi, träteknik, pappersteknik, en allmän analysavdelning, samt en 
avdelning för mikrobiologi och biokemi (Rydberg, 1990). 
26 Rydberg (1990). 
27 Bland annat bedrevs träkemisk forskning vid professor The Svedbergs institution för kärnkemi i Uppsala 
(Rydberg, 1990). 
28 Rydberg (1990). 
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ningar.29 En viktig förklaring till detta är att pappers- och massaindustrin, genom hela 1900-
talet betraktats som en av de värsta industriella förorenarna i den offentliga förorenings-
debatten.  
 
Sodacellulosakommittén 
Under våren 1908 startades sannolikt det första tekniska samarbetet inom cellulosabranschen 
med direkt anledning av dess föroreningsproblem. Samarbetet inleddes med att ingenjör Alvar 
Müntzing, redaktör för Svensk Papperstidning, och Svenska cellulosaföreningen tog initiativ 
till ett möte mellan cellulosatillverkare efter att föroreningsdebatten samma år blossat upp på 
nytt i riksdagen, och i vilken sulfatfabrikernas lukt stod i fokus. Mötet hölls i Järnkontorets 
lokaler i Stockholm den 15-17 februari 1908. Fem pappersbruk med sulfatcellulosa-
tillverkning och åtta sulfatcellulosafabriker var representerade. Müntzing inledde mötet med 
att beklaga ”den agitation” som startats av kommuner kring Wifstavarf mot igångsättandet av 
bolagets nybyggda sulfatfabrik, något som lett till ”ofta oriktiga och insinuanta” rubriker i 
dagspressen med ”uttryck ägnade att starta en fientlig opinion” mot sulfatindustrin bland den 
stora svenska allmänheten. Han framhöll därpå de kollektiva incitament som fanns för ett 
branschsamarbete, hur föroreningsproblemen och då framförallt luktproblemet, utgjorde ett 
hot mot hela branschens fortsatta expansion. Müntzing föreslog att samtliga sulfatcellulosa-
tillverkare skulle förenas i ansträngningar och omkostnader ”för att få frågan på bästa möjliga 
sätt vetenskapligt och tekniskt utredd”30, samt att en kommitté skulle tillsättas med uppgift att 
bevaka industrins intressen och ansvara för frågans fortsatta behandling. 

Genom arkiverade handlingar från Svenska pappersbruksföreningen vet vi att ytterligare 
ett möte hölls i frågan den 8 maj 1908, vilket konsul Johan Ekman sammankallade till i 
egenskap av ordförande för Svenska pappersbruksföreningens sektion för cellulosapapper.31 
Även med detta möte var syftet att ”godvilligt och gemensamt” finna åtgärder som bidrog till 
borttagandet av de olägenheter som uppstod vid sulfatcellulosatillverkning. Fjorton av nitton 
sulfatcellulosatillverkare var representerade vid mötet. Utöver att här diskuterades olika 
förslag på tekniska åtgärder, utsågs en kommitté på fem personer med uppgift att insamla och 
bearbeta material till frågans (möjligheterna att minska olägenheterna) utredning samt utföra 
nödvändiga försök.32 Kommittén, vilken fick namnet Sodacellulosakommittén,33 skulle 
dessutom hålla kontinuerlig kontakt med Dikningslagskommittén.34  

Under perioden 1908-1909 hade Sodacellulosakommittén sammanlagt fem samman-
träden. Kommitténs verksamhet rörde framförallt branschens luktproblem men även till viss 

                                              
29 Detta påstående stärks bl.a. av det faktum att skogsindustrin intog en så dominerande ställning i Institutet för 
vatten- och luftvårdsforsknings verksamhet (se nedan i huvudtexten).  
30 Müntzing (1908) och Söderholm (2005). 
31 Mötet omnämns även i Svensk Papperstidning (1908d). 
32 Till medlemmar i kommittén utsågs professor P. Klason, disponent K. Sundblad, ingenjörerna H. Lundberg, S. 
Sandberg och N. A. Sjöstedt. Till sekreterare utsågs A. Müntzing (Svensk Papperstidning, 1908d). 
33 Beträffande benämningen Sodacellulosakommittén, var det fortfarande vanligt att benämna sulfatmetoden för 
sodametoden. Somliga ansåg att benämningen sodametoden med fördel kunde användas då det bl.a. minskade 
risken för förväxling av sulfat- och sulfitmetoden (se bl.a. Müntzing, 1910).  
34 Svensk Papperstidning (1908d). Dikningslagskommittén hade under 1907 och 1908 fått i uppdrag av 
regeringen att utreda frågan om lagstiftning mot industriell vatten- och luftförorening. Kommittén lade fram ett 
avancerat lagförslag på 127 paragrafer kring vatten- och luftförorening år 1915, vilket regeringen emellertid 
valde att lägga till handlingarna år 1921, sannolikt till följd av en ostadig efterkrigskonjunktur (Lundgren, 1974 
och 1999). 
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del vattenföroreningsproblemet. Verksamheten finansierades med en avgift från så 
småningom sammanlagt 19 betalande medlemmar, dvs. samtliga sulfatcellulosatillverkare i 
Sverige (tio pappersbruk med sulfatcellulosaproduktion och nio sulfatcellulosafabriker).35 
Kommittén uppmanade tidigt sina medlemmar att skicka in upplysningar i syfte att underlätta 
kommitténs arbete.36 Det är oklart vad som hände med Sodacellulosakommittén efter januari 
1910. Mycket tyder emellertid på att kommitténs verksamhet upphörde efter bara några få 
år.37 Oavsett hur länge kommittén var verksam var det anmärkningsvärt att samtliga företag 
slöt upp så enhetligt kring ett tekniskt samarbete i föroreningsfrågor, inte minst därför att det 
handlade om en bransch som fram till dess präglats av ett djupt rotat hemlighetsmakeri.  
 
Vattenföroreningskommittén och Skogsindustriernas vattenlaboratorium  
Under mellankrigstiden var varken staten eller industrin speciellt engagerade i 
föroreningsproblemet, vilket kan förklaras av 1920- och 1930-talens skarpa konjunktur-
svängningar och skogsindustrins konkurrensutsatta situation under denna period. År 1937 
tillsattes dock en kommitté på uppdrag av Svenska pappersbruksföreningen i syfte att utreda 
vad pappersindustrin kunde göra för att minska sin förorening av vattendrag och lösa därtill 
sammanhängande problem. Det är inte irrelevant i sammanhanget att produktionen av papper 
hade ökat avsevärt under 1920- och 1930-talen, från ca 200 000 till 800 000 årston, 
naturligtvis med en kraftigt ökad belastning på svenska vattendrag som följd.38 Dessutom 
hade år 1936 tillsatts en kommitté av riksdagen i syfte att utreda lagstiftning mot vatten- och 
luftförorening, vilket år 1937 bl.a. ledde till inrättandet av en fisketillsyningsmyndighet som 
skulle ge råd och anvisningar till fabriker och anmäla till länsstyrelser om anvisningar inte 
efterlevdes. Kraven fick dock inte vara större än vad som var ”rimligt” med hänsyn till 
kostnaderna för förorenaren. Med kommitténs slutbetänkande år 1939 följde 1942 års reform 
av vattenlagen, vilken bl.a. bidrog till att införa visst förprövningstvång för bl.a. sulfit- och 
sulfatfabriker.39 Lagstiftning i syfte att förhindra förorening skulle emellertid vara otillräcklig 
ännu i flera decennier – detta gällde såväl vatten- som luftförorening – och det skulle dröja till 
sent 1960-tal innan ett samordnat och mer kraftfullt grepp togs om miljöfrågorna.  

Efter några år uttryckte den av Svenska pappersbruksföreningen tillsatta kommittén ett 
behov av utökade resurser för att kunna utveckla verksamheten, och föreslog att viss hjälp 
torde kunna erhållas dels från pappersbrukens blivande centrallaboratorium och dels från 
Cellulosaindustrins centrallaboratorium. Ännu några år senare (1945) kom en sådan utökad 
vattenvårdande verksamhet till stånd inom pappers- och massaindustrin, dock inte inom 

                                              
35 Medlemsavgiften baserades på antalet tillverkade ton, 5 öre per ton och år (Svenska Pappersbruksföreningens 
cirkulär, 1910; Svensk Papperstidning, 1908c). 
36 När kommittén i januari 1910 skrev en redogörelse över sin verksamhet hade den mottagit upplysningar från 
fem medlemmar. 
37 Sodacellulosakommittén nämns bara en gång i Svensk Papperstidning under 1909 (Nr. 20) och inte någon 
gång under 1910. Dessutom tyder en notis i Svensk Papperstidning (1916), Nr. 13, på att kommittén högst 
sannolikt inte längre existerade vid den tidpunkten. Där nämns nämligen att en (annan) kommitté tillsatts på 
Svenska Cellulosa- och Pappersbruksföreningens februarimöte, bestående av bl.a. Klason och Müntzing, med 
syfte att utarbeta ett förslag på yttrande från föreningens sida på Dikningslagskommitténs lagförslag från året 
innan. Om sodacellulosakommittén fortfarande hade funnits skulle den, med de specialkunskaper som den torde 
ha besuttit på området, högst sannolikt i stället fått uppdraget. Ytterligare en faktor som talar för detta är att både 
Müntzing och Klason var aktiva medlemmar i Sodacellulosakommittén. 
38 Rydberg (1990). 
39 Hydén (1978) och Darpö (1994). 
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ramen för denna första kommitté. Nu var det bolaget Svenska cellulosa AB som i en skrivelse 
till Svenska cellulosaföreningen begärt att en kommitté tillsattes i syfte att förebygga 
föroreningar från sulfit- och sulfatcellulosafabriker. Skrivelsen hade remitterats till 
Cellulosaindustrins centrallaboratorium, som under 1945 beslutade att tillsätta en kommitté 
för utredning av förorening av vattendrag, den så kallade Vattenföroreningskommittén.40 
Under senare delen av 1940-talet kompletterades kommittén med representanter från Svenska 
pappersbruksföreningen, Svenska trämasseföreningen och Svenska wallboardföreningen, och 
blev därmed ett gemensamt organ för hela den skogsindustriella branschen. Kommittén blev 
under senare delen av 1940-talet också allt mer fristående från Cellulosaindustrins central-
laboratorium. Under den här perioden hade kommittén endast en heltidsanställd civilingenjör 
som sekreterare. Under början av 1950-talet utvidgades dock verksamheten med en 
heltidsanställd serviceingenjör (Stig O. Pehrson). Behovet av ytterligare resurser bidrog till att 
kommittén under 1953/54 inrättade ett fristående laboratorium, Skogsindustriernas vatten-
laboratorium (SIV). Kommitténs namn ändrades samtidigt till Skogsindustriernas vatten-
skyddskommitté. 41    

Redan under 1956 ombildades Skogsindustriernas vattenskyddskommitté till dels 
Stiftelsen skogsindustriernas vattenskyddsforskning och dels Skogsindustriernas vatten-
skyddsråd. Stiftelsen skulle bedriva forskning om och främja skyddsåtgärder mot skogs-
industrins förorening av vattendrag, samt verka för ett nyttiggörandet av industriernas 
utvecklingsarbete på området. Rådet skulle verka i samma riktning och dessutom stå för den 
huvudsakliga upplysningen samt utgöra styrelse för Skogsindustriernas vattenlaboratorium. 
Från och med sommaren 1963 handlades även luftvårdsfrågor vid Vattenlaboratoriet n, som 
av denna anledning så småningom bytte namn till Stiftelsen skogsindustriernas vatten- och 
luftvårdsforskning (SSVL).42  

Med start 1949 arrangerade Vattenföroreningskommittén, senare således SSVL, årliga 
kollokvier i vattenföroreningsfrågor, och från och med 1951 distribuerade kommittén regel-
bundet ”Meddelanden” till sina medlemmar. I dessa meddelanden återfinns bl.a. korta årliga 
verksamhetsberättelser från kommittén (så småningom också från Vattenlaboratoriet), 
föredrag från kollokvierna, rapporter gjorda vid bl.a. STFI kring hanteringen av skogs-
industriella föroreningsproblem samt om rättsutvecklingen på området. En analys av dessa 
meddelanden (sammanlagt 50 st.) illustrerar Vattenföroreningskommitténs verksamhet fram 
till 1965 då IVL och IVLAB startade sina verksamheter.  

Vattenföroreningskommitténs arbete bedrevs redan från början (1945) efter tre linjer: 
(a) upplysning genom utgivning av skrifter och genom kollokvier; (b) direkt service genom 
fabriksbesök och undersökningar av fabrikernas externa såväl som interna vattenförhållanden; 
samt (c) konsultation genom rådgivning beträffande åtgärder i varje särskilt fall. Vattenföro-
reningskommittén hade i början av 1950-talet bara en anställd serviceingenjör (och en 
sekreterare), och dess första analyslaboratorium inrättades (oklart exakt när) inom den 
mikrobiologiska institutionen vid STFI.43   

                                              
40 Denna kommitté utgjordes av direktör Grewin, disponent Heijne och överingenjör Wetterling 
(Skogsindustriernas Vattenskyddskommittés meddelande, 1954). 
41 Skogsindustriernas Vattenskyddskommitté (1954). 
42 Svensk Papperstidning (1966). 
43 Ibid. 
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När Skogsindustriernas vattenlaboratoriums verksamhet startade år 1954 fanns fem 
anställda och laboratoriet inrymdes i lokaler inom Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) 
försöksstation på Drottning Kristinas väg 45 i Stockholm, inte långt från STFI.44 
Vattenlaboratoriet avsågs: (a) studera det skogsindustriella avloppsvattnets sammansättning 
och utreda möjligheterna till oskadliggörandet av förorenade substanser samt återvinnandet av 
restprodukter i avloppsvattnet; (b) studera inverkan av avloppsvattnet ur kemiska, biologiska 
och naturskyddande aspekter; samt (c) utveckla metodiken vid vattenanalyser.45 
Vattenlaboratoriets uppgifter var alltså inte bara att upplysa och nyttiggöra industrins 
praktiska erfarenheter på området (vilket varit Vattenföroreningskommitténs huvudsakliga 
uppgift) utan även att generera nya kunskaper och ny teknik. Skogsindustriernas 
vattenlaboratorium blev från och med 1956 uppdelat på en forsknings- och en 
serviceavdelning, där serviceavdelningen blev självförsörjande genom avgifter från 
uppdragsgivarna.46 Serviceavdelningen synes så småningom (åtminstone på 1960-talet) fått 
namnet Naturvård AB.47

Redan under 1956 hade serviceavdelningen vid Vattenlaboratoriet ca 60 uppdrag från 
40 olika uppdragsgivare, och aktiviteten fortsatte att vara hög in på 1960-talet. Under tidigt 
1960-tal fanns 10 anställda bara på serviceavdelningen (totalt arbetade nu omkring 20 
personer på Vattenlaboratoriet). I allmänhet utfördes en tredjedel av uppdragen på 
sulfitfabriker och omkring en femtedel på sulfatfabriker (resterande på pappersbruk, 
wallboard- och trämassefabriker). Denna fördelning kan förklaras av att det i Sverige vid 
mitten av 1960-talet fanns omkring 50 sulfitcellulosafabriker och 30 sulfatcellulosafabriker.48 
Uppdragen utgjordes vanligtvis av utredningar av effekter i recipienter vid nyanläggning och 
utvidgning, av karteringar av fabrikers massa- och vattensystem samt av att i övrigt ge 
anvisningar och råd vid tillståndsansökningar till Vattendomstolen (VD) och likaså bistå med 
sakkunnig hjälp vid förhandlingar inför VD. Serviceavdelningen gav också förslag på 
lämpliga åtgärder i syfte att minska föroreningseffekterna samt kunde bistå vid ett företags 
inrättande av exempelvis biologiska reningsanläggningar. Dessutom höll avdelningen 
föredrag inför olika församlingar, samt informerade pressen om branschens förorenings-
problem och laboratoriets verksamhet. Den intensiva verksamheten bidrog snart till att fler 
lokaler måste tas i anspråk vid IVA. Redan under 1950-talet hade serviceavdelningen 
dessutom ett växande antal årligen återkommande recipientundersökningar (i samarbete med 
Vatteninspektionen) till följd av att VD allt oftare krävde en uppföljning av 
vattenförhållandena vid tillståndsgivningar. Sistnämnda uppdrag bidrog till att skapa 
ekonomisk stabilitet i serviceavdelningens verksamhet.49

Även Vattenlaboratoriets forskningsavdelning växte stadigt i omfång under 1950- och 
det tidiga 1960-talet. Under hela laboratoriets verksamhetsperiod (1954-1964) fokuserades 

                                              
44 SIV hade åtminstone fr.o.m. 1955 också ett rullande laboratorium ”Susanna”, en buss med 
provtagningsapparatur, arbetsbänkar, kyl- och termostatskåp etc. (Skogsindustriernas Vattenskyddskommitté, 
1956). 
45 Skogsindustriernas Vattenskyddskommitté (1954). 
46 Svensk Papperstidning (1966). 
47 Handlingar kopplade till tillståndsprövningen av Värö bruk i Västerbygdens vattendomstol 1964 - 1972 tyder 
på detta (Skogsägarnas Industri AB angående sulfatfabrik vid Viskans utlopp, Dnr A89/1964, Tingsrättens arkiv 
i Vänersborg). 
48 Rydberg (1990), s. 81. 
49 Skogsindustriernas Vattenskyddskommitté (1954a-1956); Skogsindustriernas Vattenskyddsråd (1957a-1964b). 

 10



forskningen på framförallt biologisk men till viss del även kemisk behandling av 
skogsindustriella avloppsvatten (adapterade mikroorganismer, fosfor- och kvävetillsatser, 
luftning etc.), samt på det skogsindustriella avloppsvattnets inverkan på recipienter. Det 
handlade då om spridnings-, strömnings- och syrehushållningsundersökningar, om ythinne-
sammansättning etc. Under hela perioden studerades och utvecklades också analysmetoder 
och provtagningsteknik för vattenundersökningar samt för bestämning av sulfit- och 
sulfatkondensatens sammansättning och nedbrytningshastighet. Bland annat utvecklade 
laboratoriet en portabel elektrodmätare för syrehaltbestämning i vatten och avloppsvatten 
1959/1960,50 vilken i begränsad omfattning kom att erbjudas för försäljning till forsknings-
institutioner inom vatten- och avloppsområdet.51  

 År 1963 beslutade stiftelsen och rådet att laboratoriet skulle knyta sakkunskap till sig 
även inom luftvårdens område, detta för att kunna bistå fabrikerna med råd och 
undersökningar. Den nya luftvårdsverksamheten skulle bekostas av Svenska pappersbruks-
föreningen och Svenska cellulosaföreningen genom särskilda bidrag, samt genom den så 
kallade Cellulosafonden.52 En fil.kand. Björn Hasselhuhn anställdes samma år i syfte att 
aktivt delta i medlemsföretagens luftvårdsarbete. Till att börja med genomgick han en special-
utbildning inom luftvårdsområdet till en kostnad av 25 000 kr, betald av Cellulosafonden. 
Utbildningen bestod av kurser på Stockholms universitet, besök vid institutioner som arbetade 
inom luftvårdsområdet, samt av deltagande i konferenser inom och utom landet.53 
Laboratoriets första arbetsuppgift inom luftföroreningsområdet blev att utreda effektiviteten 
på luktelimineringsanläggningen vid Mörrums bruk, ett av Södra skogsägarnas nystartade 
massaproducerande bruk.54 Samma år (1963) konstaterade dessutom stiftelsen och rådet att 
verksamheten måste söka nya vägar för finansiering eftersom bidragen från staten upphört. År 
1964 undersöktes därför möjligheterna att samarbeta med andra industrier, och 1965/1966 
startade IVL sin verksamhet (se nedan).  

Till de av Vattenföroreningskommittén (senare av Vattenskyddskommittén och Vatten-
skyddsrådet) årligen arrangerade kollokvierna kom utöver representanter från den svenska 
skogsindustrin, även deltagare från de nordiska grannländerna liksom representanter från bl.a. 
Fiskeristyrelsen, Industriförbundet, Statens institut för folkhälsa, vattendomstolarna, 
ingenjörsfirmor inom vattenbyggnadsområdet och IVA. Föredragen på kollokvierna och de 
rapporter och artiklar som distribuerades till medlemsföretagen via ”Meddelanden” 
behandlade utöver allmänna vattenvårdsfrågor (om strömningsförhållanden, analysmetoder, 
vattendrags- och bottenundersökningar, fiskefrågor, återställande av recipienter etc.), framför-
allt det skogsindustriella avloppsvattnet. Föredragen och artiklarna behandlade exempelvis i 
mycket hög grad biologisk rening av skogsindustriella avloppsvatten, såsom bestämningen av 
syreförbrukning i reningsprocessen, lämpliga sedimenteringsbassänger för processen, 
hanteringen av sedimentet etc. Dessutom behandlades analysmetoder för olika skogs-
industriella avloppsvattens sammansättning och deras inverkan på recipienter, samt i viss mån 
även fiberåtervinning, filter etc. Föredragen på kollokvierna avslutades ofta med öppna 
                                              
50 Vid förorening av vattendrag med organisk substans uppstår vanligen en kraftig biokemisk syreförbrukning, 
vilken kan bidra till fiskdöd och annan skada på vattnets organismer. Av detta följer vikten av att kunna 
bestämma vattnets syrehalt. 
51 Skogsindustriernas Vattenskyddskommitté (1954a-1956); Skogsindustriernas Vattenskyddsråd (1957a-1964b). 
52 Skogsindustriernas Vattenskyddsråd (1964a). 
53 Skogsindustriernas Vattenskyddsråd (1964a). 
54 Skogsindustriernas Vattenskyddsråd (1963b). 
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diskussioner under vilka deltagarna ofta var förhållandevis generösa i fråga om information 
kring reningsteknik och analysmetoder.55   

”Meddelandena” informerade även om studieresor gjorda av anställda vid 
Vattenlaboratoriet till bl.a. flera amerikanska bruk, vatten- och luftvårdsorganisationer, samt 
om det rättsliga läget i föroreningsfrågan. Således informerade exempelvis Sten Vallin, 
överinspektör vid Fiskeristyrelsens tillsynsavdelning, vid 1952 års kollokvium att resultatet av 
Vattenlagen inte uppfyllt förväntningarna så till vida att hela 86 domar avkunnats i 
Vattendomstolarna beträffande industriell förorening under perioden 1942-1952 (ett över 
tiden ökande antal), samt att mer än hälften av dessa domar gällt antingen pappers- och 
cellulosaindustrin eller gruvindustrin.56

 
Institutet för vatten- och luftvårdsforskning  
Under 1965/1966 centraliserades hela den svenska industrins aktivitet på vatten- och 
luftvårdsområdet till Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (IVL) samt till Industrins 
vatten- och luftvård AB (IVLAB). Industriförbundet hade alltsedan 1952 haft en Vatten- och 
luftvårdskommitté med representanter från samtliga branschföreningar vars medlemsföretag 
hade vatten- och luftvårdsproblem.57 Från och med 1959 hade Industriförbundet också haft en 
speciell sektion för vatten- och luftvårdsfrågor med uppgift att skapa intresse bland företagen 
för dessa frågor, samt ge råd och anvisningar till företag. De vattenvårdande myndigheterna58 
framförde dock i början på 1960-talet önskemål om en gemensam satsning på forskning och 
utveckling på vattenvårdsområdet mellan industrins organisationer. Den branschorganisation i 
Sverige där det främsta forsknings- och utvecklingsarbetet på vattenvårdsområdet dittills skett 
var Skogsindustriernas vattenlaboratorium, som i mitten av 1960-talet för övrigt var redo att 
pröva nya vägar för att erhålla statsstöd till den allt mer omfattande verksamheten.59   

IVL skulle, utöver att bedriva forskning, även inrikta verksamheten på informations-
insatser och undervisning, och hade till sitt förfogande ett forskningslaboratorium uppdelat i 
en kemisk, en biologisk, och en mätteknisk avdelning. IVLs styrelse bestod av fem statliga 
ledamöter och fem industriledamöter som vid sin sida hade en expertnämnd på omkring 20 
ledamöter för att kunna beakta de mångfasetterade intressen institutet skulle täcka.60 IVL kan 
så gott som betraktas som en direkt utveckling och utvidgning av Skogsindustriernas 
vattenlaboratorium, vilket speglas tydligt i den verksamhetsberättelse över IVL:s första 
verksamhetsår som presenterades i första numret av IVL-nytt 1967. Där konstateras nämligen 
om IVL:s verksamhet att: 
 

                                              
55 Vattenföroreningskommittén, Skogsindustriernas Vattenskyddskommitté och Skogsindustriernas 
Vattenskyddsråd (1951-1964b). 
56 Vattenföroreningskommittén (1952b). Vidare informerades om tillsättandet av Vattenvårdskommittén i 
meddelande Nr. 5, 1953, samt informerades om ändringar i vattenlagen på 1956 års kollokvium. 
57 Här fanns representanter från skogsindustrin (5 st.), garveriindustrin (3 st.), textilindustrin (2 st.), gruvindustrin 
(1 st.), oljeindustrin (1 st.) och livsmedelsindustrin (1 st.) (Vattenföroreningskommitténs Meddelande Nr. 5, 
1953). 
58 Vatteninspektionen och Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens vatten- och avloppsbyrå. 
59 Svensk Papperstidning (1966). 
60 Ibid. 
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[d]e tidigare, till skogsindustrin strängt avgränsade, forskningsinsatserna har inriktats på 
allt flera problem utanför den skogliga sektorn.61   

 
Industrin och staten delade på kostnaderna kopplade till IVL. Industrins finansiering 

skedde genom Stiftelsen industrins vatten- och luftvårdsforskning (SIVL). Av stiftelsens 20 
intresseandelar innehades hela hälften av Stiftelsen skogsindustriernas vatten- och luftvårds-
forskning, under det att övriga 10 andelar delades mellan andra branscher. Dessa var 
Bruksindustriföreningen, Svenska garveriidkareföreningen, Svenska gruvföreningen, 
Gruvforskningen, Kemi och livsmedelsgruppen, Textilgruppen och Verkstadsindustrigruppen. 
SIVLs styrelse bestod av 12 ledamöter där hälften tillsattes av Skogsindustrin. Ordförande i 
styrelsen var Ingemar Eidem som redan 1946 varit ordförande i 
Vattenföroreningskommittén.62   

SIVL ägde också Industrins vatten- och luftvård AB (IVLAB), ett icke-vinstdrivet 
serviceorgan som disponerade över egna laboratorielokaler och provtagningsmaterial.63  
IVLAB avsågs utföra undersökningar på uppdrag beträffande i första hand industrins vatten- 
och luftvårdsproblem (men kom även att utföra undersökningar rörande exempelvis 
vattenförorening orsakad av kommunala avloppssystem). IVLAB skulle dessutom sköta sådan 
rådgivning och hjälp till företag i bl.a. domstolssammanhang som tidigare hamterats av 
Skogsindustriernas vattenlaboratorium och av Industriförbundets sektion för vatten- och 
luftvårdsfrågor. Genom gemensam ledning för IVL och IVLAB hoppades man möjliggöra en 
smidig kontakt mellan forskning och service, mellan vetande och problem. Till VD för 
IVLAB utsågs Stig Freyschuss och till vice VD, Leif Bruneau.64  

Under institutets och bolagets sex första verksamhetsår, 1966-1971, inriktades 
verksamheten till stor del på aktuella frågor i samhällsdebatten, såsom på fosfater i tvättmedel 
och på företrädesvis kemisk, men också biologisk, fällning av kommunala och industriella 
avloppsvatten.65 Vidare gjordes en översyn av metoden för bestämning av biokemisk 
syreförbrukning eftersom denna metod kommit att tillmätas en allt större betydelse i samband 
med vattenmål rörande utsläpp av industriellt avloppsvatten.66 Därutöver forskade institutet 
kring olika analysproblem, såsom om provtagningsteknik i samband med biokemisk 
syreförbrukning, (BS)-bestämning, och vid bestämning av svavelväte i avloppsvatten/ 
rökgaser med stora mängder svaveldioxid.67 Exempelvis köptes ett nyligt marknadsfört 
instrument för bestämning av organisk substans i avloppsvatten av Beckmans fabrikat in av 
IVL.68 IVL studerade även kvicksilverutsläppen, såsom omsättningen av kvicksilver (och 
kadmium) i naturen, och tekniskt lämpliga åtgärder för att reducera kvicksilverutsläppen inom 

                                              
61 IVL-nytt  (1967a). 
62 IVL-nytt (1966a) och Svensk Papperstidning (1966). 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Inte minst undersöktes möjligheten att behandla därvid resulterande slam (IVL-nytt, 1967a, 1968a-d, och 
1969a).  
66 IVL-nytt (1966a). 
67 IVL-nytt (1967a-d, 1968a, 1969a-d, 1970a).  
68 IVL-nytt (1967d). 
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kloralkali industrin.69 Dessutom studerades sedimenterings-bassängers reningseffekt och 
funktion vad beträffade skogsindustriella avloppsvatten.70

Under 1967 konstaterades inom IVL att miljövårdsfrågor tilldrog sig allt större 
uppmärksamhet, samt att institutet vid flera tillfällen tvingats ingripa ”med korrigeringar i den 
tyvärr inte alltid helt sakliga debatten.” 71 Året därpå, när för övrigt IVL:s resurser var hårt 
ansträngda, konstaterades hur:  
 

[d]en vikt samhället idag lägger vid miljövårdsfrågorna […] knappast [var] förutsedd vid 
tidpunkten för planering av institutets nuvarande kapacitet.72

 
Institutet lyckades trots ansträngda resurser arbeta med de mest angelägna 
forskningsuppgifterna med hjälp av ekonomiska bidrag från både statligt och privat håll.73 
Under 1970 konstaterade IVL att intresset för miljövårdsfrågorna ökat ytterligare och att 
debatten nu blivit sakligare.74  

Från och med 1968 växte Institutets verksamhet ifråga om luftföroreningar. Då bedrevs 
bl.a. en sodahusundersökning vid sodapannan i Iggesund med avsikten att studera 
möjligheterna att minska luftemissioner från sodahuspannor. Undersökningen genomfördes i 
samarbete mellan IVLAB och Ångpanneföreningen, men engagerade även representanter från 
Chalmers Tekniska Högskola och SIAB.75 Under 1969 bedrevs dessutom forskning kring 
mätning av mycket låga koncentrationer stoft och svavelväte i luft, liksom kring 
komplexbildande substanser i recipienter.76 Under 1970 och 1971 studerades – utöver 
tvättmedelsfrågan, biologisk/-kemisk fällning och sedimenteringsbassänger – även 
recipienters tillfriskningsförlopp (bl.a. nedbrytningen av lignin), liksom biologisk nedbrytning 
av tensider, hanteringen av emulgerade oljor inom verkstadsindustrin och tungmetallers 
omsättning i det biologiska systemet. Relativt nytt för 1971 var också forskningen kring 
reningen av blekeriavloppsvatten från cellulosaindustrier.77

Servicebolaget IVLABs kapacitet utnyttjades mycket väl redan under dess första 
verksamhetsår (1966), framförallt genom att olika industrier (inte minst skogsindustrin) 
anlitade dess laboratorium för karteringar av fabrikers avloppsutsläpp, främst i syfte att 
fastställa totalutsläpp, men också för att undersöka delströmmar i fabrikerna. Utifrån 
karteringarna (omkring 60 st. under 1966) gjordes sedan vissa justeringar i fabrikerna i syfte 
att eliminera onödiga utsläpp.78 Utöver att göra karteringar tillverkade och sålde 

                                              
69 IVL-nytt (1967a-d, 1968a-d, 1969a, 1970a-d).  
70 Bland annat arbetade IVL under 1971 tillsammans med SSVL i ett miljövårdsprojekt kring problemen förknip-
pade med att flera skogsindustrier just höll på att planera anläggningar för biologisk rening av avloppsvattnet, 
och där det synes troligt att vattnet måste underkastas en påföljande kemisk rening för att avskilja överskottet av 
fosfor (IVL-nytt, 1971a-d). Om forskning kring sedimenteringsbassänger för skogsindustriellt avloppsvatten, se 
också IVL-nytt (1968a-d, 1969a). 
71 IVL-nytt (1968a). 
72 IVL-nytt (1968a), s.  2. 
73 Ibid. 
74 IVL-nytt (1970a-d). 
75 Om undersökningen vid Iggesund, se även IVL-nytt (1968a-d, 1969a). 
76 IVL-nytt (1969a-d, 1970a). 
77 IVL-nytt (1970a-d, 1971a-d).  
78 IVL-nytt (1967a). 
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servicebolaget under det första verksamhetsåret en automatisk provtagare för avloppsvatten, 
”Terag V”, vilken utvecklats av Katrinefors AB med särskild tanke på cellulosaindustrins 
avloppsvatten.79 Året därpå utökades servicebolagets kapacitet kraftigt genom att en filial 
med eget laboratorium inrättades i AB Kemibyråns gamla laboratorielokaler i Göteborg. I 
samband med detta flyttades IVLs luftvårdsforskning till Göteborg där den kom att bedrivas 
under ledning av professor Cyril Brosset.80 Under 1967 började IVLAB också ge kommuner 
och företag service med fysikaliskt-kemiska och bakteriologiska vattenanalyser.81

Under 1969 bidrog den ökade belastningen på både institutet och servicebolaget till att 
huvuddelen av servicebolagets verksamhet i Stockholm flyttades till nya lokaler. Samtidigt 
förstärktes personalstyrkan med sju personer.82 1971 hade verksamheten ökat ytterligare och 
omfattade nu omkring 160 personer, varav hälften var anställda vid Institutet och hälften vid 
servicebolaget. Luftvårdsavdelningen i Göteborg utgjorde detta år den största samlade 
gruppen i Sverige för forskning och serviceverksamhet inom luftvårdsområdet. I 1971 års 
verksamhetsberättelse beskrivs också verksamheten på luftvårdsavdelningen för första gången 
särskiljt från övrig IVL-verksamhet. Luftvårdsaktiviteterna hade under året framförallt 
koncentrerats till vidare utveckling av mättekniken för förorenande luftutsläpp (från industrier 
och i tätbebyggda områden). Speciellt hade analysmetoden för objektiv mätning av lukt från 
sulfatcellulosafabriker utvecklats.83 Roland Löfblad, idag miljöchef på Södra skogsägarna, 
berättar att det var han som genomförde de inledande undersökningarna med ett av IVL år 
1970 nyinförskaffat gaskromatografiskt instrument med flamfotometrisk detektor ("Tracor" 
från USA).84 Han berättar att han trimmade in och använde instrumentet i sitt examensarbete 
vid Chalmers, och menar att det var ”unikt” genom dess låga detektionsgräns för gasformiga 
svavelföreningar som svavelväte och metylmerkaptan, där ppb-nivåer (parts per billion) som 
motsvarade lukttröskeln för dessa ämnen kunde analyseras. Enligt Löfblad användes denna 
instrumenttyp utanför bl.a. Värö bruk i syfte att mäta luktbidraget objektivt.85 IVL:s 
Göteborgsfilial erbjöd från och med 1971 dessutom marinbiologiska och fiskeribiologiska 
utredningstjänster.86

Redan 1966 arrangerade institutet en konferens ”för belysande av industrins vatten- och 
luftvårdsfrågor” med flera hundra deltagare.87 Under de följande fyra, årligen återkommande 
konferenserna, presenterades omkring 10 föredrag per konferens. Av dessa berörde i regel 
omkring en tredjedel allmänna vattenvårdsfrågor, knappt en tredjedel allmänna luftvårds-

                                              
79 IVL-nytt (1967a). 
80 IVL-nytt (1967b). 
81 IVL-nytt (1968a). 
82 IVL-nytt (1969a-d, 1970a). Även luftvårdsverksamheten i Göteborg expanderade och erhöll nya lokaler. 
83 IVL-nytt (1971a-d). 
84 E-post korrespondens med Roland Löfblad den 9/9 2005. 
85 Ibid. 
86 IVL-nytt (1971a-d). 
87 Från och med 1967 spred IVL även information om i första hand industriella, delvis kommunala, vatten- och 
luftvårdsfrågor genom att erbjuda sina medlemmar publikationer på området. En analys av titlarna på dessa 
publikationer (20-60 stycken/år under perioden 1967-1971) visar att omkring hälften behandlade 
vattenvårdsfrågor och häften internindustriella och allmänna miljöfrågor. I allmänhet behandlade få 
publikationer luftvårdsfrågor, bara en till två per år. År 1971 utgjorde emellertid ett genombrottsår för 
publikationer om luftvårdsfrågor då så många som var tredje, dvs. totalt 10 av detta års publikationer, 
behandlade luftvårdsfrågan. Varje år behandlade omkring en fjärdedel av publikationerna områden som kan 
relateras till pappers- och massaindustrin (IVL-nytt, 1967d, 1968a-d, 1969a-d, 1970a-d, 1971a-d).  
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frågor, och knappt en tredjedel internindustriella frågor, som t.ex. rening av avfallsvatten 
inom specifika industrier. Vid tre av fyra konferenser behandlade några föredrag även 
allmänna miljöfrågor, rättsliga aspekter och inlägg av allmän informationskaraktär. Av 
föredragen var alltid minst ett par, och ibland så många som fem, direkt relaterade till 
pappers- och massaindustrins föroreningsproblem.88 År 1969 var lokaliseringsfrågan (dvs. 
lokaliseringen av förorenande verksamhet) i förgrunden på ett helt annat sätt än tidigare i 
miljödebatten i samband med miljöskyddslagens ikraftträdande. Till följd av detta behandlade 
fyra av 1969 års totalt 13 föredrag lokaliseringsfrågan utifrån samhälleliga, ekonomiska, 
tekniska och vattenvårdande aspekter. De sistnämnda föredragen föredrogs av personer 
verksamma vid bl.a. Industriförbundet, Naturvårdsverket samt vid Meterologiska och 
hydrologiska institutet.89

År 1970 ersattes IVL-konferensen av en internationell konferens om industriella 
avloppsvatten, arrangerad i Stockholm av The International Union of Pure and Applied 
Chemistry (IUPAC). Konferensen torde ha varit en av de första internationella konferenser 
där industriella vattenföroreningsproblem diskuterades. I stort sett alla industrier som 
upplevdes som relevanta i sammanhanget var representerade. Ett hundratal föredrag 
presenterades under konferensen och IVL erbjöd sina medlemmar möjligheten att beställa de 
föredrag som reproducerats i form av särtryck, totalt drygt 80 st. En grov analys av rubrikerna 
för dessa föredrag visar på den samtida internationella forskningen på området. Nästan en 
fjärdedel av föredragen berörde pappers- och massaindustrins vattenföroreningsproblem, och 
en nästan lika stor andel berörde livsmedelsindustrins vattenföroreningsproblem. Olje-, kol-, 
gruv-, metall- och kemiska industrierna representerades i mindre omfattning.90 Vid 1971 års 
IVL-konferens behandlade fyra av de totalt 16 föredragen vattenvårdsfrågor, tre behandlade 
luftvårdsfrågor, fyra behandlade internindustriella frågor och fem föredrag tog upp allmänna 
miljöfrågor. Två av föredragen var direkt relaterade till pappers- och massaproduktionen.91   

Med anledning av den skärpta miljöskyddslagen fick SSVL i uppdrag av Svenska 
cellulosa- och pappersbruksföreningen att genomföra ett miljövårdsprojekt med åtta 
delprojekt under 1970-talets tre första år. Projektet benämndes Skogsindustrins 
miljövårdsprojekt.92 Föreningen ansåg att projektet var för stort för att kunna skötas inom 
ramen för IVLs eller STFIs verksamheter, varför en projektorganisation byggdes upp med 
representanter från såväl de stora skogsindustriella företagen som från forskningsinstitutioner 
(bl.a. IVL och STFI), konsulter (bl.a. Ångpanneföreningen) och leverantörer (bl.a. Göta-
verken). Rapporteringen av resultaten skedde i delrapporter (1972-1973) samt i en slutrapport 
(1974).93 Än idag genomförs branschgemensam miljöforskning inom ramen för SSVLs 
verksamhet.94   
 
 
                                              
88 IVL-konferens 1966, IVL-konferens 1967, och IVL-konferensen 1968. 
89 IVL-konferensen 1969. 
90 IVL-nytt (1970c) och IVL-nytt (1970d, s 9f). 
91 IVL-konferensen 1971. 
92 De åtta delprojekten skulle behandla systemslutning i kokeri-tvätteri-sileri, blekning, indunstning och 
kondensatbehandling, tillfälliga utsläpp, slamhantering, systemslutning i pappersbruk, biologisk-kemisk rening 
av avloppsvatten, och luftvårdsproblem. 
93 Stiftelsen skogsindustriernas vatten- och luftvårdsforskning (1972, 1973 a-c, samt 1974). 
94 Information från www.forestindustries.se. 
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Ångpanneföreningen 
Det bildades ångpanneföreningar i flera av Europas länder under senare hälften av 1800-talet i 
avsikt att förekomma det ökande antalet ångpanneexplosioner och åstadkomma besparingar 
vid ångans framställning och användning. Den första svenska ångpanneföreningen bildades i 
Malmö 1895.95 Idag är Ångpanneföreningens (ÅF:s) huvudkontor beläget i Stockholm och 
verksamheten är fokuserad på fem divisioner – Infrastruktur, Process, ÅF-Benima, System 
och Kontroll – där framförallt ”Process” är en division som gör insatser på pappers- och 
massaområdet och som också har flest antal medarbetare.96 Av naturliga skäl har stora delar 
av ÅF:s verksamhet ända sedan starten relaterat till pappers- och massaindustrins 
”ångpanneintensiva” verksamhet. Således var ÅF också inblandad i de luftvårdsverksamheter 
(konferenser, sodahusundersökningar etc.) inom pappers- och massaindustrin som 
intensifierades under 1960- och 1970-talen i bl.a. SSVL:s och IVL:s regi. ÅF arrangerade 
dessutom egna s.k. sodahuskonferenser från och med år 1957, på vilka pappers- och 
massaindustrin fanns representerad.97  
 
Svensk Papperstidning  
Svensk Papperstidning har producerats i samarbete mellan Svenska pappers- och 
cellulosaingeniörsföreningen (SPCI) och Svenska pappersbruksföreningen (senare 
Skogsindustrierna) sedan 1898, och har utgjort en central facktidskrift inom svensk pappers- 
och massaindustri i över hundra år.98 Tidskriften har naturligtvis inte utgjort någon 
forskningsinstitution, vilket i övrigt varit temat för den här rapporten. Däremot kan en 
kartläggning av tidskriftens miljörelaterade innehåll vid sekelskiftet 1900 respektive under 
1960-talet, ge oss en signal om framförallt vilket utrymme och vilket innehåll miljöfrågor 
hade i branschen såväl som i det omgivande samhället under de båda perioderna. 

De fåtal föroreningsproblem som diskuterades i Svensk Papperstidning under 1900-
talets första decennium handlade framförallt om utsläppen av sulfitlut i vattendragen samt om 
sulfatlukten. Det allra första inlägget i tidskriften om branschens föroreningsproblem gjordes 
år 1900 och berörde just sulfitlutens inverkan på fisk.99 Under åren strax före 1910 speglades 
den pågående offentliga debatten om massaindustrins föroreningsproblem, i synnerhet 
luktfrågan, i flera inlägg. Under 1905-1907 behandlades luktfrågan ett par gånger per år, och 
under 1908, i så gott som vartenda nummer. Flera inlägg i tidskriften under 1908 handlade 
dessutom om branschens gemensamma ansträngningar i samband med sammansättandet av 
Sodacellulosakommittén. Även under 1909 och 1910 behandlades luktfrågan vid flera 
tillfällen, dock inte i lika stor omfattning som under 1908. Bland annat återgavs under 1910 de 
samtida diskussionerna i Finland om huruvida man skulle införa inspektörer att övervaka om 
påbjudna åtgärder mot luftförorening från sulfatfabriker verkligen vidtogs.100 Vidare 
skildrades en samtida föroreningskonflikt beträffande utsläppen från Örebro pappersbruk i en 
                                              
95 Wickbom (1995). 
96 Information från www.af.se den 24 maj 2007.  
97 Foss (1966). 
98 Den benämndes Svensk papperstidning och Svensk pappersförädlingstidskrift under åren 1934-1981 (gavs då 
ut i samarbete mellan SPCI och Svenska cellulosa- och pappersbruksföreningen), samt benämndes Svensk 
Papperstidning, Nordisk cellulosa under åren 1990-1998 (då den gavs ut i samarbete mellan SPCI, Svenska 
kemiingenjörers riksförening, och Svenska kemistsamfundet). 
99 Lundgren (1974). 
100 Om inspektörerna, se Svensk Papperstidning (1910a, 1910d).  
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rad nummer.101 I övrigt var det framförallt allmänna aspekter av föroreningsfrågan, bl.a. 
rättsliga och branschorganisatoriska frågor, som behandlades under åren strax efter sekel-
skiftet 1900. 

Om vi ser till hur vatten- och luftföroreningsfrågan behandlades i 1960-talets Svensk 
Papperstidning, har vid denna tid rubriken ”Vatten och luft” tillkommit i tidskriftens 
innehållsförteckning. Under denna finns referat över samtida artiklar i internationell 
facklitteratur (bl.a. Das Papier, Paper Mill News, Pulp and Paper Magazine of Canada) som 
ur teknisk aspekt behandlade miljövårdsfrågor listade.102 Antalet referat som behandlade 
vatten- och luftvårdsfrågor varierade under decenniet. Något år, bl.a. 1967, handlade det bara 
om sju referat, och andra år, t.ex. 1964 och 1965, om över 20 st. Varje år var det bara ett fåtal 
referat som behandlar luftvårdsfrågor. Även tidskriftens egna ”tekniskt-vetenskapliga artiklar” 
behandlade i någon mån föroreningsfrågor, även om de i huvudsak berörde mer generella 
aspekter av massa- och papperstillverkningen (utan fokus på miljö). Av respektive års 
omkring hundra ”tekniskt-vetenskapliga artiklar” under 1960-talet, behandlades 
föroreningsfrågan i ca 2-4 artiklar, och då handlade det framförallt om tekniska åtgärder mot 
industrins vattenförorening.  
 
Sammanfattning och slutsatser  
Organiserad branschgemensam forskning kring utvecklandet av produktionsmetoder och 
biprodukter initierades inom pappersmassaindustrin genom installerandet av Pappersmasse-
kontoret 1918. Redan innan dess bedrevs tekniskt-vetenskaplig forskning av intresse för 
pappersmassaindustrin vid bl.a. KTH, vid vissa brukslaboratorier samt vid Kolnings-
laboratoriet. På 1930-talet invigdes en första egen institution för cellulosateknik vid KTH 
tillsammans med Cellulosaindustrins centrallaboratorium, och på 1940-talet startade en 
verksamhet för forskning kring skogsprodukters rationella förädling vid Svenska 
träforskningsinstitutet (STFI). 

Redan ett decennium innan Pappersmassekontoret startade sin verksamhet inledde 
branschen ett tekniskt samarbete genom Sodacellulosakommittén i syfte att lösa dess 
föroreningsproblem, framförallt dess luktproblem. Samarbetet varade dock sannolikt bara i ett 
par år. Det dröjde därefter ända tills 1940-talet innan pappersmassaindustrin åter initierade 
gemensam forskning kring dess föroreningsproblem, då genom Vattenföroreningskommittén. 
Kommitténs huvudsakliga uppgift var att upplysa och nyttiggöra branschens sammantagna 
praktiska erfarenheter på det vattenföroreningsförebyggande området, vilket kommittén bl.a. 
gjorde genom årligen arrangerade kollokvier med representanter från både branschen och från 
offentliga vattenvårdande myndigheter, liksom från industriella sammanslutningar såsom 
Industriförbundet. Kommitténs initierande av Vattenlaboratoriets verksamhet i mitten av 
1950-talet utgjorde startskottet för en avancerad forskningsverksamhet kring samman-
sättningen av avloppsvattnet, dess inverkan på recipienter och kring oskadliggörandet av 
förorenade substanser i avloppsvatten. 

Vattenlaboratoriets självförsörjande serviceavdelning utredde inte bara effekterna i 
recipienten av företagens verksamhet, utan gav också företagen råd och förslag på åtgärder 
mot föroreningarna samt hjälpte dem vid tillståndsprövningar och andra förhandlingar i 

                                              
101 Om Örebrokonflikten, se Söderholm (2005). 
102 Andra områden som behandlades i dessa referat var bl.a. ”cellulosa- och växtkemi”, ”massatillverkning”, 
”papperstillverkning” etc. 
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vattendomstolen. Både vattenlaboratoriets serviceavdelning och dess forskningsavdelning 
växte stadigt i omfång under 1950- och 1960-talen. På vattenvårdens område fokuserades 
forskningsavdelningens verksamhet på behandlingen av skogsindustriellt avloppsvatten, på 
dess inverkan på recipienter, samt på utvecklandet av analysmetoder och provtagningsteknik. 
Det var också i huvudsak dessa områden som behandlades vid de årliga kollokvierna samt i 
viss mån även allmänna vattenvårdsfrågor (utan fokus på skogsindustriella avloppsvatten). 
Vattenlaboratoriet hann aldrig på allvar komma igång med någon verksamhet på luftvårdens 
område eftersom beslut togs först 1963 om att laboratoriet skulle knyta sakkunskap även inom 
luftvårdens område, och eftersom efterträdaren, Institutet för vatten- och luftvårdsforskning 
(IVL), tog över verksamheten redan 1965.  

När verksamheten startade vid IVL inriktades forskningen även här i hög grad på 
behandlingen av skogsindustriellt avloppsvatten, företrädesvis på biologisk-kemisk ned-
brytning och på sedimenteringsbassängers reningseffekt. Forskningen var därutöver inriktad 
på bl.a. nedbrytningen av kommunalt avloppsvatten, recipienters tillfriskningsförlopp, olika 
analysproblem, fosfater i tvättmedel och kvicksilverutsläpp. Forskningen kring luftvårdande 
åtgärder var inte lika betydande men omfattade bl.a. en sodahusundersökning. 

Parallellt med IVL verkade det icke vinstdrivande serviceorganet IVLAB, vars konsul-
terande och rådgivande verksamhet kring industriella vatten- och luftvårdsproblem, i mycket 
hög grad kom att utnyttjas av skogsindustrin. År 1967 startade IVLAB en luftvårdsenhet i 
Göteborg, dit även IVLs relativt ringa luftvårdsforskning flyttades. Först under 1971 beskrevs 
luftvårdsavdelningens verksamhet särskiljt från övrig verksamhet i verksamhetsberättelsen. 
Detta år hade luftvårdsverksamheten framförallt fokuserat på utvecklandet av mättekniken för 
förorenande luftutsläpp. Till följd av skogsindustrins starka ställning i Stiftelsen industrins 
vatten- och luftvårdsforskning (SIVLs) styrelse,103 och troligtvis också som en effekt av hur 
allvarligt allmänheten upplevde massaindustrins föroreningsproblem, fokuserade verksam-
heten under 1960-talet och det tidiga 1970-talet vid IVL och IVLAB, såväl som på IVLs 
konferenser och innehållet i de publikationer som distribuerades av IVL, på just 
massaindustrins föroreningsproblem. Massaindustrins föroreningsproblem fick även stor 
uppmärksamhet i internationella sammanhang, vilket bl.a. speglas i föredragen vid den 
internationella konferens om industriellt avloppsvatten som arrangerades i Stockholm 1970. I 
övrigt kan konstateras att föredragen på denna konferens speglar en mycket stark fokusering 
på punktutsläpp, vilket kan relateras till dagens miljöengagemang som i högre grad också 
fokuserar på diffusa källor, dvs. på föroreningar i samband med exempelvis gods- och 
persontransporter.   

Vad gäller de årliga konferenser som arrangerades i IVL:s regi och de publikationer 
som spreds från institutet, ägnades de vattenvårdande åtgärderna större uppmärksamhet i 
dessa än de luftvårdande åtgärderna. Framförallt var det väldigt få som behandlade 
luftvårdande åtgärder. Under tidigt 1970-tal skedde dock ett genombrott i detta avseende. Då 
behandlade nästan en tredjedel av publikationerna luftvårdsfrågor. Även i Svensk 
Papperstidning märktes detta genombrott beträffande luftvårdsfrågor under tidigt 1970-tal. 
Under 1960-talet hade emellertid luftvårdsfrågorna givits lika litet utrymme här som i IVL:s 
publikationer, under det att de givits större plats än vattenvårdsfrågorna vid sekelskiftet 1900.  

Utöver den verksamhet som var direkt kopplad till IVL bedrev pappersmassaindustrin 
branschgemensam miljövårdsforskning (kunskapsinsamling, utvecklingsprojekt etc.) under 

                                              
103 Denna starka ställning förklaras främst av den i styrelsen höga andelen skogsindustriella ledamöter. 
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sent 1960-tal och tidigt 1970-tal, både i samarbete med Naturvårdsverket (t.ex. rapporten 
Skogsindustriernas luftvårdsproblem) och genom SSVL (Skogsindustrins miljövårdsprojekt). 
Båda dessa projekt kartlade den samtida branschens samlade kunskap och tillgängliga teknik i 
fråga om skogsindustrins vatten- och luftvårdsproblem. Med andra ord konstruerades nya 
breda kunskapsnätverk genom dessa båda projekt som parallellt med tidigare etablerade 
forskningsorganisationer kunde ta sig an pappersmassaindustrins miljöproblem. 

Vi kan konstatera att det vid tiden för den moderna miljövårdens genombrott fanns/hade 
funnits, flera under mer eller mindre lång tid etablerade forskningsorganisationer i såväl 
branschens som statens regi i syfte att begränsa pappers- och massaindustrins miljöeffekter. 
Inom pappers- och massabranschen fanns pga. av branschens under lång tid utsatta läge i 
föroreningsdebatten, en lång tradition av branschgemensamma, miljövårdande forsknings-
aktiviteter. Statsunderstödda forskningsaktiviteter i syfte att åstadkomma ett mer ekonomiskt 
användande av vedråvaran bedrevs vid såväl KTH som vid Kolningstekniska laboratoriet 
några år in på 1900-talet som en effekt av den samtida nationella debatten om ett mer 
rationellt utnyttjande av de svenska virkestillgångarna. Under 30- och 40-talen fortskred den 
statsunderstödda forskningen kring skogsprodukternas rationella förädling och utnyttjande vid 
såväl KTH som STFI. Åtminstone fom. 1960-talet (och sannolikt även tidigare) figurerade 
statliga medel, såväl som statliga organisationer (Naturvårdsverket), dessutom i direkt 
miljövårdande (miljövård var det huvudsakliga syftet) forskningsaktiviteter riktade mot 
pappers- och massaindustrin. Den svenska traditionen av samarbete och samförstånd i 
miljövårdsfrågor, inom pappers- och massaindustri såväl som mellan staten och industrin, har 
troligtvis fungerat stimulerande på den svenska miljötekniska utvecklingen och spridningen i 
jämförelse med länder som saknar denna tradition och som tenderat driva en mer inflexibel 
miljöpolitik från 1960-talet och framåt.  
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