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Sammanfattning  
I denna studie har utveckling av sportfisket i Motala ström, den del som rinner genom 
Norrköpings centralort, studerats. Det finns i dag hinder för fisken som gör att den inte 
kommer upp till sina forna lek- och uppväxtplatser.  
Motala ström avvattnar Vättern vid utloppet i Motala och fortsätter sedan österut mot 
Bråviken. Strömfårans fall genom Norrköping är betydande och i naturligt tillstånd består av 
den av strömmande vatten. De nedre delarna av Motala ström och anslutande delar av 
Bråviken lämnar en särskilt gynnsam miljö för laxartade fiskar. 
 
Fisket i Motala ström har pågått i flera hundra år men i början av 1900-talet försvann den 
vilda populationen på grund av föroreningar och en hård reglering av strömmen. I dag finns 
det två kraftverk som har större kapacitet än någon av de tidigare. Kraftverken producerar 
varje år 122 GWh eller lika mycket ström som går åt för att förse Norrköping med hushållsel. 
 
När man talar om tvister mellan olika intressen och när denna konflikt handlar om en 
naturresurs, kommer man lätt in på etiska och moraliska frågor. Det finns en gren av etiken 
som hanterar miljöetiska frågor. Denna gren har två olika huvudinriktningar kopplade till hur 
de ser på förhållandet mellan människan och naturen. Det gäller antropocentrism, som hävdar 
att bara människor har ett inneboende värde. Medan icke- antropocentrister anser att det finns 
varelser förutom människan som har ett instrumentellt värde. 
 
I fallet med Motala ström och dess flöde genom Norrköping är det framförallt tre olika 
intressen som agerar mot varandra. Jag har koncentrerat mig på att göra intervjuer med 
representanter från dessa intressegrupper och försöka få en uppfattning om hur de ser på 
saken. Intervjuerna har varit öppna och de inledande frågor har varit samma för alla 
informanterna.  
 
Jag har även tagit del av de vattenhushållningsbestämmelser som gäller för Motala ström och 
den del som rinner genom Norrköping samt andra dokument för att få en uppfattning om de 
tvister som finns kring Motala ströms passage genom Norrköping. 
 
Resultaten från studien visar att vattenkraften i Motala ström kommer att brukas som 
elproducent under lång tid. Det skulle kosta för mycket pengar att ändra vattenflöden så att en 
självreproduktion av fisk kan ske, och det har varken kommunen eller kraftbolaget råd med. 
Det ökade vattenflödena som en planerad självreproduktion skulle innebära, kan även påverka 
kulturmiljön och de estetiska värdena på ett oönskat sätt.  
 
I denna studie har jag kommit fram till att det inte går att både ha en vacker och en levande 
stad. I alla fall inte om man ska följa de lagar som är uppsatta. Det finns 
vattenflödesbestämmelser och det finns miniminivåer för vattnet. Dessa är reglerade av lagar 
och de är svåra att ändra på.
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1 Inledning 
Redan under 1100-talet hade människorna runt det som vi idag kallar Norrköping lärt sig 
tekniken att bygga kvarnar som drevs med vattenhjul, och bönderna från den bördiga 
östgötaslätten fick därmed nytta av det strömmande vattnet. Grunden till stadens första 
industri lades redan 1609 med en vapenfabrik mitt i strömmen. 1627 fick Louis de Geer 
tillstånd att etablera ett av de första pappersbruken i Sverige. Runt 1655 var Norrköping, efter 
Stockholm, Sveriges andra största stad. Under årens lopp lärde sig norrköpingsborna att allt 
bättre utnyttja den vattenkraft som den strida Motala ström tillhandahöll. Det byggdes 
dammar och fördämningar för att bättre ta tillvara vattenkraften, och det är under slutet av 
1800-talet som Norrköping får sitt nuvarande industrilandskap med höga industribyggnader 
direkt intill vattnet.  
 
De äldre vattenkraftsanläggningarna utgjorde inte några större ingrepp i strömfåran eller 
miljön i vattnet. Men för att få ut så mycket kraft som möjligt ur vattnet byggdes kraftverk 
tvärs över strömfåran och dammar uppfördes för att skapa stora magasin med vatten och detta 
medförde stora partier med stilla stående vatten. Nedströms dammarna rensades fåran och 
djupa kanaler grävdes. I och med dessa utbyggnader och de föroreningar som kom från de 
nyetablerade industrierna försvann i början av 1900-talet den vilda populationen av lax och 
öring från strömmen. 
 
1990 fanns fortfarande sex gamla kraftverk i drift i centrala Norrköping. Gradvis har de sex 
verken förslitits och tjänat ut och 1988 fick Holmens pappersbruk tillstånd att bygga ett nytt 
kraftverk i Dragsområdet. Fem av de äldre lades ned medan ett, Bergsbron-Havet, 
parallellkörs med det nya. Detta kraftverk togs i drift 1990 och producerar mer elenergi än de 
sex gamla tillsammans. Totalt producerar dessa två kraftverk 122 GWh/år eller lika mycket 
ström som går åt för att förse Norrköping med hushållsel. 
  
Motala ström avvattnar Vättern och därigenom nästan hela Östergötland med ett jämt och 
mycket säkert vattenflöde till Norrköping och dess kraftförsörjning. Den sista biten av Motala 
ström som sträcker sig rakt genom stadskärnan i Norrköping har en fallhöjd på ca 22 meter 
och på de bredaste platserna är strömmen ca 100 meter bred (Fiskevårdsteknik, 2000). De 
senaste åren har stora insatser gjorts för att förbättra vattenkvalitén i Motala ström och detta 
har medfört att vattnet idag har en kvalitet som lämpar sig väl för lax och öring 
(Fiskevårdsteknik, 2000). 
 
Det fanns intentioner från kommunen att få tillbaka lax och öring till Norrköping och i början 
av 1970-talet börjades det planteras ut, i mindre skala, lax och öring. Under 1990-talet har 
detta utvecklats och idag släpper man i varje år ca 6500 stycken öringsmolt och ca 3500 
laxsmolt. Detta kostar kommunen varje år ca 100 000 kronor (Referensgruppen för 
strömmenfisket, 2000). Det finns även vidare tankar för utvecklingen av strömmen som en 
reproduktionsplats för lax och öring, referensgruppen för strömmenfisket har kommit ut med 
en rapport som undersöker möjligheterna till att återuppbygga den miljö som fanns innan 
1900 (Referensgruppen för strömmenfisket, 2001).  
 
Det som människorna tänkte på när de mer och mer utnyttjade strömmen som en kraftkälla 
var att de ville ha en stark och livskraftig bygd där de kunde leva sina liv. Tack vare 
strömmen och den kraft som de gav blev snart Norrköping en stark industristad. Idag finns 
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inte många av de industrier som uppkom på denna tid kvar, men strömmen utnyttjas 
fortfarande som en kraftkälla. Kraftbolaget som äger och driver kraftverket är ihopsatt av 
olika företag men där Holmen Paper är huvudägare. Kraftverket levererar varje år 122 GWh 
och detta gör att pappersbruket nästan är helt självförsörjande på elektricitet.  
En annan viktig sak som ett strömmande vattendrag ger är en känsla av livskraft. I 
Norrköping har det gjorts mycket för att bevara och förädla det unika industrilandskapet, 
byggnader har rustats upp och byggnader har tillkommit för att väcka liv i omgivningen runt 
det strömmande och brusande vattnet. Det beskrivs som en kulturhistorisk och fascinerande 
miljö som är mycket populär hos norrköpingsborna (Vattendom 2000-12-14).  
 
De värden som uppskattas idag är alltså de estetiska och de ekonomiska värdena som 
strömmen tillhandahåller. Vad det handlar om är alltså värden som är till för vår (människans) 
tillfredsställelse och vår syn på den vackra naturen. För det är verkligen en resurs som vi har 
utnyttjat på ett bra sätt för att kunna bygga upp en stad, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
Vänder vi sida till företagsekonomens ögon ser vi genast den billiga och säkra resursen som 
vattnet verkligen är. Kopplingen kan vi även ta till planeraren eller turistambassadören i 
kommunen som vill skapa en trivsam och vacker innerstad med strömmande vatten och 
strövområden där kulturmiljön och industrilandskapet blandas med ljudet av forsande vatten.  
 
Vad som vi ofta glömmer bort är vad som finns under den livliga vattenytan. För hundra år 
sedan fanns det både lax och öring som hade områden där de kunde reproducera sig och växa 
upp för att sedan vandra ut till havs. Tyvärr har både ekonomiska och estetiska värden gjort 
detta omöjligt idag. Det är lättare att se de ekonomiska och de estetiska värdena när det talas 
om hur ett strömmande vatten ska skötas och förvaltas. De är båda värden som vi kan ta på. 
Ingen vill ha arbetslöshet och misär på grund av att ett av Sveriges största pappersbruk måste 
göra nedskärningar till följd av ökade driftskostnader. Vi vill heller inte ha en strömfåra som 
är uttorkad och där vattnet står stilla. Dessa problem kan vi lösa med hjälp av exempelvis en 
vattendom. Den säger precis hur mycket och när vattnet ska flöda i strömmen. På så vis kan vi 
få ett kraftverk som producerar elenergi samtidigt som vi får en ström som flödar de timmar 
på dygnet som vi är vakna. Men det är svårare att lösa laxens bekymmer. De kräver ett jämt 
och högt flöde dygnet runt och året runt.  
 

 
 
Vy över Grytsdammen, första dammen i vattensystemet genom Norrköping                       C Karnevald 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka de olika synsätt som finns angående en utveckling 
av sportfisket i Motala ström i Norrköpings kommun. Från dessa synsätt ska jag försöka se de 
olika miljöetiska perspektiv som kan ligga till grund för dessa uttalanden.   

1.2 Disposition 
Jag börjar denna uppsats med att förklara de olika miljöetiska perspektiven som jag använder 
mig av i uppsatsen. För att få en blick hur jag gått tillväga  beskriver jag den kvalitativa 
metoden som använts. Vidare i uppsatsen ger jag resultaten som jag fått av de intervjuer som 
jag genomfört. Samt att dessa intervjuer och ett dokument analyseras med hjälp av miljöetik i 
diskussions delen av uppsatsen. Här diskuterar jag även svårigheterna som kan uppkomma i 
och med en sådan studie. Från diskussionerna och de övriga delarna har jag sedan dragit en 
del slutsatser som finns beskrivna sist i uppsatsen. Jag har även med tappningstider för vattnet 
i strömmen, orienteringskarta och intervjuformuläret sist i uppsatsen i form av bilagor.  

2 Teori 
2.1 Miljöetik 
Intressekonflikter mellan olika grupper i samhället förekommer ständigt. Handlar dessa 
konflikter om naturresurser är det lätt att komma in på etiska eller moraliska frågeställningar. 
Det finns en gren av etiken som tar upp miljöetiska frågor. Grundfrågeställningen i 
miljöetiken är hur människan bör förhålla sig till naturen, men det finns även olika riktningar 
inom miljöetiken hur detta förhållningssätt bör vara. Det finns framförallt två stycken 
huvudgrenar inom denna miljöetiken, antropocentrism, som hävdar att bara människor har ett 
egenvärde och naturen har därmed enbart ett instrumentellt värde. Medan icke- 
antropocentriker anser att det finns varelser förutom människan som har ett egenvärde och 
inte enbart ett instrumentellt värde för människan (Stenmark, 2000). Var och en av dessa 
riktningar visar på vad som har inneboende etiskt värde. Jag kommer nu att börja med att 
beskriva det antropocentriska synsättet, detta följs sedan av det icke- antropocentriska.  

2.1.1 Antropocentrisk miljöetik 
Detta synsätt har den uppfattningen att det finns en klar skiljelinje mellan människor och den 
övrigt levande och döda naturen. Människan får sin särställning från en eller flera egenskaper 
som människan är ensam om att ha. Detta gäller språket, tankeförmågan, förmågan att 
genomföra arbetsprojekt och förmågan att ha livsprojekt och liknande. Dessa egenskaper som 
man antar är specifika för människan kallas för utmärkelsekriterier (Ariansen, 1992).  
Den andra egenskapen som människan fått är av Gud. Det handlar om att människan är satt på 
jorden för att härska över den av Gud skapade världen. Allt det andra har skapats för att stå till 
förfogande för mänsklig konsumtion, bearbetning och andra syften som människan finner 
tjänliga för sig själv. Detta kan även uttryckas som att allt som har värde, (förutom 
människan), har värde antingen som värde för människor eller som instrumentellt värde i 
förhållande till något som har värde för människor. Detta vill säga att allt som är värdefullt är 
antingen direkt värdefullt för människor, eller också har det ett värde då det leder till något 
som är värdefullt för människor. Handlingar eller konsekvenser av handlingar måste därmed 
bedömas utifrån om de har värde för människor. Båda dessa perspektiv, 
utmärkelsekriterieperspektivet eller att Gud skapat människan för en speciell plats i 
skapelsen- perspektivet, har klart antropocentriska synsätt (Ariansen, 1992).  
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Mikael Stenmark (2000) har en gren av den människocentrerande etiken som han kallar för 
den hållbara utvecklingens etik. Där har han satt upp ett antal grundläggande 
värdekomponenter och det är framförallt två av dessa som är intressanta för denna studie.  
 

o  Principen om människans unika särställning. Det är människans behov som bör stå i 
centrum för vår omtanke och relation till naturen.  

o Principen om naturens resursvärde. Naturen bör uteslutande ses som en resurs.  
 
Inom den antropocentriska miljöetiken kan man urskilja ytterligare ett antal attityder eller 
uppfattningar som kan vara bra att känna till när man ska försöka bena ut var från olika 
gruppers uttalanden har sitt ursprung, och hur dessa grupper ser på förhållandet mellan 
människan och naturen. Dessa är en uppsättning idealtyper av modeller och de är då klart 
överdrivna i sitt förklarande, men det går ändå att se en syn på etiken genom dem. Dessa 
attityder eller uppfattningar kallas, naturerövrarperspektivet, miljöreparationsperspektivet och 
bevarandeperspektivet (Ariansen, 1992).  
 

2.1.1.1 Naturerövrarperspektivet 
Detta perspektiv kan man spåra bak mot 1850-talet och fram till vår egen tid. Vetenskap och 
teknik ses med gränslös optimism och forskningen kan lösa de flesta problem som uppstår.  
Inom naturerövrarperspektivet finns det alltså en gränslös tro på att alla problem i förhållande 
till naturen är tekniska problem och att alla tekniska problem kan lösas med hjälp av 
forskning. Mänsklighetens intellektuella resurser ses som outtömliga, och det finns inga 
problem som vi inte kan lösa. Här ser man också naturen som en resurs som kan ta emot våra 
avfallsprodukter och utsläpp utan att detta kommer att nå gränsen för vad naturen tål. 
Naturens resurser ses även de som outtömliga, förekomsterna av dem är så stora att de inte 
kommer att ta slut. Men om detta kan ske finns det alltid en lösning på problemet; det går 
alltid att framställa ersättningsprodukter där brist uppstår. Det finns en syn inom detta 
perspektiv som tycker att spåren efter kulturens ingrepp i naturen uppfattas med stolthet, 
broar, dammar och höga skorstenar ses som underverk skapade av den tekniska människan, 
detta sätt att se på naturen kallar Ariansen (1992) för cowboy-ekonomi.  Skälet till 
samhällsutvecklingen är ökad levnadsstandard som är nära kopplad till en ökad konsumtion 
av naturens resurser. Naturen framstår som en skattkammare där civilisationen bara behöver 
hitta de rätt nycklarna för att öppna de olika låsen till kistorna.  

2.1.1.2 Miljöreparationsperspektivet  
Detta perspektiv har samma åsikt som naturerövrarperspektivet när det handlar om att naturen 
kan ta vara på vårt avfall och våra utsläpp utan att nå gränsen för vad naturen tål. Men om det 
skulle bli ”fullt” eller förorenat kunde befolkningen bara flytta till annan plats. 
Miljörepationisterna kom fram till samhällsutvecklingen inte fungerar så. Det går inte bara att 
flytta från en plats till en annan. Det viktiga är att finna reparationsåtgärder på platsen som 
minskar eller helt tar bort skadeverkningarna från produktion och konsumtion. Om det inte 
går att flytta från föroreningen måste vi se till att föroreningen flyttar. Därpå byggs ännu 
högre skorstenar på fabrikerna så att rök och stoft ska försvinna ut i den osårbara atmosfären. 
Samma gäller de stora floderna och havet, här späds utsläppen och avfallet ut och bidrar inte 
till någon som helst förorening. Inom miljöreparationsperspektivet upptäcks miljöproblemen i 
huvudsak som föroreningsproblem. Detta perspektiv var det som rådde under den tidiga delen 
av 1960-talet, och det var ämnen som var svåra att se som skapade många av dessa problem. 
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Det som miljörepationisterna har svårt med är att förebygga förorening, de säger att det är 
bättre att fortsätta som vanligt bara att man reparerar det som man skadat.  

2.1.1.3 Bevarandeperspektivet  
De perspektiv som tidigare nämnts har ett gemensamt, de har inte något som helst 
rekommendation om att bevara delar av naturen orörda. Om man skulle säga att naturen skulle 
lämnas orörd för naturens eget bästa skulle man komma in på de icke- antropocentriska 
synsätten. Där har naturen ett egetvärde och det skulle vara en anledning till att bevara den 
orörd. Bevarandeperspektivet talar om en rad egenskaper naturen har som gör att den bör 
lämnas orörd för människan skull. En av dessa egenskaper som en orörd natur har är att det är 
den bästa källan till rekreation och estetisk glädje. Naturen kan ge upplevelser som en park 
eller ett Disneyland inte kan ge. Naturen ska alltså bevaras för att människan ska ha en plats 
där de kan utöva rekreation. Ett annat argument för att bevara orörd natur är att i den kan 
människan få sina sinnen i den balans som han vill ha dem. Det kan vara religiösa eller 
andliga företeelser som kräver en bit av orörd natur för att fungera som de ska. Den orörda 
naturen är alltså ett instrument för att få oss i rätt sinnesstämning (Ariansen, 1992).  
 

 
 
Forsande vatten från Bergsbrodammen     C Karnevald 

2.1.2 Icke- antropocentrisk miljöetik 
En av delarna av den icke-antropocentriska miljöetiken är biocentrisk miljöetik. Det som 
kännetecknar förespråkarna av den biocentriska (livcentrerade) etiken är att de hävdar att inte 
enbart mänskligt liv utan även andra organismers liv har ett egenvärde. Eftersom arter och 
ekosystem inte i sig själva är levande varelser kan de däremot inte tilldelas något värde i sig 
(Stenmark, 2000). Leopold et al menar däremot att även ekosystem har ett egenvärde. I detta 
synsätt sätter man människan som ett element i landskapets helhet. Detta perspektiv kallas 
ofta för ekocentrisk miljöetik eller landskapsetik och den kom fram i USA under 1970-talet 
(Ariansen, 1992).  
Stenmark (2000) definierar den biocentriska etiken på följande sätt: 
 
Biocentrisk miljöetik är synsättet att levande varelser, och endast de, har ett egenvärde. 
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Alternativt: 
 
Biocentrisk miljöetik är synsättet att människors handlingar gentemot naturen och föreslagna 
miljöåtgärder skall bedömas på basis av hur de påverkar också andra levande varelser och 
inte enbart människor. 
(Stenmark, 2000). 
 
Den störste förespråkaren för biocentrismen idag är Paul Taylor. Det som Taylor tycker är 
centralt inom den biocentriska miljöetiken är att allt levande tilldelas ett egenvärde och 
därmed behandlas som en moraliskt berörd part. Det som är kännetecknande för allt liv är att 
dess existensvillkor kan hotas eller befrämjas. Det är meningsfullt att säga att alla levande 
varelser eftersträvar något gott för egen del eller att det ligger i en levande varelses intresse att 
vissa saker föreligger eller inträffar (Stenmark, 2000). Hans Jonas (1984) menar att alla 
levande varelser har intressen och mål. Men han säger också att dessa mål kan kollidera med 
varandra. Ett djur kan ha som mål att överleva så länge att den kan producera efterkomma. 
Men om då människan måste äta djuret så är det en intressekonflikt. Här är det inte moraliskt 
fel för människan att äta djuret, den har bara följt sitt mål, att äta och att överleva (Ariansen, 
1992). Det finns olika sätt att skilja på dem som har moraliskt värde och vad som inte har det. 
Peter Singer menar att vi inte behöver ta hänsyn till varelser som inte kan känna, den gränsen 
drar han någonstans mellan räkor och skaldjur. Denna uppfattning är inte vedertagen inom 
biocentrismen men har ett stort antal förespråkare inom djurskyddsrörelsen (Ariansen, 1992). 
Likaså finns det inom det biocentriska synsättet en mängd teoretiska föreställningar om 
naturen och människors plats i naturen. De centrala föreställningarna är följande: 
 

o Människor är medlemmar i en global livsgemenskap i samma mening och på samma 
villkor som alla andra levande varelser.  

o Alla levande varelser ingår i ett system av ömsesidigt beroende på så sätt att varje 
varelses överlevnad inte bara är beroende av individens omgivning utan också av dess 
förhållande till alla andra levande varelser.  

o Varje organism är ett teleologiskt livscentrum i bemärkelsen att organismen kan 
eftersträva det som är gott för den som individ. 

o Människor har inte några medfödda rättigheter att ställa sig över andra levande 
varelser, det vill säga de omfattar inte en högre existensform än allt annat levande.   

 
Taylor anser att den sista punkten är den viktigaste och den innebär ett förkastande av en 
hierarkisk natursyn (Stenmark, 2000).  

3 Material och metod 
3.1 Kvalitativ metod 
Vad som kännetecknar ett kvalitativt perspektiv är att tyngden läggs mer på att förstå än att 
förklara och som betonar vikten av hur olika aktörer subjektivt upplever sin omvärld 
(Carlsson, 1991). Detta kräver en anpassbarhet gentemot det man studerar. Valet av metod 
kanske får ändras under projektets gång. Det som ska studeras handlar ofta om kvalitet och 
inte om antal, fördelningar eller exakta mätvärden. Resultatet kan vara ett antal nya aspekter 
på ett problem. Ibland kan det vara möjligt att även få fram antal även om det sällan är 
huvudsyftet. För att beskriva hur några människor upplever en viss sak skulle forskaren med 
ett kvalitativt perspektiv ha tagit fram ett antal frågor och från dessa skulle hon sedan ha fått 
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ett antal svar. Dessa svar skulle sedan kunna beskriva kvaliteter av verkligheten som inte var 
kända förut (Carlsson, 1991). I en kvalitativ metod börjar man med att definiera vilket 
problem som kan vara eller är intressant att studera. Därefter formuleras ett syfte med 
undersökningen och eventuellt görs ett försök med att bryta ned syftet i en eller flera konkreta 
frågeställningar. När forskaren i sin studie använder kvalitativ metod har hon inte på samma 
sätt i förväg bestämt vad som hon kan komma fram till. Fördelen med denna typ av studie är 
att den tar hänsyn till helheten på ett sätt som inte är möjlig i en studie där man använder sig 
av kvantitativ metod (Göteborgs Universitet, 2003).  
Företrädarna för de kvalitativa metoderna förnekar att allt kan göras mätbart. De menar att det 
är en principiell skillnad på de saker som naturvetenskapsmän studerar och det som 
samhällsforskare sysslar med. Det går alltså inte att använda sig av samma metoder. Många 
företrädare för den kvalitativa metodiken vill lägga vikten vid att forsningsobjektet uppfattas 
som ett subjekt, och ser forskningsprocessen som en kommunikationsrelation, det vill säga att 
forskaren deltar i en tvåvägskommunikation (Andersson, 1994). En teknik som är vanlig vid 
kvalitativ ansats är halvstrukturerade eller ostrukturerade muntliga intervjuer (Göteborgs 
Universitet, 2003).  
Det kvalitativa i denna uppsats kommer naturligt eftersom det från början inte fanns några 
detaljerade frågeställningar, utan de var bredare och inte speciellt detaljerade. Och det är en 
av dom saker som skiljer den kvantitativa metoden från den kvalitativa. Jag har heller inte 
undersökt om denna typ av forskning gjorts tidigare och jag har inte letat efter resultat från 
tidigare forskning. Detta är en del av den kvantitativa ansatsen, att se vad som kan vara 
relevant att svara på i den egna undersökningen och vilka metoder som kan vara användbara 
(Carlsson, 1991). Det som ytterligare kännetecknas i en kvalitativ studie är närheten till 
forskningssubjektet. Detta är något som jag fått i och med att valt ut och intervjuat subjekten i 
en tvåvägskommunikation.  

3.2 Intervjuteknik 
Vilka frågor vi ställer, hur vi formulerar dem och ställer dem är avgörande för vilka svar vi får 
(Andersson, 1985). Via intervjuer får vi reda på en erfarenhetsmassa som någon annan byggt 
upp. Vi försöker genom intervjun att utnyttja den sammanfattade bild någon annan kommit 
fram till på basis av ett stort antal observationer.  
 
Jag har för denna studie valt att använda mig av intervjuer för att se de olika synsätten som 
intressenterna har. Jag vill alltså ha tillgång till den erfarenhet de har fått genom arbeta eller 
på annat sätt kommit i kontakt med frågan. Intervjufrågorna har varit öppna och 
öppna/semistrukturerade frågor. Alla frågorna har något med utvecklingen av Motala ström 
att göra.  
Intervjuerna genomfördes i huvudsak på informanternas kontor och de tog mellan 1 – 3 
timmar. Som en bonus till min informationsinsamling fick jag en av praktiska skäl en 
ofrivillig telefonintervju. Denna sågs av mig som ett litet orosmoment men desto mer jag läste 
om tekniken ju lugnare och säkrare blev jag. Problemet med denna intervju var att jag inte 
visste hur jag skulle spela in samtalet. Det kändes som om denna intervju skulle kunna 
förstöra mycket av empiriinsamlandet. Eftersom intervjun skulle hållas via telefon och inte 
spelas in och därför inte transkriberas kändes den inte lika ”säker” som de andra intervjuerna. 
Mycket av problemet löste sig när jag kunde spela in samtalet genom medhörning på 
telefonen.  
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Ingen information lämnades ut i förväg till de intervjuade. Jag har endast nämnt syftet med 
uppsatsen samt hur lång tid intervjun kommer att ta och att jag kommer att spela in samtalet. 
  
Inom intervjumetodiken skiljer på information som försöker beskriva faktiska förhållanden, 
det vill säga hur något verkligen är, och information om hur någon upplever ett visst 
förhållande. En fördel som intervjun ger är att vi kan få fram informantens upplevelser och 
värderingar på ett bra och effektivt sätt (Ekholm och Fransson, 1984). Jag har i mina 
intervjuer blandat frågor som ger svar som både beskriver faktiska förhållanden men även det 
som informanten har upplevt och ansett i en viss fråga. På detta sätt har jag fått veta hur 
informanten tycker i en viss fråga och hur han/hon upplever att det faktiskt är, de faktiska 
förhållandena.  
 
För att intervjun ska ge så mycket som möjligt är det viktigt att den som ska intervjua 
noggrant har planlagt och förberett intervjun. Det kan vara att förbereda miljön, det vill säga 
platsen där intervjun ska ske, men även att mikrofoner och annan kringutrustning fungerar 
som den ska. En del av de uppgifter en intervjuare ställs inför är bland annat: 
 

o Att informera informanten om intervjuns syfte 
o Att motivera informanten att ge den information man som intervjuare söker 
o Att ställa frågor 
o Att följa upp svar 
o Att registrera relevant information 
o Att systematisera och analysera erhållen information 

 
När jag bestämde möte med informanterna berättade jag syftet med studien. Jag förklarade 
även dispositionen av intervjun och ungefär hur lång tid den skulle ta. Jag använde mig av 
minidisc för att kunna digitalt spela in intervjuerna. Detta visade sig vara ett utmärkt sätt att 
använda den nya tekniken. Dels är apparaturen liten, den stör alltså inte informanten lika 
mycket som en stor bandspelare som både väsnas och har dålig kapacitet. På minidiscskivan 
fick jag plats med 180 minuter när jag använde longplay funktionen och det innebar att 
jobbiga och störande bandbyten eliminerades.  
För att kunna få de svar som jag ville ha var jag tvungen att avbryta informanterna och leda 
dem in på rätt spår. Ett exempel kan vara att informanten lade för stor vikt på att prata om vad 
de hade för bakgrund i frågan och vad de hade gjort för att påverka den i olika riktningar. 
Detta var i och för sig intressant men för att föra intervjun vidare var jag tvungen att leda 
informanterna in på andra spår och motivera dem i rätt riktning med hjälp av exempelvis 
bakgrundsinformation. Det viktiga här är att inte frågorna är ledande på fel sätt. Intervjun ska 
vara så neutral och objektiv som möjligt, utan att den för den delen blir kylig eller kännas 
obetydande (Ejvegård, 1993). 
Det som kan vara svårt är att följa upp svaren som ges av en informant, det var lätt att fastna 
bakom sina egna frågor och missa relevant information som jag kunde få utav de följdfrågor 
som kom av svaren.  
 
Andra uppgifter som intervjuaren har är inte lika gripbara, men dessa är minst lika viktiga. 
Det kan bland annat vara att se nyanser och stämningslägen i informantens svar. Eller det kan 
även vara att vidmakthålla en medmänsklig relation även i situationer med snäva tidsgränser 
och pockande effektivitetskrav (Ekholm och Fransson, 1984).  
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När jag transkriberade resultaten från intervjuerna försökte jag se svaren från frågorna och 
inte de konstpauser eller andra stämningslägen som kunde ha analyserats utifrån intervjuerna. 
Det är självklart en viktig sak i analysen men för denna studie kändes det inte som 
grundläggande information.  
 
Intervjuaren ska även vara medveten om att hans/hennes sätt att ställa sina frågor kan betyda 
lika mycket som utformningen. När informanten lyssnar gör han/hon en tolkning med ledning 
av sina erfarenheter och sin uppfattning om den aktuella situationen. Det är utifrån denna 
tolkning han/hon sedan formulerar sitt svar. Intervjuaren måste därför se till att informanten 
verkligen tolkat frågan rätt och på avsett sätt (Ekholm och Fransson, 1984).  
För att få en bra intervjumiljö och undvika en del av de fallgropar som kan uppkomma ställde 
jag frågorna så ordagrant som möjligt. Det gör att jag sedan lättare kan jämföra svaren från 
informanterna. Får samma fråga olika formuleringar kan den tolkas olika av informanterna 
(Ejvegård, 1993).  
I intervjuformuläret satte jag upp de frågor som jag ville ha svar på och intervjuerna 
genomfördes även i den följd som frågorna var uppställda på intervjuformuläret. Vissa av 
frågorna fick jag dock svar på innan frågan hann ställas, det vill säga svaret kom med en 
annan fråga.  
 
Intervjuaren och informanten har oftast olika syften med sitt deltagande i en intervju. 
Intervjuaren har till uppgift att samla information som sedan kanske ska ingå i 
forskningsrapport eller något liknande. Intervjuaren är angelägen om att få så täckande och 
korrekt information som möjligt. Informanten vill förmodligen stärka eller åtminstone bevaka 
sin egen ställning och se till att han/hon inte lämnar ut information som kan få negativa 
konsekvenser för honom/henne själv och hans/hennes kamrater. Det är så alltid viktigt att ge 
svaranden rätt information från början. Detta betyder att man som intervjuare klargör syftet 
och på så sätt undviker missförstånd och andra farhågor (Foddy, 1993).  
Att informanten försöker stärka sin egen ställning eller att svaren ser till att göra det kände jag 
kunde vara ett problem. Men när jag väl kom till de olika intervjuerna och där klargjorde 
syftet med studien kände jag att detta inte borde vara ett problem. Det kändes som om jag fick 
den information som jag ville ha och att informationen var korrekt.  

3.2.1 Telefonintervju  
Det som kategoriserar telefonintervjun är att den sparar tid och den är kostnadseffektiv. Det är 
lättare att göra sin intervju på det sätt man tänkt sig från början i en telefonintervju eftersom 
man inte påverkas av informantens kroppsspråk eller andra yttre intryck. Informanten 
påverkas inte heller av intervjuarens kroppsspråk eller andra visuella tecken som intervjuaren 
ger ut. Men det är dock svårare att förklara en fråga om informanten tvekar. I en vanlig 
intervju kan intervjuaren se på informanten om en fråga uppfattas konstigt eller verkar 
svårfattad. I en personintervju kan man se på kroppsspråk och annat om informanten tvekar 
eller är konfunderad. Det kan även vara lättare att få fram tunga saker från en person om man 
genomför en telefonintervju. Det är lättare för informanten att vara sig själv i en 
telefonintervju. När intervjuaren finns med fysiskt kan informanten gå in för att svara på 
frågorna på ett sätt som han/hon tror att intervjuaren vill ha dem. Dessa så kallade socialt 
önskvärda svaren kan man lättare undvika då intervjun sker via telefon.  Informanten känner 
sig mer anonym och kan på så sätt svara på ett annat sätt än om det varit en personintervju. 
Detta kan dock vara olika. Undersökningar har visat att svar på känsliga frågor får man lättast 
när man gör en personintervju, men man vet inte varför (Frey & Mertens Oishi, 1995).  
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3.2.2 Analys av intervju 
När intervjun väl är gjord krävs det att det inspelade materialet skrivs ned för att det ska gå att 
analysera materialet på ett bra sätt. Detta kallas för transkribering. Det betyder att forskaren 
börjar med att göra en rånedskrivning av intervjun, som tar med alla ord och andra slående 
beteenden under intervjun. Sen bör hon transkribera om de delar av intervjun som hon vill 
använda och sedan göra en mera detaljerad analys av detta (Kohler Riessman, 1993). 
 
 I detta steg ska man klassificera eller kategorisera varje analysenhet i en eller flera kategorier 
eller dimensioner. Här bör forskaren återknyta till de frågeställningar och begrepp som hon 
utvecklade i studiens planeringsskede liksom de teorier som anknyts till. Det som görs är att 
det insamlade materialet och dess innehåll får styra uppbyggnaden av kategorisystemet. Det 
finns alltså inget i förväg uppbyggt system utan det skapas medan materialet läses igenom. 
Ofta förekommer detta då en forskare börjar studera ett nytt område och som har obetydligt 
tidigare forskning och erfarenhet att bygga på (Kohler Riessman, 1993).  
 
Efter att ha transkriberat intervjuerna till råtext har jag transkriberat om dem och tagit med de 
delar som jag anser användbart i denna uppsats. Jag har inte i analyserna av intervjuerna tagit 
hänsyn till fysiska faktorer som pauser eller kroppsspråk. Det kändes inte relevant för min 
studie och eftersom en av intervjuerna hölls per telefon skulle detta inte kunnat utföras på ett 
korrekt sätt. Utifrån dessa efter- transkriberade texter har jag försökt återknyta till mina 
frågeställningar och de teorier jag använder. Jag skapade ett kategorisystem allteftersom jag 
analyserade intervjuerna. Detta kategorisystem skapades efter de frågor som var samma för 
alla de intervjuade, d v s intervjuformuläret (se bilaga 3). Jag har intresserat mig speciellt för 
en fråga som jag har utrett tydligare än de andra. I och med att jag presenterar resultaten av 
intervjuerna senare i uppsatsen (avsnitt 5.1) kan citaten från denna speciellt utredda fråga 
läsas i form av citat, för att på så sätt förstärka intrycket av svaret.  

3.2.3 Validitet och reliabilitet 
För alla datainsamlingstekniker vill vi försöka få en uppfattning om hur väl de mäter vad vi 
vill mäta. Vi kan då använda begreppen validitet och reliabilitet för att beskriva hur bra 
datainsamlingen har fungerat. God validitet och reliabilitet är en förutsättning för att för att 
resultaten ska kunna generaliseras till att även gälla annat än det undersökta (Thurén, 1991). 
Vi kan se validitet och reliabilitet som studiens kvalitet. Validitet handlar om studiens 
giltighet och reliabilitet visar det undersöktas tillförlitlighet. Vidare kan vi konstatera att 
validiteten är som en kontroll av svaren från frågor mot andra typer av data som vi satt högre 
tilltro till. Eller att man följt upp svaren på attitydfrågor, frågor om planer, med flera liknande 
frågetyper med andra observationer. Ju bättre svaren på en fråga stämmer med externa data 
eller ju bättre svaren kan användas för att förutsäga beteenden, desto högre validitet har 
frågan. Reliabilitet kan man se som stabiliteten i svar på olika frågor ställde till samma 
individer vid två olika tillfällen. Bristande tillförlitlighet (reliabilitet) betyder där att individers 
svar varierar mer än vi är villiga att acceptera (Wärneryd, 1993).  

3.2.4 Intervjuurval 
Det finns många olika tankar och åsikter om ekonomisk och ekologisk hållbarhet. I fallet med 
Motala ström och dess flöde genom Norrköping är det framförallt tre olika intressen som kan 
agera mot varandra. Det som är den största och mest diskuterade frågan är fallet om 
vattenkraft. Denna resurs har ofta två motpoler, den ena är att människan vill få ut så mycket 
ekonomisk välfärd som möjligt, den andra vill behålla eller återskapa en naturresurs eller ett 
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naturvärde, samt att vi vill ha en miljö som är estetisk och vacker att vistas i (Jager et al, 
2000).  Här talas det ofta om kampen mellan ekonomisk tillväxt och skyddandet av 
naturresurser (Bérubè och Villeneuve, 2002). Vad jag koncentrerar mig på är fyra olika 
intressenters åsikter om utvecklingen av Motala ström. Det är en fråga som har många 
komplexa och etiska perspektiv och jag har valt att använda dessa fyra följande intressenters 
åsikter i denna studie:  
 

o Sportfiskarna. De representeras här av ansvarig för den ekonomiska förening som 
bildades 2002 och som har som syfte att driva fisket i Motala ström. Personen heter 
Kennet Israelsson och intervjun genomfördes den 15/4-2003 på den intervjuades 
kontor. Det var en personintervju och intervjun spelades in.  

o Kommunen, Kultur och fritidskontoret. Den som presenterar kultur och fritidskontoret 
heter Conny Enström och han är tjänsteman på kontoret. Han har hand om 
fiskefrågorna i Motala ström. Detta var en person intervju och den spelade in. 
Intervjun hölls den 15/4-2003 på den intervjuades kontor.  

o Turistnäringen, Destination Norrköping. Destination Norrköping representeras av VD: 
n för densamma, Annika Altnäs. Intervjun genomfördes den 25/4-2003 och det var en 
personintervju med inspelning. Intervjun hölls på Annikas kontor.  

o Kraftbolaget, Holmen Paper. Representeras av Erik Olsson, pensionerad före detta 
anställd på Holmen Paper AB. Denna telefonintervju genomfördes den 25/4-2003. 
Telefonintervjun spelades in.  

 
Dessa intressegrupper valdes tidigt i planeringsstadiet av uppsatsen. Eftersom det dels handlar 
om sportfisket ville jag ha med en representant för dessa. Varför det blev ansvarig för den 
ekonomiska föreningen var att jag ville ha någon som var en aktiv sportfiskare men också 
som hade möjlighet att påverka frågan, både politiskt och inom sportfiskekretsen. Jag hade 
gärna även intervjuat någon aktiv fiskare som inte hade samma möjlighet att påverka men det 
fanns inte tid till detta.  
När jag ringde till Norrköpings kommun och ville ha tag i ansvarig för sportfisket från 
kommunens sida var det Conny Enström som jag skulle prata med. Min tanke från början var 
även att kunna intervjua representanter från de olika partierna i Norrköping men det fanns 
varken tid eller resurser för detta.  
För att få turistnäringens syn på sportfisket i Motala ström vände jag mig till Destination 
Norrköping och fick där boka en intervju med VD:n för företaget.  
Jag visste redan innan studien inleddes att det var svårt att få tag i någon från kraftbolaget som 
var insatt i frågan. När jag pratade med Jonas Edlund på Norrköpings kommun angående 
representant från kraftbolaget fanns det bara en han kunde tänka sig som var insatt i frågan. 
Och detta var den pensionerade Erik Olsson. Även när jag ringde till Holmen Paper refererade 
de till densamme. Jag fick då ta kontakt med Erik Olsson och han accepterade en intervju, 
men endast via telefon.  
 
Jag har koncentrerat mig på att göra intervjuer med representanter från dessa intressegrupper 
och försöka se vad de säger om saken. Intervjuerna har varit öppna med drag av semistruktur 
och de inledande frågorna har varit lika för alla intervjuade.  

3.3 Dokumentanalys 
För att få en komplett bild av problematiken kring vattenanvändningen an Motala ström ansåg 
jag att vattendomen för Motala ström var ett relevant dokument. Jag beställde den från 
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Miljödomstolen i Växjö och fick hem den efter ett par dagar. Efter att ha läst genom den 
ansåg jag att den kunde vara ett bra komplement till intervjuerna och att den även skulle passa 
in i den miljöetiska analysen.  
  
För att säkerställa kvalitén på dokumentet använde jag mig av fyra urvalsgrunder, autenticitet, 
trovärdighet, representativitet och mening (May, 2001). För att få en bra autenticitet har jag 
tittat på var jag fått dokumentet från och om det är en kopia av originalet eller om det är en 
omskrivning av originalet. Vattendomen är en kopia av den ursprungliga domen och det är 
även en primär källa, d v s det är ingen tolkning av en historisk eller nutida händelse.  
 
Eftersom dokumentet behandlar Motala ström så anser jag att det representerar det som jag 
skriver om. Det som jag kan tycka var svårt i denna dokumentanalys var att förstå texten i 
vattendomen. Jag var tvungen att läsa och anteckna flera gånger för att förstå vad texten 
åsyftade.  
Efter att jag klargjort kvalitén på dokumentet gjorde jag en innehållsanalys av det. Här valde 
jag ut det som verkade relevant för analysen och jag satte sedan samman de olika delarna för 
att se tendenser, mönster och strukturer. Denna process bestod i dekonstruktion, tolkning och 
rekonstruktion av texten (May, 2001). Det kan se som en nedbrytande av texten för att sedan 
bygga upp den på nytt i en mer sammanfattad version. Jag presenterar sedan resultatet genom 
att först och främst se till att mina tolkningar stämmer med vad som sägs i dokumentet. Sedan 
presenterar jag den data som bekräftar den poäng som jag vill framhäva. Sist men inte minst 
vidareutvecklar och omformar jag texten för att på så sätt sammanfatta den på ett bra och 
kortfattat sätt.  
 
Det dokument som jag använt mig av för att göra min analys Dom 2000-12-14 M 7-99, 2000, 
Miljödomstolen, Växjö tingsrätt. 
 

 
 
På denna bild ser vi intaget till Holmens kraftverk    C Karnevald 
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4 Resultat 
4.1 Intervjuer 
Nedan presenteras de resultat jag fick efter att ha transkriberat intervjuerna och klassificerat 
dem efter intervjuformuläret.  
Det som framkom av dessa intervjuer är bland annat att de flesta tycker att intresset och 
engagemanget för sportfisket är viktigt. Både intressenten från turismen och kraftbolaget tror 
att det är det fallande och strömmande vattnet som många uppskattar. Det är vattnet som ska 
prioriteras, men att nivåer av vatten kan ställa till problem. Samtidigt som företrädaren för 
kraftbolaget framför att det går att få en självreproducerande laxstam om nivåer och domar 
läggs åt sidan, så menar turismrepresentanten att industrilandskapet kan skadas om 
vattennivåer ändras.  
Samtliga av de intervjuade tycker att det största hotet mot sportfisket är att fisken skulle 
försvinna. Detta kan tyckas ganska självklart, men det framkom olika synpunkter till hur detta 
skulle lösas. Se till att sätta i mer fisk tycker både sportfiske- och kommunrepresentanten är 
det viktiga, medan turismrepresentanten oroar sig över vattenkvalitén.  
Ekonomi var en sak som kom upp i många av intervjuerna, kraftbolaget var orolig för att 
förlora kWh och både representanten från sportfisket och kommunen var bekymrade över 
minskat ekonomiskt stöd till fisket. Tanken från både Referensgruppen för strömmenfisket 
och Fiskevårdstekniks rapporter, och även representanten från cityfiske och kommunen, är att 
på sikt få en självreproducerande laxstam. Detta skulle innebära ökat vattenflöde och 
minskade intäkter för kraftbolaget, samt att det ökade vattenflödet enligt turismrepresentanten 
skulle skada industrilandskapet.  
När frågan om vattendomen, och då kopplingarna till estetiska värden, kom upp var 
förklaringarna liknande. När domen kom till prioriterades inte fisken, det var främst de 
synliga och estetiska värdena som togs hänsyn till. Fisken hade varit försvunnen från 
strömmen under många år och därför fanns det ingen anledning att ta hänsyn till den.  

4.1.1 Intervju med tjänsteman från kultur och fritidskontoret  
Det finns stora möjligheter att utveckla och göra sportfisket i Motala ström populärt, det säger 
Conny Enström, tjänsteman på kultur och fritidskontoret. Han menar vidare att det gäller att 
få fler intresserade med sig i detta arbete och att få politiker mer positiva till denna utveckling. 
Tjänstemannen tycker man kan locka människor genom att installera laxtrappor där 
människor kan se den uppvandrande laxen. Vad som hänt de senaste åren är att man har fått 
ordning på fisket. Tidigare var det mycket bråk och otrevligheter, ett vilda västern fiske. Nu 
har det har bildats en ekonomisk förening som har ansvar för fisket i centrala Norrköping, 
detta kan ses som ett exempel på en bra utveckling menar Conny Enström. Han tycker även 
att sportfisket ska satsa på att sälja sig ut i landet.  
 
Conny tror och menar att priset på fiskekorten har varit en kompromiss mellan politiker, 
sportfiskare och kultur och fritidsnämnden. Sportfiskarna vill ha ett fiskekort för att kunna 
höja kvalitén medan politikerna menade att det rörliga friluftslivet ska vara kostnadsfritt. 
Detta anser Conny fortfarande är en känslig fråga för många politiker, medan många tycker 
att man måste ha ett pris på fisket för att människor ska känna ansvar.  
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Tjänstemannen anser att det viktigaste som kan göras för att få fisket än mer intressant är att 
sätta ut mer fisk. Man ska även se till att områdena kring industrilandskapet blir tillgängliga 
för fiske.  
Det största problemet Conny Enström tar upp är ekonomin. Intentionerna från kommunens 
sida är att utveckla fisket med bland annat fiskvägar. Dilemmat med det här är att en sådan 
utbyggnad skulle kosta mellan 4 och 6 miljoner kronor. Conny nämner att kultur och 
fritidsnämnden ska spara 7 miljoner i år och eventuellt 8 miljoner nästa år, så ekvationen går 
inte riktigt ihop.  
En uppfattning som framkom var att om ett högre vattenflöde genom strömmen skulle införas 
kunde detta påverka kulturmiljön positivt, medan byggandet av laxtrappor skulle kunna 
förstöra den bild av industrilandskapet som vi har idag.  
 
I vattendomen tas de estetiska värdena upp men inte de biologiska, vad kan det bero på? 
Enström anser att man helt enkelt inte prioriterat den sidan. Den sidan som har stöttat de 
estetiska värdena har varit starka och kunnat påverka politikerna. Det är det visuella som är 
det viktiga, tror Conny.  
  

”Så det är nog så att det andra värdesätter man mer.” 
 
Det andra i detta fall är alltså estetiska värden.  

4.1.2 Intervju med representant för kraftbolaget 
Erik Olsson berättar att man idag tar kraft från Holmens kraftverk men också kraftverket 
Bergsbron-Havet. Juridiskt sätt är det bara ett kraftverk men med två aggregat som står långt 
från varandra. 
  
Representanten från kraftbolaget förklarar hur vattendomarna är uppbyggda och att den dom 
som styr regleringen av vattnet i strömmen är främst domen om regleringen av Glan. Den 
senaste vattendomen (2000-12-14) talar bara om hur mycket vatten som ska gå förbi intaget 
till Holmens kraftverk, alltså vattenhushållningsbestämmelserna.  
 
Problematiken, enligt Erik Olsson, ligger på den nivå att när kraftverket (Holmens) skulle 
byggas fick man använda 90 % av vattnet som kom från Glan. När det var färdigbyggt ville 
kommunen att Holmen endast skulle använda 10 %. Beräkningar av kraftförluster visar att 
varje kubikmeter vatten som inte utnyttjas av kraftverket betyder en förlust på 160 kW. För att 
laxtrappor skulle kunna byggas krävs det att vattenflödet förbi kraftverket ökas med ett antal 
kubikmeter. Erik menar att detta skulle innebära många miljoner kronor per år i förlorade 
kilowattimmar.  
 
Olsson tror att det går att få ett fungerande kraftverk och en självreproducerande laxstam i 
strömmen. Det räcker med att man släpper 3 m3/s och att inte tar hänsyn till de vattennivåer 
som är uppsatta i vattendomen. Men det som verkligen uppskattas idag är det fallande vattnet, 
och det ska vi vara rädda om, tycker Erik Olsson.  
Det största hotet mot fisket i Motala ström tror kraftbolagets representant är att utsättningen 
av fisk upphör.  
 
I vattendomen tas de estetiska värdena upp men inte de biologiska, vad kan det bero på? 
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Erik tror att det beror på att när domförhandlingarna hölls fanns det ingen lax i strömmen, den 
hade försvunnit på grund av föroreningar och en allt för reglerad ström. 
 

”Och 1923 när man byggde den kraftstationen sade man det att vi bygger den här 
kraftstationen därför att vi ska se till så vi utnyttjar tillgångarna på vattenkraft för 
samhällets uppbyggnad.” 

  

4.1.3 Intervju med representant för turistnäringen i Norrköping 
Annika Altnäs menar att det är ett aktivt och bra fiske i Norrköping, och detta betyder i sin tur 
att strömmen och miljön kring den är ren.  Hon anser även att det är en positiv och enkel 
sysselsättning som kan nyttjas stor del av året. En uppfattning som framkom var att staden har 
förändrats, från att varit en industristad med mycket nedsmutsning till att vara en stad med ett 
aktivt sportfiske, detta är någon som är positivt enligt Altnäs. Hon tycker att det är många 
personer, profiler i Norrköping, som är engagerade i frågan och det är stor uppslutning. 
Tyvärr har Norrköping ett kraftuttag som bromsar utvecklingen. Turistnäringens representant 
kommer att försöka ta upp sportfisket i Norrköping på en mer turistisk nivå, det finns idag 
stora möjligheter att få turister just till fisket.  
 
Enligt Annika ska kostnaden för att fiska vara i paritet med tillgängligheten och utbudet, så nu 
tycker hon att priset är satt på en bra nivå.  
 
Från intervjun framkom även att det som skulle kunna skada fiket vore om vattnet skulle 
utsättas för förorening eller att fiskens förutsättningar på annat sätt skulle hotas. De miljöer 
där vattnet passerar idag kan inte ta emot mycket mer vatten, alltså kan ett högre vattenflöde 
skada både industrilandskapet och kulturmiljön.  
 
Altnäs tror att man skulle kunna bygga in laxtrappor på ett snyggt sätt så att de inte sticker ut 
för mycket mot resten av byggnaderna som finns där idag. 
  
Det vi har i Norrköping är en plats där man kan bo mitt i staden och då även fiska mitt i 
staden, tillgänglighet för alla menar Annika. Och hon tycker att detta är unikt och på så vis 
ska fisket också lanseras.   
I vattendomen tas de estetiska värdena upp men inte de biologiska, vad kan det bero på? 
Enligt Annika beror detta på att när denna diskussion togs upp, då tog man inte hänsyn till 
dessa bitar. Vattenkraften är inte vacker, men den är mycket viktig för Norrköping. Man tog 
helt enkelt upp de synliga bitarna av det strömmande vattnet, inte det som finns under ytan. 
Företrädarna för de olika linjerna har inte haft lika mycket styrka att påverka politikerna med.  

 
”Personligen och många med mig älskar att vistas vid vatten, se på vattnet, promenera 
vid vattnet, bara sitta och dingla med benen och titta på det, även om man inte fiskar, 
den biten är väldigt viktig, det är nog lite det som man låst sig in på.”  

4.1.4 Intervju med ansvarig för Cityfiske i Norrköping 
Det finns en stor potential i utvecklingen av sportfisket, fisketurism är en växande rörelse och 
det finns en stor ekonomisk framtid inom den branschen, menar Kennet Israelsson.  Han 
tycker att det har hänt väldigt mycket de senaste fem åren, både politiskt och intressemässigt.  
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Kennet talar om att fisket har blivit mycket seriösare, ett bättre sportfiske med höjt anseende 
som följd. Norrköping har på senare tiden fått ett bättre rykte som sportfiskeplats.   
 
Införandet av fiskekort har höjt kvalitén både på de som fiskar och allt runt omkring, anser 
Israelsson.  
 
Fiskkortspriser tycker representanten för sportfiskarna är en känslig fråga, men han jämför 
med våra närområden och då tycker han att det är billigt att fiska i Norrköping.  
 
Kennet Israelsson skulle vilja höja priset, inte enbart för att tjäna pengar, utan också för att 
visa att det är värt någonting.  
 
Representanten har den uppfattningen att det som är primärt idag är att öka utsättningen av 
fisk.  
Vårt största mål är att återskapa en naturlig vandringsväg för fisken, menar Kennet, och på så 
sätt skapa möjligheter för fisken att reproducera sig.  
 
En annan uppfattning som framkom var att det största hotet mot sportfisket är ekonomin. Drift 
och underhåll kostar pengar. Kennet berättar att utsättning av fisk en gång per år kostar 
100 000 kronor. Och för att få en självreproducerande laxstam krävs både ett högre 
vattenflöde och en biotopvård som skulle kosta många miljoner kronor. 
 
Israelsson tror att om en naturlig väg för fisken skulle skapas hamnar man i ett annat läge än 
var man är idag. Han tror då att det finns andra pengar att komma åt och det finns ett högre 
sportfiskevärde om det är fiskbart på självreproducerade fisk. 
  
I vattendomen tas de estetiska värdena upp men inte de biologiska, vad kan det bero på? 
Det som ligger till grund för detta är att fisken var borta under många år, och därför har man 
inte prioriterat dessa värden, tror Kennet. Han förklarar att strömmen har använts för 
kraftproduktion under många år och på så sätt har den förändrats. Det blir då en ekonomisk 
fråga av det hela.  
 

”Det ska både vara vackert och praktiskt, praktiskt för insekter, bottenfauna, nu är det ju 
väldigt ombyggt hela biten häruppe så att mycket har kommit bort tack vare de här 
ombyggnationerna, den är ju väldigt förstörd i strömmen i grunden, det är ju hela tiden 
en pengafråga, hur mycket ska man restaurera, vem ska betala?” 

4.2 Vattendom 2000-12-04, M 7-99 
Den sökande, Drags Kraft Aktiebolag, vill ha svar på uppskjutna frågor angående Holmens 
kraftverk i Motala ström, Norrköpings kommun. Domen tar upp saker som har med att göra 
vattenhushållningen i Motala ström – den del som rinner genom Norrköping. Jag kommer att 
ta upp de delar som jag anser är relevanta för denna uppsats. Som helhet finns den att läsa hos 
Växjö tingsrätt, miljödomstolen.  

4.2.1 Bakgrund  
Vattendomstolen i Växjö har i tidigare domar, 29/7 1988, 6/2 1990, 10/7 1991, 15/2 1993 och 
24/10 1996, gett tillstånd till sökanden (Drags Kraft AB) att uppföra och taga i drift Holmens 
kraftverk, men man har uppskjutit vissa skadefrågor och vattenhushållningsbestämmelserna 
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har varit på prövotid i tre år. Sökanden har sedan fått lämna förslag på slutliga 
hushållningsbestämmelser.  

4.2.2 Domslut  
Domen meddelar att 20 m3/s ska släppas förbi intaget till Holmens kraftverk under de tider 
som står uppställda i tabell 1 i bilaga 1.  
Under övrig tid ska vatten släppas förbi intaget så att inte vattennivån på vissa platser inte 
sjunker under uppsatta nivåer. I övrigt får Motala ströms hela vattenföring avledas genom 
Holmens kraftverk. Vid långa driftstopp i kraftverket ska vattnet inte gå i omloppstunnlar utan 
detta vatten ska då gå i strömmen.  
Under de tider som står uppställda i tabell 2 i bilaga 1 ska kraftbolaget se tills att minst 3 m3/s 
vatten rinner över Hästskodammen, varav den största delen ska gå över Södra dammen. 
Tappningen får inställas om akuta isproblem hindrar tappning över Hästskodammen eller 
Södra dammen. Om andra problem uppstår är bolaget skyldiga att meddela Norrköpings 
kommun i god tid.  
Skötseln av dammarna vid Bergsbron-Havets kraftverk ska ske så att vattennivåerna inte 
överstiger de uppsatta nivåerna. Vid flödestoppar ska bolaget i tid avlägsna de 
betongfundament som är ditlagda för uppgrundning. Vid vattenflöden överstigande 43 m3/s 
förbi intaget till Holmens kraftverk ska vattenföringen fördelas mellan fårorna på ömse sidor 
av Strykjärnet. Det vatten som släpps förbi Holmens kraftverk ska för det första användas i 
Bergsbron-Havets kraftverk, förutom det vatten som ska ut över Hästskodammen, se 
orienteringskarta bilaga 2.  

4.2.3 Drags Kraft AB: s redovisning 
Sökande föreslår att den prövotid som varit avslutas och att de i deldomen (1996) fastställda 
hushållningsbestämmelserna spikas.  

4.2.4 Norrköpings kommuns yttrande 
Kommunen medger att miljödomstolen förordnar om slutliga vattenhushållningsbestämmelser 
i enighet med sökanden. Kommunen har dock ett par punkter som de vill ändra. Detta gäller 
tappningsperioderna. Norrköpings kommun vill att tappningstiderna ändras så att istället för 
att öka flödet klockan 08.00 så ska detta ske redan klockan 07.45. Under månaderna maj, juni 
och juli vill kommunen att tiderna då 20 m3/s släpps förbi intaget blir 07.45 – 22.00 istället för 
00.00 – 24.00. Kommunen har även yttrat sig angående månaderna oktober och november. De 
anser att ett flöde bör uppehållas mellan 07.45 – 18.00 i oktober, och 07.45 – 16.00 i 
november.  
Flödet över Hästskodammen bör hålla 3 m3/s över alla månader 07.30 – 22.00 förutom maj 
månad då tappningsperioden ska vara 00.00 – 24.00.  
 
Kommunen tar upp som stöd att stora insatser har gjorts för att bevara och förädla det unika 
industrilandskapet i och omkring Motala ström. Byggnader har rustats upp och miljöerna har 
förskönats. Olika företag, universitet och konserthallar har flyttat in och dessa väcker liv i 
landskapet. Många människor rör sig i området och denna kulturhistorisk intressanta och 
fascinerande miljö är populär att vistas och promenera i för såväl norrköpingsbor som 
besökare utifrån. Stora resurser har satsats för att få denna miljö intressant och utbyggnader 
och försköningar sker kontinuerligt. Samarbete med fastighetsägare har inletts och detta ska 
leda till att promenadvägar genom området, så nära strömmen som möjligt, ska byggas. 
Kommunen menar att områdets unikitet består bland annat i upplevelsen av det strömmande 
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och forsande vattnet.  Det är därför angeläget att vatten i tillräcklig mängd av estetiska skäl 
rinner i strömfåran under de tider på dygnet när människor rör sig i området. Mot bakgrund av 
detta anser kommunen att de tappningstider som gällt under prövotiden är för snävt tilltagna. 
Länsstyrelsen i Östergötland instämmer i Norrköpings kommuns yrkande om förlängning av 
tappningstiderna. 

4.2.5 Ställningstaganden 
Det vatten som Norrköpings kommun vill ha genom staden kallas allmänt för skönhetsvatten. 
Det är till för att skapa en miljö där det forsande och strömmande vattnet utgör det primära. 
De tappningstider som kommunen och sökanden kom överens om 1986 anser sökanden inte 
att kommunen kan frångå. Den ökning av tappningstiderna som kommunen vill ha skulle 
innebära at mängden skönhetsvatten ökande med 16 %, en sådan ökning och minskad 
produktion i Holmens kraftverk kan inte accepteras av sökanden. Detta skulle även stå i strid 
men vad som avtalats med kommunen. Miljödomstolen delar sökandens uppfattning om att 
prövotiden bör avslutas och att slutliga vattenhushållningsbestämmelser fastslås. 
Miljödomstolen finner skäl att fastställa vattenhushållningsbestämmelserna i enighet med det 
slutliga förslag som sökanden redovisat i målet. Kommunen och länsstyrelsens krav om 
utökad tappning lämnas alltså utan bifall.  

5 Diskussion 
5.1 Analys av intervjuer 
Tanken är nu att jag ska koppla de teorier som jag tog upp tidigare i uppsatsen till vad som 
sades i dessa intervjuer.  Mycket av det som sägs i intervjuerna är kopplat till ekonomi. Detta 
kan man säga är resursens brukarvärden (Stenmark, 2000). Det vatten som rinner genom 
staden har ett värde som är kopplat till det kraftverk som använder vattnet som en resurs för 
att få ut elektricitet.  
Denna resurs är något som Norrköping har använt sig av under hundratals år och kommer 
förmodligen att fortsätta att utnyttja så länge som det är möjligt. Vad som sägs från kultur och 
fritidskontorets sida är att det inte går att förändra flödet av vatten genom Norrköping. Det 
skulle kosta för mycket pengar och det har varken kommunen eller kraftbolaget råd med. Ser 
man till de kostnader som jag fått fram genom dessa intervjuer kan man på ett enkelt sätt säga 
att det är omöjligt att ens försöka få en samverkan mellan kraftbolag och de som vill ha en 
naturlig reproduktion av lax och öring i strömmen. Först och främst kan vi nämna att varje 
kubikmeter vatten som kraftbolaget släpper outnyttjat genom strömmen skulle om man 
använde det generera 160 kilowatt. Då är det nog i nationalekonomisk synpunkt bättre istället 
att använda mer vatten i kraftverket än att försöka få ett högre flöde till strömfåran. Den andra 
ekonomiska faktorn är att om en fiskväg skulle byggas kostar detta mellan 4-6 miljoner 
kronor. Ser man då till kultur och fritidsnämndens budget och dess besparingar så skulle detta 
vara tämligen ogenomförbart. Det skulle om möjligt gå att få in en viss sponsring, men 
summan känns lite för stor och omständigheterna känns lite för uppenbara.  
Tanken med att släppa mer vatten i strömfåran är för att kunna få en reproduktion av lax och 
öring i strömmen. Men ett ökat vattenflöde kan påverka den kultur- och industrimiljö som 
kännetecknar Norrköping. De estetiska värdena verkar ha större genomslagskraft hos politiker 
och tjänstemän än naturens egenvärden. Ser vi till det mest kontroversiella synsättet hos 
ekocentrikerna så menar de att ekosystem kräver moralisk respekt (Ariansen, 1992). Här ser 
de den ekologiska helheten som bärare av egenvärde. I detta synsätt sätts människan som ett 
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element i landskapets helhet. Och detta skulle betyda att vi är tvungna att återställa de värden 
som vi har förstört och se till att laxen, öringen och människan kan leva i samspel med 
varandra. Kanske är det som representanten från kraftbolaget säger, det går att få ett 
fungerande kraftverk och en reproduktion av lax i strömmen, men då måste vi frångå de 
kulturella och estetiska värden som vi gärna vill behålla. Eller varför inte anamma 
naturerövrarperspektivets syn på naturen. Det finns inga problem som vi inte kan lösa genom 
teknikens omsorg (Ariansen, 1992). Detta är ett synsätt som kan stämma överens med mycket 
vad som sades i dessa intervjuer. Problemet är att vi inte har pengar till att lösa problemen. 
För jag kan inte tänka mig att det skulle vara omöjligt att transportera laxen till de platser där 
den kan reproducera sig. Med teknikens hjälp kan vi få en levande ström med en 
självreproducerande laxstam och ett system med fiskvägar som vi byggt med alla de medel 
som människan genom tekniken har kunnat frambringa.  
Miljöreparationsperspektivets anhängare tycker förmodligen att vi är tvungna att reparera de 
skador på naturen som vi har orsakat. Det går inte flytta alla norrköpingsbor till en ny plats 
och börja om att exploatera och bygga nya bostäder. Nej nu måste vi begränsa 
skadeverkningarna från produktion och konsumtion på den plats vi lever nu. Detta synsätt har 
det uppenbara problemet att det inte kan se och förebygga de konsekvenser som kom efter att 
vattenkraften och industrierna byggdes ut i början av 1900-talet (Ariansen, 1992). Hade vi då 
kunnat stanna upp och fundera på vad som hände när strömmen reglerades och avfall från 
industrierna förorenade strömmen, skulle vi sannolikt vara i ett annat läge än vad vi är idag. 
Miljöreparationsperspektivet har alltså den effekten på naturen att när något verkar vara fel 
eller smutsligt eller förorenat ska vi reparera skadan och gå framåt. Tyvärr är det inte så 
enkelt.  
Något som jag tycker genomsyrar alla fyra intervjuerna är tanken om bevarandet. Bevarande 
perspektivet inom antropocentrisk miljöetik anser att en egenskap som en orörd natur har, är 
att den är den bästa källan till rekreation och estetisk glädje (Ariansen, 1992). För det 
turistnäringen pekar på är just de estetiska och rekreationella värden som Motala ström kan 
ge. Många vill inte ha ett flöde av vatten som påverkar dessa två värden på ett negativt sätt. Vi 
ska därför bevara naturen för att den har ett värde för människan. Denna uppfattning ser jag 
när jag analyserar intervjuerna. Representanten för cityfiske menar att en utveckling av 
Motala ström där det existerar en självreproducerande laxstam skulle ge mycket stora 
sportfiskevärden. Här värderas således laxens produktion efter människans intressen. Laxen i 
sig har inget värde, detta säger till och med en biocentriker, laxen som art har inte ett 
moraliskt värde, men som enskild individ kan den ha ett egenvärde (Stenmark, 2000). På så 
sätt kan vi säga att det är värre att ta död på en individ än att utrota en hel art.  
Vi kan fundera på vad som skulle hända om vi var tvungna att återställa allt som det var för 
900 år sedan. Hur skulle då Norrköping se ut? Definitivt skulle staden och dess utseende 
förändas. Vid vårfloden i maj skulle vattenföringen kunna uppgå till cirka 360 m3/s och detta 
kan jämföras med Dalälven där medelvattenföringen uppgick till 344 m3/s under åren 1931-
1990 (Schröder, 2002). Denna vattenmängd skulle då passera på en sträcka som är relativt 
kort, cirka 1 kilometer, har en bredd på mellan 50-100 meter och ett fall på 22 meter. 
Konsekvenserna av en sådan vårflod är stora, inte bara för de estetiska värdena utan också för 
de ekonomiska. Ett sådant flöde skulle skada staden oerhört mycket. Norrköping är byggt 
mycket efter Motala ström och hur den flödar då den är reglerad. En oreglerad Motala ström 
kunde på så sätt ta med sig hus och andra byggnader ner i Bråviken. Men denna typ av 
oreglerat vattendrag skulle säkert vara det ultimata för lax- och havsöringsbeståndet.  
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Södra dammen och fallet ner mot Hästskodammen, vid dammluckan rakt fram i bild befinner sig 
Bergsbron-Havets kraftverk      C Karnevald 

5.2 Analys av vattendom 2000-12-14, M 7-99 
Inledningsvis kan sägas att denna vattendom bara tar hänsyn till vattenhushållnings-
bestämmelserna, och inte något annat. Det finns andra domar som reglerar andra delar av 
Motala ström och även andra saker som har med strömmen att göra. Detta är bara en del av de 
domar som finns för Motala ström.  
Vad som tas upp i domen är de slutliga hushållningsbestämmelserna av det vatten som ska 
rinna genom Norrköping. Detta kan ses som ett sätt att få kommunen och kraftbolaget överens 
om hur mycket vatten som ska gå genom kraftverket och hur mycket som ska släppas som 
skönhetsvatten. Detta tycker jag att vi kan sätta in i den andra punkten i den hållbara 
utvecklingens etik, Principen om naturens resursvärde. Naturen ses här uteslutande som en 
resurs som vi människor bör utnyttja i den mån det går. Vi ska använda den för att få en 
hållbar utveckling så vi och framtida generationer slipper svälta. Det är alltså människans 
behov som bör stå i centrum för vår relation till naturen (Stenmark, 2000), och det tycker jag 
att man kan se i vattenhushållningsbestämmelserna. Antingen ska vi använda vattenkraften 
för att kunna bygga upp samhället och få en bra och konkurrenskraftigt fungerande industri. 
Eller också ska vi använda vattnet för våra estetiska värderingars skull. Det skönhetsvatten 
som släpps förbi kraftverket är mycket tydligt anpassat till människans behov. Vi vill ha en 
trevlig och inspirerande väg till skolan eller arbetet och detta kan det strömmande vattnet stå 
för. Under dygnets mörka timmar behöver vi inte ha ett strömmande vattnen, vi ser det ändå 
inte. Men klockan åtta på morgonen när vi ska till jobbet då vill vi se det livliga och vackra 
vattnet. Många tycker även att det är den orörda och otämjda kraften i strömmen som är det 
primära och som tilltalar dem. Det är säkert många som tror att den fåra som strömmen går i 
idag är den ursprungliga och att vattnet alltid sett ut som det gör idag. Då kommer vi utsökt in 
på en annan horisont inom den antropocentriska miljöetiken, bevarandeperspektivet. Här vill 
vi bevara strömmen som den alltid sett ut så att vi kan söka frid och rekreation. Vi bevarar 
alltså en bit av naturen ”orörd” så att vi kan utnyttja den för att må bättre (Ariansen, 1992).  
Kommer vi sedan vidare till kommunens yttrande kan vi se att det som de vill ändra var 
tiderna då vattnet ska gå i strömfåran. Ändringarna är ordnade så att vattnet strömmar mera 
när människor går till och från deras arbeten eller skolan. Det handlar även här alltså om 



Linköpings Universitet, Campus Norrköping  Daniel Andersson 
Miljövetarprogrammet  Vt-03  
C-uppsats 
 
   

21

 

människans värdesättning av det strömmande vattnet. Det som kommunen tar upp som stöd 
för yttrandet i vattendomen är att det har gjorts mycket i Norrköping för att,  
 

”bevara och förädla det unika industrilandskapet i och omkring Motala ström i centrala 
Norrköping.”  
 

Vidare i domen tas det upp att universitet och diverse konstellationer av företag har flyttat till 
området och att dessa har bidragit till att väcka liv i området. Det talas även om att det är 
många människor som rör sig i området och promenadsträck har kommit till för att hjälpa till.  
 

”Den kulturhistoriskt intressanta och fascinerande miljön är mycket populär att vistas 
och promenera i såväl för norrköpingsborna och besökare utifrån.” 
  

Från kommunens håll menar man att strömmen utgör kärnan i det aktuella området och det är 
unikt på grund av att man kan uppleva det strömmande och forsande vattnet.  
Återigen citat:  

”Det är därför angeläget att vatten i tillräcklig mängd av estetiska skäl rinner i 
strömfåran under de tider på dygnet när människor rör sig i området.”   

 
Kommunen anser att tappningstiderna under prövotiden var för snävt tilltagna.  
 
Tabell 3. Här ser man olikheterna mellan sökandens och kommunens tappningstider. 

Månad Sökandens krav Kommunens ändringar 
December-januari 09.00 – 15.00 07.45-15.00 

Februari-mars 08.00 – 17.00 07.45-17.00 
April 08.00 – 20.00 07.45-20.00 
Maj 00.00 – 24.00 07.45-22.00 

Juni-juli 08.00 – 22.00 07.45-22.00 
Augusti 08.00 – 21.00 07.45-21.00 

1-15 september 08.00 – 20.00 07.45-20.00 
16-30 september 08.00 – 19.00 07.45-19.00 

Oktober Nivåberoende 07.45-18.00 
November Nivåberoende 07.45-16.00 

 
Om vi ser till tabell 3 så kan kommunens krav förstås, de vill ha utökade tappningstider då 
människor rör sig i området. Kommunen har inte i dessa krav funderat på vårfloder eller andra 
naturliga fenomen som gör att det kan vara svårt för kraftbolaget att ta emot vatten. Det gäller 
framförallt maj månad då kommunen inte vill ha ett dygnsflöde utan föreslår att tappningen 
enbart sker från 07.45-22.00. Annars tycker jag att det utan tvekan går att skönja ett 
antropocentriskt synsätt när man vill ha dessa tappningstider. Vi kan i detta yttrande se den 
uppenbara skiljelinjen mellan människan och den övrigt levande och döda naturen. Varför den 
i övrigt levande och döda naturen inte finns med i yttrandes tankar kan man fundera kring. De 
svar jag fick av de intervjuade angående detta var att när dessa domförhandlingar pågick då 
var laxen utdöd sedan länge i strömmen. Det man prioriterade var de vackra och strömmande 
vattnet.  
Det handlar nog också mycket om att vattenkraften är väldigt viktig för kommunen och att 
sätta sig emot driften av detta är inte så genomtänkt. Ett annat svar jag fick var att den sidan 
som förespråkade det estetiska var på denna tid starka och de kunde på så sätt påverka 
politikerna på ett bra sätt. En icke-antropocentriker skulle i denna vattendom ha gjort en 
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miljökonsekvensbedömning som undersökte hur denna tappning av vatten skulle påverka 
andra levande varelser, alltså inte enbart människan. Utslaget av denna undersökning skulle 
med stor sannolikhet inte rekommendera tappningstiderna som föreslås. De tappningstider 
som finns uppställda i domen tar inte hänsyn till fiskens egenvärden, utan människan är den 
som sätter villkoren för om laxen ska klara sig eller inte.  

5.3 Validitet och reliabilitet  
Dessa två begrepp beskriver studiens kvalitet (Thurén, 1991). Det krävs att uttalanden och 
slutledningar har hög validitet och reliabilitet för att det sedan ska gå att generalisera sina 
resultat på annat än det undersökta. De svar jag fått i min studie tycker jag har den mängd av 
validitet som man kan önska av en studie av denna storlek. Efter att ha jämfört svaren med ett 
antal dokument, bland annat vattendomen och referens gruppens rapport, tycker jag att svaren 
från intervjuerna samstämmer med de uttryck som kommer från dokumenten. Ett exempel 
som jag kan nämna är frågan om estetik kontra biologiska värderingar. Där försökte jag få 
fram vad informanten ansåg om att det i vattendomen endast talas om de estetiska 
värderingarna och inte de biologiska. Dels fick jag liknande svar på frågan av alla informanter 
och jag kan även läsa detta i flertalet vetenskapliga artiklar, bland annat i artikeln, 
Recommendations for sustainable hydroelectric development. Där tar de upp både estetiska 
och ekonomiska faktorer i förhållande till ekologi. När man planerar för ett kraftverk, och 
speciellt på den tiden då detta planerades, fanns inte tanken på ekologi, det enda som spelade 
in var ekonomiska värden.     
När forskare eller studenter utför studier som försöker få fram människors etiska eller 
moraliska tankar och funderingar, är det lätt att svaren blir politiskt korrekta. Människorna 
svarar inte med sina egna uppfattningar utan tar de som är för stunden korrekta, dessa svar 
kallas ibland för socialt önskvärda svar (Wärneryd, 1993). De kanske vill svara som de tror 
intervjuaren vill ha svaren, eller också vill de inte visa upp en dålig bild av sig själva eller det 
som de representerar.  
Det andra av dessa begreppspar är reliabilitet. Reliabiliteten speglar stabiliteten i svaren från 
den som blivit intervjuad (Thurén, 1991). Skulle personen svara likadant på en och samma 
fråga fast på två olika tidpunkter? Här leds det genast in på det politiskt korrekta igen. 
Beroende på den gällande normen kan man få olika svar på samma fråga. Men jag antar att 
detta inte händer över en natt. Detta kanske sker då nya mandatperioder inleds eller om något 
annat stort inträffar. En sak med min studie som kan ha lite lägre reliabilitet än resten kan vara 
frågan om fiskekortspriser. Detta var en känslig politisk fråga och hela fiskekortsprocessen 
kom fram som en kompromiss mellan politiker, tjänstemän och sportfiskare. Om denna fråga 
lyfts upp på nytt kan läget ha ändrats och svaret blir inte detsamma. Men jag anser inte att 
svaret på denna fråga fäller denna studie, men det är ändå något som man ska vara 
uppmärksam på.  
 
När jag talar om studiens kvalitet vill jag gärna ta upp en sak till. För att kunna jämföra olika 
intervjuer krävs det att de är genomförda på liknande sätt. På grund av praktiska 
omständigheter var jag tvungen att genomföra en av intervjuerna per telefon istället som en 
personintervju. Detta kan göra att det blir svårare att jämföra svaren. Telefonintervjun 
genomfördes annars på liknande sätt som personintervjuerna, det var snarlika frågor och 
svaren jag fick var uttömmande och bra. Dock går det inte på samma sätt förklara eller 
förenkla frågorna under en telefonintervju. Det går heller inte att läsa kroppsspråk eller andra 
fysiska tecken. Detta är en svaghet med studien, men jag anser att detta inte påverkar 
resultaten på ett förödande sätt. Den positiva saken med detta är att jag fick lära mig 
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svårigheterna och de positiva sakerna med en telefonintervju. Har man bara bra utrustning för 
att spela in intervju så är det mycket smidigt. Det sparar både tid och pengar.  
Svårigheterna med denna studie var intervjumetoden. Eftersom jag endast hade genomfört en 
mindre intervjustudie innan så var detta en relativt ny metod för mig. Det krävdes att jag läste 
in mig på tekniken och att jag lärde mig de svårigheter som kommer därtill. Det svåraste var 
att utforma bra och giltiga intervjufrågor, trots att de prövades otaliga gånger innan 
intervjuerna genomfördes. Jag är fortfarande inte riktigt nöjd med dem, men jag ser denna 
studie som en pilotstudie som kan användas inför en större undersökning. Själva intervjuerna 
fungerade på det hela bra, men allteftersom flera intervjuer genomfördes, desto bättre blev jag 
på att behärska tekniken. 

6 Slutsatser 
Mycket av det som kommit fram i denna studie handlar om hur olika människor värderar 
olika saker. En del värderar ekonomisk tillväxt, andra tycker att den omgivande miljön är den 
som ska värderas högst. Många kan även tycka att allt ska värderas lika, såsom Leopold 
menar, det är den ekologiska helheten som är bärare av värde. Han sätter alltså människan 
som en bricka i systemets helhet. Denna uppfattning har ofta inte mycket gehör i den 
kapitalistiska värld som vi lever i. Det är de ekonomiska värdena som styr det andra. Har vi 
tillräckligt med pengar kan vi kanske börja tänka på de andra värdena. I de flesta I-länder idag 
kan man ha en ekonomisk tillväxt som kan samsas med exempelvis estetiska värden. När vi 
kommer till den gräns då vi inte behöver slita för att mätta munnar kan andra värden få en 
plats på en dagliga agendan. Jag vill kalla dessa dilemman I-landsproblem. Vi kan satsa på de 
värden som är till för våra sinnen, såsom en vacker park eller ett forsande vatten mitt i 
centrum av en stor stad. Men när det kommer till den gräns då sinnena vill ha mer och 
ekonomin sätter stopp, då blir det så. Estetiska eller ekologiska frågor har svårt att tävla med 
de ekonomiska. Det finns även motsättningar mellan det estetiska och det ekologiska. Alla vill 
ha en vacker stad, men många vill också ha den levande. I denna studie har jag kommit fram 
till att det inte går att både ha en vacker och en levande stad. I alla fall inte om man ska följa 
de lagar som är uppsatta. Det finns vattenflödesbestämmelser och det finns miniminivåer för 
vattnet. Dessa är reglerade av lagar och de är svåra att ändra på. Dessa bestämmelser gör att 
det estetiska vinner. De flöden och de nivåer som är satta kan inte tillfredställa de ekologiska 
värdena. Då måste man antingen ändra på flödena eller vattennivåerna. Här stöter de 
ekologiska värdena på ytterligare svårigheter. När de estetiska värdena väl är tillfredsställda 
finns det inga ytterligare pengar. För vatten kostar pengar, varje sekund det flödar vatten förbi 
intaget till Holmens kraftverk, förlorar kraftbolaget massor av pengar. För att ha en levande 
ström krävs det att flödet är konstant över dygnet och över året, samt att vattnet syresätts av 
det forsande vattnet. Detta skulle kosta miljonbelopp varje år. Det har varken kommunen eller 
kraftbolaget råd med. Kontentan av detta blir den att de ekologiska värdena inte får plats i det 
ekonomiska system man byggt upp runt vattenkraften i Motala ström. Men idag får de 
rekreationella intressena allt mer plats i samhället. Eftersom dagens samhälle i mycket består 
av stress, behöver vi en plats där vi kan hämta kraft. Så i framtiden kanske dessa intressen kan 
få så stor kraft att vi kan se lekande havsöringar utanför Kåkenhus.  
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8 Bilagor 
8.1 Bilaga 1. Tabeller över tappningstider 
 
Tabell 1. Sökandens krav på tappningstider, den del av vattnet som skall släppas förbi intaget till 
Holmens kraftverk. 

Månad Tid Vattenmängd m3/s 
Januari 09.00 – 15.00 20 

Februari-mars 08.00 – 17.00 20 
April 08.00 – 20.00 20 
Maj 00.00 – 24.00 20 

Juni-juli 08.00 – 22.00 20 
Augusti 08.00 – 21.00 20 

1-15 september 08.00 – 20.00 20 
16-30 september 08.00 – 19.00 20 
16-31 december 09.00 – 15.00 20 

 
Tabell 2. Sökandens krav på tappningstider, den del av vattnet som ska gå förbi intaget till Bergsbron-
Havets kraftverk.  

Månad Tid Vattenmängd m3/s 
Januari 08.00 – 21.30 3 

Februari-mars 07.30 – 21.30 3 
April 07.00 – 21.30 3 
Maj 00.00 – 24.00 3 

Juni-juli 07.30 – 22.00 3 
Augusti-oktober 07.30 – 21.30 3 

November-december 08.00 – 21.30 3 
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8.2 Bilaga 2. Orienteringskarta 
 

 
Orienteringskarta över Motala ströms flöde genom Norrköping. Bilden tagen från Refensensgruppen 
för strömmenfisket (kontakt, Jonas Edlund). 
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8.3 Bilaga 3. Intervjuformulär 
Intervjuformulär angående intervjuer med intressegrupper för Motala ströms utveckling.  
 
 
Intervjumetod ....................................................................................................................  
 
Informant ...........................................................................................................................  
 
Informantens sysselsättning ..............................................................................................  
 
Intervjudatum ....................................................................................................................  
 
Intervjuplats .......................................................................................................................  
 
Intervjun Börjar och slutar .................................................................................................  
 

1. Hur ser du på utvecklingen av sportfisket i Motala ström? 
2. Vad har hänt de senaste åren? 
3. Vad har varit den viktigaste förändringen? 
4. Har du några synpunkter angående priset på fiskekort? 
5. Vad skulle kommunen kunna göra för att få sportfisket än mer intressant? 
6. Vad är det största hotet mot sportfisket? 
7. Kan ett högre vattenflöde eller andra fysiska förändringar påverka kulturmiljön i 

Norrköping? 
8. I vattendom 2000-12-14 M 7-99, tas de estetiska värdena upp men inte de biologiska, 

vad kan det bero på? 
 

9. Har kommunen överklagat vattendomen? 
10. Finns det samarbete mellan kommunen och kraftbolaget? 
11. Har kommunen haft tankar på att köpa vatten från kraftbolaget? 
12. Vad har kommunen för budget för fisket? 
13. Vad består Drags Kraft AB av, vilka äger bolaget och när bildades det? 
14. Vilka kraftverk idag producerar elkraft? 
15. Vilka domar reglerar vattenflödet i strömmen? 

Hur påverkas kraftbolaget av ett mindre vattenuttag? 
16. Går det att ha ett lönsamt kraftverk och en reproduktion av laxartad fisk i Motala 

ström? 
17. När bildades den ekonomiska föreningen? 
18. Har sportfiskarna någon möjlighet att påverka beslut som fattas i kommunen? 
19. Vad skulle man kunna göra för att locka fler turister till Norrköping och sportfisket? 

 


