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Sammanfattning
När nya former av förvaltning och beslutsfattande introduceras  måste  dessa utvärderas.  När  de 

introduceras i ett demokratiskt samhälle är en viktig del i dessa utvärderingar att undersöka hur 

demokratiska  dessa  beslutsformer  är.  Genom att  använda  mig  av  material  som samlats  ihop  i 

forskningsprojektet Legitimate institutions for carnivore management vid Luleå tekniska universitet 

– ett projekt finansierat av Naturvårdsverket – har jag med detta syfte undersökt vilken påverkan 

samförvaltning kan ha på demokratins centrala processvärden. Jag har konstruerat en demokratisk 

idealtyp  baserad  på  dessa  värden  och  tidigare  forskning,  varefter  jag  genom  att  studera 

viltförvaltningsdelegationer i tre svenska län har tagit reda på hur väl denna form av beslutsfattande 

kan passa in i ett demokratiskt samhälle.

Mina slutsatser är att samförvaltning, på ett sådant sätt som denna fungerar i de studerade fallen, är 

fullt  kompatibel  med  demokrati  –  och  kan  vara  positiv  för  en  utvidgad  demokrati  om utökad 

deliberation och decentralisering ses som önskvärda delar i  ett  utvidgat  demokratibegrepp.  I  de 

studerade fallen finns dock en del brister, och risk för ett demokratiskt underskott på vissa områden. 

Vissa av dessa – ibland potentiella – brister är risk för intressekonflikter hos enskilda ledamöter, 

information som enligt utsaga inte protokollförts och att alla relevanta intressen inte verkar finnas 

representerade (åtminstone inte ännu). Samförvaltning i denna utformning framstår trots detta som 

ett  demokratiskt  alternativ  då bristerna inom viltförvaltningsdelegationerna i  mångt  och mycket 

beror på avvikelser från de principer som ligger till grund för delegationerna. Förbättringar som 

ökar den demokratiska legitimiteten bör vara möjliga att åstadkomma under arbetets gång, genom 

granskning och utvärdering, ifall det finns en vilja till förändring i en mer demokratisk riktning.
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Samverkan mellan aktörer och samförvaltning av resurser har på senare år blivit allt mer populära 

företeelser inom politiken och den statsvetenskapliga forskningen (Jöborn, Gipperth & Westberg 

2007, ss. 8-9), och ses i regel som något positivt (Carlsson & Berkes 2005, s. 71). En forskare som 

bidragit mycket till detta område är Elinor Ostrom, som tilldelades Nobelpriset i ekonomi år 2009 – 

vilket är ett starkt erkännande av både hennes forskning och själva forskningsområdet. Kungliga 

Vetenskapsakademien menar att hon ”har utmanat den konventionella uppfattningen att gemensam 

egendom  ofta  missköts  och  därför  antingen  borde  privatiseras  eller  regleras  av  centrala  

myndigheter” (Internet 1), och istället genom sina studier visat att resurser kan förvaltas genom 

olika former av brukarföreningar tillsammans med statliga myndigheter – genom samförvaltning. 

Ämnet är således väldigt aktuellt i dagsläget. 

På  sin  hemsida  vid  Indiana  University  nämner  Ostrom att  det  som främst  intresserar  henne  i 

samförvaltningsforskningen är hur institutionella förhållanden på olika sätt  påverkar människors 

agerande  (Internet  2),  medan  vanliga  anledningar  till  att  pröva  samförvaltningslösningar  är  att 

försöka  underlätta  genomförandet  av  politiska  beslut,  ge  mer  legitimitet  till  besluten,  skapa  en 

hållbar utveckling och/eller att försöka länka samman olika organisationer och grupper (Carlsson & 

Berkes 2005, s. 65, 72). I denna uppsats kommer jag dock att fokusera på något helt annat än hur 

gemensamma resurser bör allokeras för att nå en hållbar utveckling, eller institutioners påverkan på 

individers agerande. Trots att dessa frågor förstås är väldigt viktiga, kommer jag istället att fokusera 

på en något mindre uppmärksammad aspekt av samförvaltning:  den demokratiska aspekten. Mer 

specifikt  kommer  jag  att  titta  på  hur  samförvaltningsinitiativ  passar  ihop  med  demokratiska 

grundvärderingar.

Det är nämligen så att samförvaltning inte längre ”bara” handlar om gamla, etablerade sedvänjor 

och samarbetsformer som uppkommit kring gemensamma resurser (som många av de exempel som 

Ostrom (1990) tar upp är). Efter forskningsresultat som visat på samförvaltningens potential när det 

gäller styrandet av dessa resurser har det även blivit allt vanligare att politiker försöker skapa sådan 

samverkan  genom  olika  beslut  och  regeringsuppdrag;  detta  är  idag  en  vanlig  form  av 

samförvaltning (Carlsson & Berkes 2005, s. 2). Sådana samarbetsformer blir således allt viktigare, 

och  från  regeringshåll  ofta  uppmuntrade,  delar  i  hur  vi  styr  och  förfogar  över  gemensamma 
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resurser; alltså hur vi styr och förfogar över delar av vårt demokratiska samhälle. Allt fler verkar se 

samförvaltning  som  ett  bra  alternativ  till  mer  traditionella  styrformer,  där  ett  exempel  är 

Fiskeriverket (Internet 3). För att lyckas uppnå ett hållbart fiske skapas samförvaltningsinitiativ på 

uppdrag av regeringen (Internet 4) och tidigare styrformer överges till förmån för olika projekt med 

fokus på samverkan mellan berörda aktörer. Ett annat exempel är samverkansplaner för värdefulla 

kust-  och  havsområden  (Internet  5),  och  ett  tredje  är  de  viltförvaltningsdelegationer  (SFS 

2009:1474) som ska undersökas i denna uppsats. När samförvaltning blir ett sätt för regeringen att 

delegera makt och ansvar över gemensamma resurser blir det också nödvändigt att studera hur detta 

påverkar vår demokrati, då Sverige ska vara ett demokratiskt samhälle (SFS 1974:152). Normativt 

ses  demokratin  av  många i  det  västerländska  samhället,  inklusive  våra  makthavare,  som något 

positivt  (Strömblad  2009,  s.  10). Om nya  sätt  att  förvalta  gemensamma  resurser  har  ett  stort 

demokratiskt underskott bör vi således leta efter nya lösningar; kan de nya förvaltningsmodellerna 

däremot bevara, eller utöka, det folkliga inflytandet och demokratin kan de ge en mer dynamisk och 

deltagande demokrati.

Vilförvaltningsdelegationerna  har  valts  ut  som  fall  för  denna  studie  då  de  är  exempel  på 

samförvaltning  där  både  representanter  för  det  offentliga  och  representanter  för 

intresseorganisationer  deltar  aktivt  som  ledamöter,  vilket  är  en  intressant  maktdelning  ur  ett 

demokratiskt perspektiv. En av de största farhågor som finns kring samförvaltning och andra typer 

av nätverksstyrning är nämligen att  dessa kan bli  beslutsorgan där allmänintresset  sätts ur spel, 

genom att särintressen kan ta policybeslut utan hänsyn till folket (Hedlund & Montin (red.) 2009, s. 

27). En föreslagen lösning på problemet är dock att politiker och/eller andra representanter för det 

offentliga deltar i nätverken (Hedlund & Montin (red.) 2009, ss. 29-30; Sørensen & Torfing 2005), 

vilket är den lösning som tillämpas i dessa viltförvaltningsdelegationer.

När det gäller samförvaltning i bredare bemärkelse, vilket dessa viltförvaltningsdelegationer ska 

fungera som fall av i studien, vill jag påpeka att det rör sig om ett brett ämne. Samförvaltning av en 

gemensam resurs syftar normalt till  att en resurs styrs gemensamt av staten och de aktörer som 

faktiskt använder resursen (Carlsson & Berkes 2005, s. 65). Världsbanken (1999, s. 11) definierar 

samförvaltning på följande vis: 

The  sharing  of  responsibilities,  rights  and  duties  between  the  primary  stakeholders,  in  particular  local 

communities and the nation-state; a decentralized approach to decision-making that involves the local users in 

the decision-making process as equals with the nation-state.
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Det handlar alltså om att statliga myndigheter vänder sig till människor som använder en resurs och 

skapar ett samarbete med dessa individer och grupper, varefter de tillsammans styr över resursen. 

Sådana lösningar kan sedan, i realiteten, se väldigt olika ut. Det kan röra sig om samarbetsformer 

där  staten  har  nästan  total  kontroll,  eller  lösningar  där  resursanvändarna  nästan  har  helt  fritt 

spelrum; strukturerna förändras också ofta under tidens gång (Carlsson & Berkes 2005, ss. 66-67).

Enligt  Elinor  Ostrom  finns  några  gemensamma  egenskaper  hos  samförvaltningslösningar  som 

fungerar väl, och som fungerat under lång tid. Dessa gemensamma egenskaper har hittats genom 

hennes,  och  andra  samförvaltningsforskares,  empiriska  studier.  Ostrom  menar  därför  att  en 

välfungerande samförvaltning bör ha tydliga gränser; resursen måste vara klart avgränsad, liksom 

vilka som har rätt att utnyttja den. Det bör även finnas en överensstämmelse mellan regler i bruk 

och de lokala förhållandena; de flesta som deltar och påverkas av de operationella reglerna bör 

också kunna påverka och omforma dessa regler. Vidare bör de som nyttjar resursen också övervaka 

den och se till att reglerna följs, medan överträdelser bör kunna bestraffas på ett sätt som anpassas 

efter hur allvarligt regelbrottet är. Det bör finnas mekanismer för konfliktlösning och lokala arenor 

där deltagarna kan lösa konflikter till låg kostnad, och de politiska makthavarna bör inte stå i vägen 

för resursanvändarnas rätt att utforma egna institutioner och regler. För större samarbeten bör även 

alla viktiga delar i en samförvaltning organiseras i många olika ”nivåer” som är sammanvävda med 

varandra; till exempel i lokala, regionala och nationella nivåer av jurisdiktion (Ostrom 1990, s. 90, 

102; Internet 7).

När dessa kriterier inte uppfylls finns en risk att samförvaltningen inte fungerar tillfredsställande, 

eller inte fungerar alls (Ostrom 1990, ss. 178-181). Det finns däremot en viss osäkerhet kring vad 

det är som gör att vissa resursanvändare klarar av problem som uppkommer när det gäller att följa 

regler och att ömsesidigt övervaka resurserna, medan andra misslyckas med det (Ostrom 1990, s. 

187). Däremot, hävdar Ostrom, har åtminstone en av följande fem variabler visat sig påverka detta 

(även om det finns avvikande exempel):

1. Det totala antalet beslutsfattare.

2. Antalet deltagare som krävs för att uppnå kollektiva förmåner.

3. Hur länge användarna planerar att använda resursen.

4. Hur lika användarnas intressen är.

5. Om det finns deltagare med ansenliga ledarskapsförmågor eller andra tillgångar.

(Ostrom 1990, s. 188)

3



Utifrån Ostroms genomgång fungerar samförvaltning bäst när det finns relativt få beslutsfattare, när 

resursanvändarna har tänkt använda resursen länge (helst i flera generationer) eller åtminstone har 

ett långsiktigt perspektiv, när användarna har liknande intressen och när det finns deltagare med god 

ledarskapsförmåga. Samtidigt har flera studier visat att statligt stöd för samförvaltningslösningar 

och liknande former av nätverk kan spela en viktig roll i att förenkla skapandet av välfungerande 

lösningar (se till exempel Beem 2007 och Schneider et al. 2003) – även om bara statligt stöd verkar 

vara otillräckligt.  ”The process of developing institutions for co-management is lengthy and time 

consuming and [...]  user groups do not necessarily embrace changes to the status quo” (Beem 

2007, s. 540).

1.2 Problemformulering och frågeställningar

När det  gäller  samförvaltning tas  det  ibland nästan  för  givet  att  en ökad samförvaltning  också 

innebär  en  ökad  demokrati,  då  ”beslutsprocessen  går  från  att  vara  tjänstemannastyrd  till  att  

involvera företrädare för olika intressen” (Píriz 2005, s. 9). Píriz, som skriver för Fiskeriverket, 

kritiserar den traditionella styrningen där myndigheter samrått med fiskarnas riksorganisation; detta 

anses  vara  ”otillräckligt  och  föga  anpassat  till  de  krav  som  samhället  ställer  på  ett  öppet  

demokratiskt arbetssätt”  (Píriz 2005, s. 11). Ser vi däremot på forskning i ämnet verkar det ofta 

vara så att få beslutsfattare, starka ledartyper och homogena intressen hos deltagarna är faktorer 

som  gör  att  en  samförvaltning  fungerar  bra  (Ostrom  1990,  ss.  187-188).  Det  innebär  att 

samförvaltning  också  kan  ge  upphov  till  strukturer  som  är  allt  annat  än  demokratiska  och 

inkluderande  –  och  kan  ibland till  och  med fungera  mest  effektivt  på  så  vis.  Inte  heller  detta 

stämmer överens med kraven på ett öppet demokratiskt arbetssätt. 

Imperial (1999, s. 450) skriver, om samförvaltning, att: ”we live in a democracy, and it is hard to  

argue against the notion that the public and affected stakeholders should have an opportunity to  

participate and influence government decision making”. Då vi har en demokrati menar Imperial 

alltså att det är svårt att hävda att intressenter inte ska ha möjligheten att påverka beslutsfattandet. 

Och  detta  stämmer  förstås;  men  bilden  måste  problematiseras  mer  än  så  om vi  ska  kunna  se 

samförvaltningens egentliga påverkan på demokratin. Samförvaltning innebär trots allt inte enbart 

att fler människor inkluderas i beslutsfattandet, utan även att gamla arrangemang – där demokratiskt 

valda representanter fattar, eller åtminstone är ansvariga för, besluten – till viss del överges. Om 

dessa faktiskt representerar folket och den allmänna viljan, är det verkligen önskvärt att de förlorar 
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en del av sin makt om det kan finnas ett demokratiskt underskott i de strukturer som ersätter den?

Vilket leder till nästa problem: hur ska demokrati definieras? Om våra beslutsfattare är människor 

som demokratiskt valts till sina positioner, av hela svenska folket, varför skulle deras styrning av en 

resurs vara mindre demokratisk än en samförvaltningsgrupps styrning av densamma? Och om vi 

vänder på det: varför skulle en samförvaltningsgrupp, där deltagarna inte är demokratiskt valda, ens 

vara ett demokratiskt alternativ? Med utgångspunkt i representativ demokrati, med allmänintresset i 

fokus (Internet 6) ter det sig föga demokratiskt att överlämna en gemensam resurs till en relativt 

liten beslutsfattande grupp som inte valts av folket. Och denna representativa demokrati är trots allt 

den form av demokrati som finns inskriven i Sveriges grundlag (SFS 1974:152). 

Med fokus  på  att  de  inblandade  intressegrupperna  direkt  ska  representeras  i  den  demokratiska 

processen verkar däremot de som talar  om demokratiska fördelar med samförvaltningslösningar 

ofta ha ett  demokratiideal som ligger närmare den  deliberativa demokratin (Elster  (red.)  1998). 

Länken  mellan  det  deliberativa  demokratiidealet  och  samförvaltningslösningar  belyses  även  i 

tidigare forskning (Zachrisson 2010). I den deliberativa demokratin läggs tyngdpunkten inte på val 

av representanter och politikers förmåga att tyda allmänviljan, som i den representativa modellen, 

utan mer på att människor själva ska diskutera, komma överens, inkluderas i beslutsprocesserna och 

fatta besluten (Rosenberg (red.) 2007, ss. 220-221). Även om samförvaltning visserligen i många 

fall handlar om representation av olika gruppers intressen är detta trots allt ett steg närmare den 

deliberativa demokratin än de klassiska representativa processerna  (Zachrisson 2010, ss. 288-289). 

Med olika syn på hur demokratin är, eller bör vara, beskaffad kan alltså olika typer av risker och 

möjligheter  med  ökad  samförvaltning  ses.  För  att  kunna  avgöra  hur  samförvaltning  påverkar 

demokratin  kan  jag  således  inte  uteslutande  använda  mig  av  en  representativ  eller  deliberativ 

demokratisk modell; då många av de element som är positiva för den ena kan vara negativa för den 

andra.  Jag  måste  istället  konstruera  någon  form  av  idealtyp  (Weber  2007,  ss.  211-217)  som 

innehåller demokratins centrala processvärden, och försöka ta reda på hur dessa kan påverkas ifall 

allt  större delar av samhällets gemensamma resurser överlåts till  samförvaltningsgrupper. En del 

tidigare studier där viktiga demokratiska processvärden lyfts fram har redan gjorts  (Leach 2006; 

Strömblad 2009), vilka jag kan luta mig på när jag ska bygga upp en demokratisk idealtyp.
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1.3 Syfte

Mitt syfte är att undersöka vilka effekter samförvaltning kan ha på demokratin, definierad som de 

viktigaste aspekterna – eller de centrala värdena – i en demokrati. Detta belyses genom att studera 

viltförvaltningsdelegationer som exempel på samförvaltning och analysera dessa med hjälp av en 

demokratisk idealtyp.

1.4 Avgränsningar

Studien kommer, när det gäller demokrati, enbart att utgå ifrån en idealtyp. Givetvis skulle en studie 

även kunna inkludera hur den faktiska representativa demokratin ser ut i dagens Sverige; men detta 

är  inte  studiens  syfte.  Syftet  är  istället  att  försöka  ta  reda  på  hur  samförvaltning  kan  påverka 

demokratin;  det  vill  säga  om samförvaltning  överensstämmer  bra  eller  dåligt  med  de  centrala 

demokratiska värdena. Om detta sedan är bättre eller sämre, eller lika bra, som den demokrati vi har 

idag faller därför utanför detta syfte – även om det förstås vore intressant att undersöka i framtida 

forskning. En sådan studie skulle dock kräva en tämligen grundlig och omfångsrik kartläggning av 

dagens politiska system, och är därför inte lämpad för en uppsats med det omfång som är aktuellt 

här. Detta är värt att tänka på under läsning av uppsatsen: den påverkan på demokratin som beskrivs 

är påverkan på en demokratisk idealtyp, inte på Sveriges faktiska demokrati.

1.5 Disposition

Uppsatsen  har  utformats  med  syftet  att  presentera  ämnet  och  studien  på  ett  enkelt  och 

lättöverskådligt vis. Ett metodavsnitt redogör kortfattat för vilka metoder och vilket material som 

använts.  Därefter  följer  ett  teoriavsnitt,  Demokrati,  där  demokratiteori  relevant  för  studien 

presenteras  och  där  tidigare  forskning  uppmärksammas  samt  används  för  uppsatsens  teoretiska 

referensram. En demokratisk idealtyp bestående av demokratiska processvärden byggs därefter upp 

med hjälp av det  teoretiska materialet  och tidigare forskning;  idealtypen operationaliseras  i  det 

följande avsnittet, där konkreta frågor formuleras utifrån de värden som idealtypen består av. Detta 

följs  av  ett  empiriskt  och  analytiskt  avsnitt,  Samförvaltning  och  demokrati,  där  frågorna  från 

föregående avsnitt besvaras med hjälp av uppsatsens empiri. Därefter följer ett avsnitt bestående av 

diskussion  och  slutsatser,  i  vilket  de  resultat  som  föregående  avsnitt  visat  presenteras  och 

diskuteras.
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2 METOD OCH MATERIAL

Studien kommer att utgå ifrån demokratisk teori, där fokus kommer att ligga på representativ och 

deliberativ demokrati. Ur dessa traditioner kommer demokratiteoriernas centrala värden att plockas 

ut  och  användas  som en  demokratisk  idealtyp.  För  att  undersöka  hur  samförvaltning  påverkar 

demokratin kommer exempel på samförvaltning undersökas utifrån den idealtyp som konstruerats. 

De exempel  som valts  ut  är  tre  svenska viltförvaltningsdelegationer;  information om hur dessa 

fungerar  och  vad  deltagarna  tycker  om  dem  kommer  att  hittas  dels  genom  förordningar  och 

offentliga  dokument,  och  dels  genom semistrukturerade  telefonintervjuer  från  sommaren/hösten 

2010. Två av delegationerna som studerats tillhör det norra rovdjursförvaltningsområdet och en 

tillhör det mellersta, där samtliga ordinarie ledamöter (totalt 43 individer) har intervjuats. Jag har 

dock inte haft tillgång till en intervju (intervju 3:9), så studien kommer att baseras på övriga 42.

Jag har inte själv utfört  intervjuerna,  utan dessa har utförts inom ramen för forskningsprojektet 

Legitimate  institutions  for  carnivore  management vid  Luleå  tekniska  universitet,  finansierat  av 

Naturvårdsverket.  På så vis  har jag inte själv kunnat påverka intervjumallen eller  frågorna som 

ställts,  vilket  jag  ser  som positivt  då  detta  minskar  riskerna  för  konfirmationsbias  i  valet  och 

formuleringen av frågor och följdfrågor. Samtidigt finns dock en negativ aspekt av detta, då de 

frågor jag utifrån demokratiteori ser som relevanta kanske inte alltid ställts så direkt som jag själv 

hade  önskat;  men materialet  har  visat  sig  ge  tillfredsställande information  om de  frågor  jag är 

intresserad av, varför jag ser detta utförande som överlag positivt.

Intervjuer som underlag för studien har vidare en del för- och nackdelar. Genom dessa kan jag ta 

reda på hur deltagarna uppfattar delegationerna, hur de ser på deras egna roller i samarbetet och hur 

det  faktiska  arbetet  går  till.  Genom  intervjuer  får  jag  dock  bara  denna  typ  av  ”subjektiva” 

information;  för  att  undersöka  delegationernas  formella  grunder  –  som i  en  del  av  uppsatsens 

frågeställningar är viktigare än deltagarnas egna upplevelser – är analys av den förordning som 

ligger  till  grund  för  delegationerna  en  bättre  metod  att  tillämpa.  Beroende  på  vilken  del  av 

frågeställningarna som ska besvaras tillämpas således dessa källor i olika utsträckning.

Utifrån en litteraturstudie med ett teoretiskt fokus byggs således uppsatsens teoretiska referensram, 

varefter materialet från intervjuerna utgör grunden för en fallstudie där en demokratisk idealtyp 

jämförs med tre viltförvaltningsdelegationer. Det material som kommer att användas är litteratur 

kopplad till demokratiteori och samförvaltning (främst böcker, vetenskapliga artiklar och rapporter), 
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samt de intervjuer som viltförvaltningsdelegationernas deltagare svarat på och andra källor – till 

exempel förordningar – som är relevanta för hur dessa delegationer fungerar. Studien har således en 

kvalitativ  ansats  (Backman  2008,  s.  33)  där  uppgiften  är  att  utifrån  uppsatsens  teoretiska 

underbyggnad tolka empiri bestående av dokument och semistrukturerade intervjuer, snarare än att 

till exempel redovisa statistiska resultat vilket hade varit mer lämpligt i en kvantitativ studie. Då de 

värden som undersöks är svåra att kvantifiera är detta det tillvägagångssätt jag bedömer som bäst 

lämpat för uppgiften. Detta kommer även att påverka vilka slutsatser som kan dras av studien. Då 

objektiv  kvantifiering  av  värdena  är  omöjlig,  och  i  slutändan  skulle  avgöras  av  mina  egna 

avvägningar, kommer jag istället att klargöra vilka aspekter av resultaten som pekar åt det ena eller 

det andra hållet. Vilka aspekter av de studerade delegationerna som eventuellt kan fungera positivt 

för en demokratisk utveckling, och vilka som eventuellt kan fungera negativt för densamma.

Den litteratur som används har valts ut med hänsyn till dess relevans för uppsatsens syfte, för att 

studien ska hålla hög validitet (Saunders, Lewis & Thornhill 2007, s. 614), och med ett källkritiskt 

fokus på att källorna faktiskt är tillförlitliga för att även studiens reliabilitet ska vara hög (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2007, s. 609). För att försäkra mig om tillförlitligheten utgår jag främst ifrån 

böcker utgivna på akademiska förlag, helst förlag kopplade till kända universitet, och artiklar som 

publiceras i vetenskapliga tidskrifter (och som således genomgått granskning genom peer-review). 

Genom  denna  källkritiska  metod  och  genom  att  belysa  olika  aspekter  av  de  studerade 

delegationernas  potentiella  demokratiska  implikationer  –  hellre  än  klar  kvantifiering  som  i 

slutändan vilar på subjektiva värderingar – försöker jag även ge studien hög intersubjektivitet. Om 

samma studie skulle utföras av någon annan som använder sig av liknande metoder, och en idealtyp 

som liknar min, skulle snarlika resultat hittas.

3 DEMOKRATI
Demokrati är, till att börja med, ett problematiskt begrepp. Det betyder ”folkstyre” efter grekiskans 

”demos” (folk eller medborgare) och ”krati'a” (välde eller styre), och den grundläggande idén är att 

människor  styr  över  sig  själva  (Spång  2005,  s.  7).  Ordet  har  en  starkt  positiv  klang  i  den 

västerländska diskursen, och förknippas i regel med något gott (Strömblad 2009, s. 10). Det finns 

dock olika åsikter och tolkningar kring vad som mer exakt menas med ”demokrati”, annat än att det 

handlar  om något  slags  folkstyre.  För  att  inte  behöva  avvika  från  uppsatsens  syfte  genom att 

fördjupa mig i den oändliga diskussionen om hur de optimala demokratiska styrformerna bör se ut 

kommer jag, med hjälp av tillgängligt teoretiskt arbete, istället att fokusera på centrala demokratiska 

8



värden – inte på de konkreta styrformer dessa kan ta sig uttryck i. Men vilka är dessa värden? För 

att ta reda på detta måste jag undersöka olika demokratisyner, och se vilka värden var och en av 

dem anser vara centrala. Jag kommer här att avgränsa mig till demokratisyner som jag anser vara 

relevanta för uppsatsens frågeställningar, och kommer därför till exempel att utelämna de antika 

varianterna av demokrati som fanns i samhällen som Sparta och Aten (Dunn (red.) 1993, s. 1), den 

minimalistiska  demokratisynen  (Shapiro  & Hacker-Cordón (red.)  1999,  ss.  3-8)  och  en  mängd 

andra synsätt på vad demokrati är eller bör vara. De två olika demokratisyner jag valt att fokusera 

på är istället den representativa demokratisynen och det deliberativa synsättet. Dessa rymmer i sig 

själva en mängd olika strömningar och inriktningar, men på grund av uppsatsens omfång kommer 

jag enbart att fokusera på huvudfårorna.

Den representativa demokratin har valts då detta är den dominerande formen av demokrati i vårt 

samhälle,  och  den  typ  av  demokrati  som  vi  lever  under.  Då  det  är  vissa  aspekter  av  denna 

demokratiform  vi  till  viss  del  ”ger  upp”  genom  att  introducera  mer  deliberativa 

samförvaltningsinitiativ  ter  sig  teori  rörande  den  representativa  demokratin  som  ett  tämligen 

självklart val för uppsatsen. 

Den deliberativa demokratin har valts ut då samförvaltningsförespråkare ofta belyser det positiva i 

att fler intressenter deltar i de demokratiska processerna och diskuterar i ett försök att nå konsensus 

– vilket stämmer väl överens med vad förespråkare av den deliberativa demokratisynen ser som 

viktigt i en demokrati. Enligt SOU 2000:1 (s. 243) är även en demokrati med ett ökat deltagande 

och med deliberativa kvaliteter något som bör eftersträvas idag – med den grundidén har regeringen 

initierat olika samförvaltningslösningar (Píriz 2006, s. 13). Även den deliberativa demokratisynen 

framstår således som ett självklart val för det ämne studien handlar om. Den ena demokratiformen 

handlar således om ”vad vi har” och den andra om ”vad vi får” (eller åtminstone den teoretiska 

underbyggnaden  för  dessa  former  av  demokrati).  Att  använda  fler  demokratiformer  skulle 

visserligen kunna vara intressant, men skulle förmodligen göra bilden grumligare än den behöver 

vara.

3.1 Den representativa demokratisynen

Idéerna bakom den representativa demokratin utgår i mångt och mycket från klassisk liberalism och 

republikanism, tänkare som John Locke och de demokratiska ideal som inspirerade de franska och 

amerikanska revolutionerna. Det är en syn på demokrati som på allvar började få inflytande på 
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1700-talet  (Westerståhl  1997,  s.  22).  Locke  tänkte  sig  ett  ”samhällskontrakt”  (Locke  2009,  ss. 

65-67), vilket går ut på att det en gång i tiden existerade ett naturtillstånd där alla människor var helt 

fria att göra vad de ville och kunde. Då detta blev osäkert förenade människorna sig och skapade 

samhällskontrakt,  vilka ersatte ”naturlig frihet” med ”civil  frihet”.  I  denna syn på demokrati  är 

således  mänskliga  fri-  och  rättigheter  centrala  värden,  vilka  demokratin  ska  uppfylla,  och 

självstyret, eller folksuveräniteten, är det andra ben som denna demokratisyn vilar på (Spång 2005, 

s. 17). Diskussionerna mellan olika företrädare för den representativa demokratisynen handlar också 

ofta  om hur dessa värden bäst  förenas.  Bland framstående moderna exempel på kontrakts-  och 

rättighetsteori inom politisk filosofi kan Nozick (2008) och Rawls (2000) nämnas.

Vilka som utgör ”demos”, eller ”folket”, i detta folkstyre har varierat och varit beroende av vilken 

tidsperiod och vilka tänkare vi tittar på. Under tidens gång har alla möjliga kategorier av människor 

uteslutits från ”folket”; kvinnor och slavar hade till exempel sällan eller aldrig någon rösträtt i de 

tidiga  representativa  demokratierna,  och  även  män  utan  egendom exkluderades  på  många  håll 

(Spång  2005,  s.  23).  Idag  råder  däremot  i  princip  konsensus,  bland  de  flesta  representativa 

demokratiteoretiker, om att folket inbegriper alla myndiga medborgare i ett land (Spång 2005, ss. 

25-27).

Även om demokrati av stora grupper ända in i 1789 års franska revolution (Dunn (red.) 1993, s. 

112),  och  av  vissa  inflytelserika  demokratiska  tänkare  som Rousseau  (2008,  ss.  94-95),  främst 

förknippades med direkt demokrati  kom den representativa demokratin att  bli  den dominerande 

trenden i  demokratisk teori.  Representanterna ska utses i  allmänna val,  och deras uppgift  är  att 

förverkliga folkviljan. Några av fördelarna med den representativa formen av demokrati är, enligt 

förespråkare,  att  den fungerar  i  större  enheter  och innebär  att  folket  inte  behöver  undvara  lika 

mycket tid för politiskt arbete (Westerståhl 1997, s. 22). Den ger även mer utrymme för att ”de 

bästa” (de folkvalda) ska kunna reflektera över politiska frågor; vilket gör att den representativa 

demokratin,  på ett  bättre  sätt  än den direkta,  kan  förverkliga  allmänviljan,  hellre  än viljan hos 

enskilda särintressen (Spång 2005, s. 28). Andra såg däremot den representativa demokratin som en 

kompromiss  mellan  ideal  och  verklighet  (Spång 2005,  ss.  48-49;  Westerståhl  1997,  s.  22),  där 

idealet  fortfarande  var  direkt  folkstyre  –  men  där  de  verkliga  förhållandena  inte  ansågs  vara 

lämpliga för sådant. Centralt är dock alltid att representanterna förverkligar folkviljan, medan folket 

alltid är de egentliga makthavarna i samhället. ”[The people] must be true masters, whenever they  

please, of all the operations of government” (Mill 1861, s. 86).
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För många demokratiteoretiker är en god representation av folkviljan således central för demokratin 

(Shapiro & Hacker-Cordón (red.) 1999, s. 32). En sådan representation uppkommer enligt Adam 

Przeworski genom demokratiska val på grund av en (eller flera) av fyra anledningar: (1) för att 

lämpliga människor, som inte låter sig korrumperas, ställer upp i valen, (2) för att folket effektivt 

använder sina röster  för att  se till  att  lämpliga representanter väljs även om både lämpliga och 

olämpliga sådana ställer upp i valen, (3) för att folkets röster fungerar som ett ”hot” mot makthavare 

som känner sig frestade att avvika från den allmänna viljan och (4) för att ”checks and balances” 

mellan  olika  delar  av  den  politiska  makten  resulterar  i  att  folkets  intressen  hamnar  i  centrum 

(Shapiro & Hacker-Cordón (red.) 1999, s. 31).

Som nämnts är en annan central del av den representativa demokratisynen de mänskliga fri- och 

rättigheterna.  Det demokratiska rättighetstänkandet fick sitt  stora samhälleliga genombrott  i  och 

med revolutionerna i Amerika och Frankrike (Spång 2005, s. 36). Exakt vilka dessa rättigheter är 

varierar mellan olika demokratiska tänkare och samhällen, men några centrala sådana är ”skydd för  

personers personliga integritet, likhet inför lagen och rättssäkerhetsgarantier, liksom näringsfrihet,  

äganderätt,  rörelsefrihet  och  religions-  och samvetsfrihet” (Spång 2005,  s.  38).  Många,  främst 

socialister  och  socialliberaler  av  olika  slag,  ser  även  ytterligare  rättigheter  (som brukar  kallas 

”positiva  rättigheter”)  så  som  rätt  till  utbildning,  sjukvård,  arbetsrätt  och  rätten  till  drägliga 

levnadsförhållanden (Spång 2005, s. 39) som nödvändiga rättigheter för ett välfungerande folkstyre. 

För att kunna garantera vissa grundläggande rättigheter, samt förhindra tyranniskt maktutövande 

och säkerställa en god maktdelning, förespråkar många anhängare av den representativa demokratin 

således en konstitution (Dahl, Shapiro & Cheibub (red.) 2003, ss. 192-194). Detta för att folkets 

självstyre och respekt för grundläggande rättigheter ska kunna samexistera (Spång 2005, s. 51). Alla 

demokratiteoretiker  som  ser  rättigheter  som  en  viktig  aspekt  av  demokratin  är  däremot  inte 

övertygade om konstitutionalismen som lösning på problemet  (Dahl,  Shapiro & Cheibub (red.) 

2003, ss. 229-231). 

Att människor ska ha lika rättigheter är även en central del i de demokratiska processerna, och att 

processerna ska kännetecknas av opartiskhet (Leach 2006, s. 102) lyfts också fram i litteraturen. 

Detta är av yttersta vikt, då en partisk process som godtyckligt inkluderar vissa samtidigt som den 

exkluderar  andra  skulle  omöjliggöra  ett  verkligt  folkstyre  (Strömblad  2009,  ss.  14-15).  För  att 

förhindra  maktmissbruk  ses  således  även  insyn,  transparens/öppenhet  och  ansvarsutkrävande 

(Shapiro  &  Hacker-Cordón  (red.)  1999,  ss.  102-106;  Strömblad  2009,  ss.  14-16)  som  viktiga 

beståndsdelar  i  en  representativ  demokrati  –  vilka  möjliggör  att  folket  kan  avgöra  ifall  deras 
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representanter gör vad de fått mandat till eller inte. Inom den representativa demokratiteorin finns 

även ”minimalister”, så som Schumpeter och Popper (Shapiro & Hacker-Cordón (red.) 1999, s. 23), 

som menar  att  demokrati  inte  nödvändigtvis  bör  kopplas  samman  med  rättigheter  och  att  det 

viktigaste med demokrati enbart är möjligheten för folket att byta ut makthavarna. Detta är ungefär 

detsamma som det styrelsesätt Dahl väljer att kalla ”polyarki” hellre än demokrati (Dahl, Shapiro & 

Cheibub (red.) 2003, ss. 50-53; Shapiro & Hacker-Cordón (red.) 1999, s. 23); dessa teorier kommer 

jag dock inte att uppmärksamma speciellt mycket, då de inte introducerar några nya demokratiska 

värden  –  utan  snarare  skalar  bort  många  sådana  för  att  få  en  teori  som bättre  kan  användas 

deskriptivt  på existerande demokratiska stater.  Därför kan denna demokratisyn inte spela någon 

egentlig  roll  i  konstruerandet  av  en  demokratisk  idealtyp  som inte  den  bredare  representativa 

demokratiteorin redan spelar.

3.2 Den deliberativa demokratisynen

I takt med att en del brister med en strikt representativ demokratisyn uppmärksammats har en del 

modifikationer föreslagits – inte minst ökade inslag av deltagande och deliberation (SOU 2000:1) 

som är  centrala  delar  i  den  deliberativa  demokratisynen. Enligt  Jon  Elster  är  den  deliberativa 

demokratin  dock  främst  en  återgång  till  den  definition  av  demokrati  som användes  innan  den 

representativa varianten blev dominerande (Elster (red.) 1998, s. 1). Det handlar alltså om en mer 

”direkt” – eller i alla fall mer deltagande – form av demokrati, som bygger på att människor genom 

öppna diskussioner och debatter (”deliberation” är det engelska ordet för ”överläggning”) ska styra 

de  delar  av  samhället  som  berör  dem  själva  (Spång  2005,  s.  75).  För  en  deliberativ 

demokratiteoretiker är det således viktigt att människor har lika förutsättningar och möjligheter för 

att konstruktivt kunna delta i deliberativa samtal (Spång 2005, s. 76). Detta förutsätter en tämligen 

långtgående jämlikhet  i  resurser  viktiga för deliberationen,  samt ett  välinformerat  folk som har 

relativt mycket tid till politiska samtal och diskussioner. Om en deltagare saknar kunskaper i det 

ämne som diskuteras, eller ska beslutas om, blir hennes möjligheter att påverka tämligen begränsad 

av detta faktum. Den kunskap som är nödvändig för deltagande, menar förespråkare av deliberativa 

system, kan uppnås genom utbildning, informationsspridning och organisation  (Rosenberg (red.) 

2007, s. 220). Hur långt olika deliberativa demokratiteoretiker vill gå är däremot något som skiljer 

sig mellan olika teoretiker; vissa ser deliberation som ett positivt komplement till den representativa 

demokratin, medan andra ser deliberationen som en ersättare av representationen (Spång 2005, ss. 

77-78).
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Den allra  viktigaste  grundföreställningen i  deliberativa teorier  är  att  goda och väl  genomtänkta 

argument har en förmåga att övertyga människor – Jürgen Habermas har kallat detta för ”det bästa 

argumentets makt” (Rosenberg (red.) 2007, s. 220) – vilket leder till att de bästa möjliga besluten 

uppnås  genom  berörda  aktörers  överläggingar.  Beslut  som  är  ett  resultat  av  beslutsfattarens 

maktposition kan mycket väl vara något helt annat än det bästa för majoriteten av de människor som 

berörs av beslutet. Således är det inte bara samtal mellan de berörda som är viktiga ur en deliberativ 

synpunkt, utan även att samtalen faktiskt förs med förnuftet som ledstjärna (Rosenberg (red.) 2007, 

s. 220) och där det är reflektion och logik som leder till överenskommelser och beslut. 

Deliberation är således inte ”bara samtal”, utan samtal av en speciell karaktär. Processen ska vara 

ömsesidig; deltagarna ska kunna förstå varför de har sina egna uppfattningar och vara relativt öppna 

i inställningen till dem – således bör de också vara benägna att modifiera sina ståndpunkter ifall 

bättre argument presenteras (Spång 2005, s. 86-87). Detta bör, enligt deliberativa teoretiker, göra att 

missförstånd och fördomar motverkas; på så vis kan samförstånd uppnås genom den deliberativa 

processen.  Förutom  utbildning  och  information  är  deliberationen  på  detta  vis,  i  sig  själv,  ett 

”träningsprogram” för att skapa en förnuftig deliberationskultur – att diskutera hellre än att bara 

presentera  förslag  och  sedan  rösta  om  dem  bör  utveckla  sådana  färdigheter  som  behövs  för 

deliberativa samtal hos deltagarna (Elster (red.) 1998, ss. 58-59, s. 261). Detta kan jämföras med 

John Stuart Mills (1861, s. 30) argumentation om att den representativa demokratin i sig själv såväl 

bör skapa som förstärka förutsättningarna för demokratin hos breda folklager.

Vilka  som utgör  ”folket”  –  eller  vilka  som ska  styra  –  ses  lite  annorlunda  med en  deliberativ 

demokratisyn  än  med  en  representativ  sådan,  och  är  i  den  deliberativa  traditionen  en  mer 

kontextbaserad fråga. Medan det absolut finns stöd för, till exempel, olika grader av kommunalt 

eller  delstatligt  självstyre i  den representativa demokratisynen tas detta några steg längre av de 

deliberativa  teoretikerna.  Enligt  dem  bör  ett  problem  diskuteras,  och  ett  beslut  fattas,  av  de 

människor  som  berörs  av  beslutet  (Parkinson  2003,  s.  182).  Medan  den  representativa 

demokratisynen  lägger  större  vikt  vid  att  beslutsfattarna  representerar,  och  korrekt  kan  tolka, 

allmänviljan menar deliberativa teoretiker istället att den största legitimiteten härstammar från att 

alla berörda aktörer tillsammans, genom deliberativ diskussion, kommer överens om ett beslut.

För den deliberativa demokratisynen är ett direkt politiskt engagemang, och direkt politisk aktivitet, 

hos  berörda  parter  således  ett  centralt  värde.  Jämlikhet  när  det  kommer  till  information  och 

utbildning  blir  på  grund  av  detta  även  viktigare  aspekter  än  inom  den  representativa 
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demokratisynen. Utöver detta erbjuder den deliberativa demokratisynen en alternativ syn på vilka 

det är som bör fatta beslut; hellre än folkrepresentanter som ska företräda allmänviljan handlar det 

om ”vanliga människor”, som ska förstå allmänviljan i den givna kontexten genom deliberation och 

förnuftiga samtal med varandra. Öppenheten i den offentliga debatten blir även viktigare än i den 

representativa demokratin, då själva deliberationen är beroende av att alla berörda individer kan 

delta  i  den  –  och  debatten  den  inte  längre  ”bara”  är  en  debatt,  utan  även  en  slags  arena  för 

beslutsfattande.

3.3 En demokratisk idealtyp

För  att  skapa  en  demokratisk  idealtyp  vill  jag,  som  tidigare  nämnts,  utgå  ifrån  de  centrala 

demokratiska  värdena  hellre  än  de  praktiska  former  av  politiskt  styre  som  de  olika 

demokratisynerna förespråkar. På detta sätt kan jag med hjälp av idealtypen studera förvaltning utan 

att  sättet att förvalta påverkar resultatet. Hade jag utgått ifrån en rent representativ idealtyp hade 

samförvaltningen  framstått  som  ett  steg  i  fel  riktning,  då  representationen  i  ett 

samförvaltningsinitiativ inte är lika bred och allmän som i traditionella representativa beslutsorgan. 

Hade jag istället enbart utgått från deliberativ demokrati hade samförvaltning, som inkluderar fler 

deliberativa element, framstått som ett steg i rätt riktning – men detta enbart på grund av vilka 

former beslutsfattandet  har.  För  att  säga något  om påverkan på  demokratin,  och inte  om vilka 

former denna kan ta sig uttryck i, är den bästa metoden att jämföra centrala processvärden i samma 

idealtyp hellre än att lägga vikt på beslutsformerna. En idealtyp baserad på båda demokratisyners 

centrala värden, men utan deras syn på hur optimala beslutsfattande organ bör se ut, fungerar bäst 

för att undersöka studiens syfte.

De allra mest centrala värdena i  såväl den representativa som i den deliberativa demokratin är, 

baserat  på  analysen  ovan:  folklig  delaktighet,  representativitet,  opartiskhet  och  jämlikhet  i 

processen (lika möjligheter och rättigheter), öppenhet/transparens samt ansvarsutkrävande. Att just 

dessa processvärden är centrala för demokratin kan även stärkas av tidigare studier på området där 

forskare använt sig av liknande värden (Leach 2006; SOU 2000:1; Strömblad 2009). Dessa värden 

kommer därför att utgöra min demokratiska idealtyp. 

Med  öppenhet/transparens  syftar  jag  dels  till  att  reglerna  för  hur  processen  ska  gå  till  är 

konsekventa och klara för deltagarna och att vilka som får delta i processerna tydligt formulerats 

(Leach  2006,  s.  103).  Dels  menar  jag  även  att  processen  är  öppen  för  granskning,  och  att 
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allmänheten enkelt kan ta reda på vilka aktörer som är inblandade och hur ett beslut kommit till 

(Leach  2006,  s.  103;  Strömblad  2009,  s.  14).  Det  handlar  alltså  om  transparens  såväl  inom 

samförvaltningen som mellan samförvaltningen och allmänheten. Om denna öppenhet inte finns är 

det svårt för deltagarna att agera i processerna på ett meningsfullt sätt, samtidigt som det blir svårt 

för medborgare utanför processerna att utvärdera dem och att  ”delta i en offentlig debatt kring  

myndigheten  eller  dess  verksamhetsområde” (SOU  2001:1,  s.  38).  Strömblad  (2009,  s.  14) 

understryker att  öppenheten således är avgörande för att de andra värdena ska kunna uppfyllas. 

Finns ingen transparens blir det möjligt för beslutsfattare att besluta om vad som helst, på vilka 

grunder som helst, bakom stängda dörrar (Leach 2006, s. 103; Strömblad 2009, s. 14), och det blir 

omöjligt för allmänheten att ta ställning till, eller utvärdera, besluten. Öppenheten och insynen i 

processerna är således även centrala aspekter av ansvarsutkrävandet. Då dessa värden i de fall som 

ska studeras går in i varandra i tämligen hög grad kommer därför öppenhet och ansvarsutkrävande 

att behandlas i samma kategori.

Med folklig delaktighet menas vidare, helt enkelt, att folket deltar i de demokratiska processerna – 

själva eller genom representanter. Det är folket som ska vara grunden för styret och makten ska utgå 

ifrån folket (Mill 1861, s. 86); utan folkligt deltagande faller denna idé. Representativiteten är viktig 

av  samma  anledning.  I  demokratiformer  där  det  politiska  handlandet  i  huvudsak  sker  genom 

representanter för enskilda intressen, eller för hela allmänheten, blir det viktigt att representanterna 

faktiskt representerar de människor och intressen som ska representeras. Den folkliga delaktigheten 

kräver  vidare  att  alla  relevanta  intressegrupper  finns  representerade  i  processerna.  Det  handlar 

således dels om att relevanta intressen ska finnas representerade, och dels om att representanterna 

faktiskt företräder de intressen de fått mandat att representera. Då dessa värden i de fall som ska 

studeras också går in i varandra så pass mycket – då det handlar om en representativ process – 

kommer  de  att  slås  ihop  i  en  enda  kategori  i  denna  studie  (precis  som  öppenhet  och 

ansvarsutkrävande), och fokus kommer att ligga på representativiteten.

Opartiskhet syftar i denna studie till att själva processen ska vara opartisk; att den inte är snedvriden 

för att gynna ett specifikt intresse över ett annat. Alla parter ska ha samma möjligheter att göra sina 

röster  hörda (Zachrisson 2010, s.  276). Om en samförvaltning mellan två intressen till  exempel 

skulle  utgöras  av  tio  representanter  för  det  första  och  en  representant  för  det  andra,  där  varje 

deltagare har en röst, vore det knappast en opartisk process. Detsamma gäller ifall olika deltagares 

röster väger olika tungt, ifall olika deltagare får prata olika mycket eller ifall en deltagare har ett 

veto som denne kan använda emot alla andra – men som andra inblandade aktörer saknar (Leach 
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2006, s. 102). Även en jämn kunskapsnivå är viktig för opartiskheten, då en ojämn kunskapsnivå 

bland deltagarna ger fördelar för vissa deltagare och nackdelar för andra. Ju större kunskaper en 

deltagare  har  om ämnet  som diskuteras,  desto  större  möjligheter  har  hon att  övertyga  andra  – 

speciellt om de andras kunskap är bristfällig. Att göra en process opartisk handlar alltså om att ge 

deltagarna  lika  möjligheter  och  rättigheter  i  processerna,  i  så  hög grad  som detta  är  möjligt  – 

jämlikhet mellan deltagarna i en opartiskt utformad process.

Idealtypen består således av tre delar:

1. Öppenhet och ansvarsutkrävande

2. Folklig delaktighet och representativitet

3. Opartiskhet och jämlikhet

4 OPERATIONALISERING AV DE DEMOKRATISKA VÄRDENA

För  att  kunna ta  reda  på  hur  väl  de  värden  som definierats  i  föregående  avsnitt  uppfylls  i  de 

viltförvaltningsdelegationer som ska studeras, genom det källmaterial som fungerar som empiri för 

studien, måste jag hitta indikatorer som är relevanta för detta ändamål. Jag kommer att använda mig 

av  tre  frågeställningar  inom var  och  en  av  idealtypens  tre  delar,  vilka  jag  ser  som allra  mest 

relevanta med hänsyn till  tidigare forskning på området (vilken hänvisats  till  i  tidigare avsnitt). 

Totalt handlar det alltså om nio frågeställningar.

4.1 Öppenhet och ansvarsutkrävande

När det  gäller  öppenheten ligger  fokus dels  på att  processerna och reglerna ska vara klara  och 

tydliga  för  deltagarna,  och  dels  på  att  det  ska  vara  möjligt  för  utomstående  att  ha  insyn  i  de 

diskussioner  delegationerna  har  och  de  beslut  de  fattar.  Det  sistnämnda  är  även  centralt  för 

ansvarsutkrävandet. Följande frågor måste därför ställas:

1. Finns klara regler kring vilka som får delta, och finns klarhet kring hur beslutsfattandet går 

till?

2. Har utomstående individer och organisationer insyn i hur arbetet går till?

3. Kan en viltförvaltningsdelegation ställas till svars för dess beslut?

Jag kommer i huvudsak att fokusera på följande indikatorer:
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Negativa indikationer Positiva indikationer
1. Finns klara regler? Om regler inte finns eller är 

otydligt definierade.
Om regler finns och är klart 
definierade.

2. Insyn för utomstående? Om inga protokoll förs och 
information är svår att få tag på.

Om protokoll förs och 
information gällande 
diskussioner och 
beslutsfattande är lättillgänglig.

3. Kan en delegation ställas till 
svars för beslut?

Om inga arenor finns för kritik 
och ifrågasättande.

Om arenor finns för kritik och 
ifrågasättande.

Tabell 1: Öppenhet och ansvarsutkrävande

4.2 Folklig delaktighet och representativitet

Som tidigare  nämnts  kommer  fokus  här  att  ligga  på  representativiteten,  då  det  rör  sig  om en 

representativ process. Även om ledamöterna ingår i en deliberativ process är de alltså representanter 

för  ett  särintresse,  eller  för  allmänheten.  För  att  ta  reda  på  om  det  finns  någon  egentlig 

representativitet i dessa delegationer måste följande frågor besvaras:

1. Får alla intressenter som känner sig berörda delta, eller står vissa berörda aktörer utanför 

processerna?

2. På vilka grunder vilar representanternas mandat?

3. Representeras verkligen de intressen som ska företrädas?

Jag kommer i huvudsak att fokusera på följande indikatorer:

Negativa indikationer Positiva indikationer
1. Får alla intressenter som 
känner sig berörda delta?

Om intressenter som känner sig 
berörda men inte får delta 
hittas.

Om alla intressenter som 
känner sig berörda tillåts delta.

2. På vilka grunder vilar 
representanternas mandat?

Om mandaten utgår från något 
annat än de intressen som ska 
representeras.

Om mandaten utgår från de 
intressen som ska representeras.

3. Representeras de intressen 
som ska företrädas?

Om ledamöter uttrycker en vilja 
att företräda något annat än de 
intressegrupper som ska 
företrädas.

Om ledamöter uttrycker en vilja 
att företräda de intressegrupper 
som ska företrädas.

Tabell 2: Folklig delaktighet och representativitet
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4.3 Opartiskhet och jämlikhet

Här är de viktigaste aspekterna dels maktbalansen mellan intressena, och dels hur själva arbetet ser 

ut. Viktigt för opartiskheten är att intressegrupperna inte är ojämnt representerade och att den enes 

röst inte väger tyngre än den andres (Leach 2006, s. 102). För att ha lika möjligheter att delta krävs 

däremot inte bara fysiska deltagare, utan även en relativt jämlik kunskapsnivå hos de representanter 

som deltar; annars finns risk för att deltagare med hög kunskap dominerar processen och kör över 

andra intressenter. Viktiga frågor att svara på är således:

1. Är intressena jämnt representerade, eller finns en övervikt till vissa intressens fördel?

2. Finns en hög och jämlik kunskapsnivå kring relevanta frågor?

3. Finns några initiativ för att ge ledamöterna ökad kunskap?

Jag kommer i huvudsak att fokusera på följande indikatorer:

Negativa indikationer Positiva indikationer
1. Är intressena jämnt 
representerade?

Om vissa intressen har större 
representation än andra.

Om alla intressen är jämnt 
representerade.

2. Finns en hög och jämlik 
kunskapsnivå?

Om kunskapen hos ledamöterna 
uppfattas som låg och/eller 
ojämnt fördelad. 

Om kunskapen hos ledamöterna 
uppfattas som hög och jämnt 
fördelad.

3. Finns initiativ för en ökad 
kunskapsnivå?

Om delegationerna saknar, eller 
har bristfällig, utbildning och 
information.

Om utbildning och information 
ges till ledamöterna inom 
delegationerna.

Tabell 3: Opartiskhet och jämlikhet

5 SAMFÖRVALTNING OCH DEMOKRATI

I detta avsnitt kommer ovanstående frågor att besvaras. För att besvara frågorna utgår jag främst 

ifrån den empiri som hittas i intervjuer med ledamöter i viltförvaltningsdelegationerna och i den 

förordning som ligger till grund för dessa delegationer.

5.1 Öppenhet och ansvarsutkrävande

5.1.1 Finns klarhet kring vilka som får delta, och kring beslutsfattandet?

Regler  kring  vilka  intressen  som får  delta  och  hur  beslutsfattandet  går  till  har  formulerats  av 

Miljödepartementet i förordningen SFS 2009:1474. Det framgår i 5 § att landhövdingen i respektive 

län är  ordförande i  delegationerna.  Vidare framgår i  6 § att  ytterligare  ledamöter ska vara fem 
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politiska företrädare (som utses efter förslag av landstinget), en ledamot med särskild kunskap om 

illegal  jakt  och trafiksäkerhet  (som utses  efter  förslag av polisen).  Vidare  ska en ledamot som 

representerar  jakt-  och  viltvårdsintresset,  en  ledamot  som  representerar  naturvårdsintresset,  en 

ledamot  som representerar  friluftsintresset,  en ledamot  som representerar  ägare  och  brukare  av 

jordbruksmark, en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism samt en ledamot som 

representerar  skogsnäringen  delta;  dessa  ledamöter  ska  utses  efter  förslag  av  berörda 

intresseorganisationer. I 7 § framgår även att län med yrkesfiske, fäbodbruk, rennäringsdelegationer 

och rennäring också ska ha ledamöter som representerar dessa intressen. I 8 § klargörs att varje 

ledamot ska ha en ersättare,  och 9 § förklarar att  det  är länsstyrelsen som i slutändan tillsätter 

ledamöter  och  ersättare  (efter  förslag  av  organisationerna,  som  nämnts  i  tidigare  paragrafer). 

Reglerna kring vilka intressen som har  rätt  att  delta  i  delegationerna är  klart  definierade i  den 

förordning som ligger till grund för dem.

Även hur beslutsfattandet går till finns klart uttryckt i förordningen. 11-12 § klargör att ärenden 

förbereds av länsstyrelsen i samråd med ordföranden (landshövdingen), samt att delegationerna kan 

fatta  beslut  när  minst  tre  fjärdedelar  av  ledamöterna,  samt  ordföranden,  är  närvarande.  Om 

konsensus inte kan nås sker omröstning; ifall omröstningen blir oavgjord räknas ordförandens röst 

som utslagsröst.

5.1.2 Har utomstående insyn i delegationerna?

Protokoll över sammanträdena ska föras (SFS 2009:1474); dessa är offentliga och finns, åtminstone 

hos vissa delegationer, att läsa på länsstyrelsernas hemsidor (Internet 8; Internet 9; Internet 10) – 

där även annan information om delegationerna finns. Information om såväl samtal som beslut finns 

således tillgängliga för allmänheten på ungefär samma sätt som vi skulle förvänta oss ifrån vilken 

annan demokratisk institution som helst. Vidare kan journalister, forskare och utredare ställa frågor 

till ledamöterna – vilket möjliggör studier som denna.

5.1.3 Kan en viltförvaltningsdelegation ställas till svars för dess beslut?

Om allmänheten vet vad delegationerna gör, och hur de fattar beslut – samt vilka beslut som fattas – 

kan  allmänheten  också  ställa  delegationerna  till  svars  för  besluten,  och  ifrågasätta  deras 

tillvägagångssätt.  Organisationen som en ledamot representerar  kan vidare ifrågasätta hans eller 

hennes  åsikter  eller  beslut,  liksom utomstående  kan  ifrågasätta  och  kritisera  delegationen  eller 
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enskilda ledamöter direkt eller i den allmänna debatten.

Ett  problem för  samförvaltning  i  denna  aspekt  är  däremot att  många motstridiga  intressen,  där 

samarbetet ofta måste ta ställning för en linje och vara emot en annan, kan leda till att delar av 

denna process tystas ner av den vinnande sidan (Strömblad 2009, s. 51). Det finns även ett exempel 

på detta  i  de intervjuer som används som empiri  för denna uppsats;  när en ledamot ifrågasatte 

representativiteten  i  samförvaltningsgruppen  beslutade  ordföranden  att  denna  fråga  inte  hörde 

hemma i protokollen (intervju 1:8). Detta ifrågasättande är således inget som allmänheten kommer 

att få reda på genom att läsa protokollen, och den information som ifrågasättandet gav (vilken jag 

återkommer  till  i  avsnittet  om  representativitet)  kommer  heller  inte  att  finnas  tillgänglig  för 

allmänheten  – annat  än  genom mer  direkt  granskning  och  intervjuer  med deltagarna  som görs 

allmänt tillgängliga.

Tydlig lagstiftning för god transparens finns alltså; där risken är att majoritetssidans diskretion kan 

innebära  att  vissa  delar  av  processen,  och  olika  problem  inom  delegationen,  hålls  borta  från 

allmänhetens insyn ifall dessa anses utgöra ett problem för bilden av delegationens legitimitet.

5.2 Folklig delaktighet och representativitet

5.2.1 Får intressenter som känner sig berörda delta?

I Miljödepartementets förordning (SFS 2009:1474) framgår tydligt vilka intressen som ska finnas 

representerade i delegationerna. Ledamöterna anser överlag att dessa representanter är tillräckliga 

för  en  legitim samförvaltning.  ”Jag tror  att  det  nya  systemet  innebär  en större insyn  för  alla  

intresseorganisationer [...] Jag tror på det nya systemet” (intervju 1:4) säger en ledamot. ”[D]et är  

många intressenter som sitter med. Vi kan alla göra våra röster hörda”  (intervju 1:6) säger en 

annan. En tredje säger: ”vi är många representanter från olika typer av näringsinriktningar och det  

är en sak jag känner är väldigt positiv” (intervju 1:11). En ledamot säger också: ”att alla intressen 

är representerade är det bästa [med delegationerna]” (intervju 2:9).

Denna attityd går att se, explicit eller implicit, i de allra flesta av intervjuerna och det finns inget i 

dessa  intervjuer  som  indikerar  att  några  relevanta  intressegrupper  skulle  ha  stängts  ute  eller 

förbisetts. Däremot finns det ett fåtal som lyfter upp frågan, utan att ge några konkreta exempel på 

vilka  grupper  detta  skulle  röra  sig  om:  ”de  intresseorganisationer  som är  representerade  och  
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företrädda kanske inte speglar alla intressen som kan finnas och som kanske borda vara företrädda,  

men  jag  har  inte  tittat  närmare  på  det” (intervju  1:3).  Ett  sådant  intresse  skulle  kunna  vara 

djurskyddsintresset,  som saknas  i  delegationerna  –  men  detta  är  inte  något  som någon  av  de 

intervjuade  tar  upp.  Istället  är  det  organisationerna  Djurskyddet  Sverige,  Djurens  rätt  och 

Jaktkritikerna  som  har  uppmanat  miljöministern  att  inkludera  en  representant  för 

djurskyddsintresset; men enligt Ruona Burman (sakkunnig på Miljödepartementet) kan denna fråga 

lyftas först efter en rovdjursutredning som ska vara färdig sommaren 2012 (Internet 11).

Utöver detta finns även ledamöter som menar att deras eget intresse fått för lite plats – exempelvis 

säger en ledamot:  ”för att tala i klartext [menar jag] att markägarrepresentationen [...] skulle ha 

getts ett större utrymme i den här konstellationen” (intervju 1:12) – men detta går att förvänta sig 

av  intresseorganisationer,  då  ett  större  utrymme  förstås  aldrig  är  en  nackdel  för  en 

intresseorganisation. Problematiken i att åstadkomma en jämlik representation tas dock vidare upp i 

delavsnittet om opartiskhet och jämlikhet.

5.2.2 På vilka grunder vilar representanternas mandat?

Ledamöternas  mandat  vilar  rent  formellt  på  att  de  föreslagits  av  deras  respektive 

intresseorganisationer, samt landstinget när det gäller politikerna, och polisen när det gäller  den 

ledamot som ska ha särskild kunskap om illegal jakt och trafiksäkerhet (SFS 2009:1474). Utöver 

detta härleder vissa ledamöter  även sina mandat till  andra källor;  en politisk ledamot säger  till 

exempel  att:  ”mitt  mandat  att  fatta  beslut  kommer från folket  eftersom jag är  förtroendevald”  

(intervju 1:4). En annan politiker säger:  ”vi har en politik inom mitt parti som jag företräder, och 

de ställningstaganden som vi gör där – de har jag mandat att föra i delegationen” (intervju 2:1). 

Bland intresseorganisationernas ledamöter kan det sägas att  en majoritet  anser att  deras mandat 

kommer från organisationen, eller organisationerna, de företräder (exempelvis intervju 2:7; 2:12; 

2:13) – en minoritet ser däremot mandatet som mer personligt (intervju 3:10). Bland politikerna ser 

majoriteten på ett liknande sätt att mandatet härstammar antingen från partiet eller från allmänheten, 

eller  en  blandning av  dessa  (exempelvis  intervju  1:4;  2:1;  3:4);  vilket  indikerar  att  de  faktiskt 

uppfattar sig som representanter för allmänviljan i dessa samarbeten.

5.2.3 Representeras verkligen de intressen som ska företrädas?

Alla ledamöter säger sig representera de intressen som de fått  mandat att representera. Ifall det 
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skulle bli konflikt mellan den egna uppfattningen och den organisation (eller de organisationer) som 

ska företrädas menar de allra flesta att de rättar sig efter organisationen (eller organisationerna). Till 

exempel  säger  en  ledamot:  ”om  jag  är  ute  alldeles  på  villovägar  så  får  jag  nog  anamma 

organisationen skulle jag tro, och är det absolut inte förenligt så tror jag att man får avsäga sig 

uppdraget”  (intervju  2:5).  En  annan  säger:   ”jag  är  nog  beredd  att  falla  in  i  det  

huvudorganisationen tycker” (intervju 3:8). En tredje ledamot framhåller vikten av diskussion: ”vi  

[skulle] nog bara sätta oss ner och redovisa varför vi inte har samma åsikt, och är det så att man 

skulle ha fel, så skulle man nog foga sig direkt” (intervju 2:6).

En minoritet menar dock att de egna åsikterna väger tyngre än det intresse som ska representeras, 

till exempel säger en ledamot som företräder jordbrukarnas intressen: ”även om jag är nominerad 

från [organisationen]  kommer [jag]  att  låta  mina personliga  åsikter  att  väga tyngst”  (intervju 

3:10). I de fall där denna hållning kan återfinnas menar dock ledamöterna att de har samma åsikter 

som intresset de ska företräda och att konflikt mellan dem och deras organisationer är osannolika. 

Till exempel menar en politisk representant som främst kommer att agera efter sina egna åsikter att: 

”jag [vet] ju vad [partiet] tycker och det stämmer överens med det jag tycker” (intervju 1:5). Detta 

behöver således inte indikera att  de representanter som företrädesvis för fram sina egna åsikter 

negligerar det intresse som givit dem deras mandat, utan tyder ofta hellre på att de ser sina egna och 

organisationens åsikter som så lika att en sådan avvägning är möjlig att göra utan att kompromissa 

med representativiteten.

Gällande de folkvalda politikernas roll i delegationerna kan två olika läger ses: de politiker som 

anser sig representera allmänheten i första hand (exempelvis intervju 1:1; 1:2) och de politiker som 

anser sig representera partiet i första hand (exempelvis intervju 3:1; 3:2). Överlag visar dock båda 

dessa läger en vilja att se till såväl allmänhetens som till partiets åsikter. Vilka intressen de, och 

andra ledamöter, egentligen företräder har dock ifrågasatts. I ett län framhåller naturvårdsintresset 

att alla politiker som sitter som ordinarie ledamöter, och även de flesta suppleanter, också är jägare 

(intervju 2:8). I ett annat län säger representanten för naturvårdsintresset att:

”Jag [frågade] första gången vi träffades i gruppen hur många som hade tagit jägarexamen och 
löst jaktkort, och det var 13 av 26 närvarande. Det är ju rätt starkt, 50% är ju representerade från 
jägarorganisationen. Det  kan man ju tänka på om man är intresserad av det här med demokrati. 
[...] 
Landshövdingen [menade sedan] att [denna fråga inte] skulle vara med i ett protokoll. Jag tycker 
att det har rätt  stor betydelse att  50% av ledamöterna är jägare. Jag tycker inte att det är så 
mycket demokrati i det här” (intervju 1:8).
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När respondenterna svarat på frågan om de tillhör någon grupp (jägare, fiskare, friluftsmänniska, 

och så vidare) utöver den grupp vars intresse de ska representera målas samma bild upp: många av 

ledamöterna är jägare. Här finns det kanske anledning att ytterligare undersöka om – och i så fall i 

vilken utsträckning – dessa ledamöters ”personliga” intressen, vid sidan av det organiserade intresse 

som ska företrädas, påverkar deras ställningstaganden. Som togs upp i avsnittet om öppenhet och 

ansvarsutkrävande  går  det  rimligtvis  även  att  ifrågasätta  varför  ordföranden  bestämt  att  denna 

information inte ska protokollföras, om delegationen har för avsikt att förmedla information om 

dess uppbyggnad och diskussionerna inom den till allmänheten på ett öppet sätt. Vidare informerar 

samma  representant  för  naturvårdsintresset  om ytterligare  ett  problem:  att  politikerna,  i  denne 

ledamots uppfattning, ofta inte gör något för att företräda allmänheten utan sitter tysta och låter 

jägarna  och  rennäringen  föra  samtalet  (intervju  1:8).  Detta  är  ett  problem  för  såväl 

representativiteten som jämlikheten i delegationerna.

5.3 Opartiskhet och jämlikhet

5.3.1 Är intressena jämnt representerade?

Det kan vara problematiskt att tala om jämn representation, med tanke på hur delegationerna är 

uppbyggda. En ledamot menar till exempel att intresset som denne företräder får ett alldeles för litet 

inflytande med en enda representant (intervju 1:12); även om nuvarande ordning innebär en jämn 

fördelning om vi utgår ifrån att det ska finnas en ledamot per organiserat intresse. Politikerna, som 

på något sätt ska företräda allmänintresset, är i så fall det intresse som är kraftigt överrepresenterat 

med fem ledamöter  (sex med ordföranden inkluderad)  – medan även rennäringen kan ses som 

överrepresenterad enligt denna princip, med en ledamot från rennäringsdelegationen, om en sådan 

existerar,  och  en  representant  för  rennäringen  som  utses  i  samråd  med  Sametinget.  Där  en 

rennäringsdelegation existerar  ska även en av de politiska representanterna utses i  samråd med 

Sametinget (SFS 2009:1474).

Ur  en  annan  synvinkel  –  om vi  ser  politikerna  som representanter  för  allmänintresset,  och  att 

representationen bör skapa jämvikt mellan allmänintresset och olika särintressen – blir politikerna, 

trots att de tillsammans har fler ledamöter än något enskilt särintresse, istället underrepresenterade. 

Detta  perspektiv  går  att  återfinna  hos  en  politisk  representant:  ”intresseorganisationerna är  ju 

intressenter på olika sätt, och de är i majoritet. Allmänhetens intressenter är sex stycken, endast” 

(intervju  1:3).  Ska  delegationerna  utgå  ifrån  tanken  om en  jämn  balans  mellan  allmänhet  och 
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särintressen är denna syn på saken fullt rimlig; i sådana fall har allmänheten för få representanter. 

Tanken bakom dessa delegationer ligger någonstans mitt emellan dessa perspektiv. En representant 

per intresse,  med en övervikt för allmänhetens representanter.  Här är  dock rennäringens dubbla 

representation,  och inblandning i  tillsättandet av en politisk representant,  fortfarande något som 

verkar rubba balansen.

5.3.2 Finns en bra och relativt jämlik kunskapsnivå kring relevanta frågor?

Många ledamöter menar att det finns tämligen god kunskap kring frågorna som ska beslutas om i 

delegationerna (exempelvis intervju 1:1; 1:6; 1:10; 2:2; 2:6; 2:7; 3:4; 3:6; 3:8). Vissa menar dock att 

kunskapen bara är  ”relativt bra till mindre bra”  (intervju 1:15) eller till och med att kunskapen 

varierar ”från noll till god kunskap” (intervju 3:10), medan andra menar att det finns god kunskap i 

vissa ämnen och mindre god sådan i  andra (intervju 2:11).  Relativt  många lyfter  även fram att 

kunskapsunderlaget är väldigt varierande hos olika ledamöter (exempelvis intervju 2:8; 2:10; 2:13; 

3:3). En god kunskapsnivå verkar således finnas, åtminstone hos vissa deltagare; empirin indikerar 

dock att kunskapsnivåerna är allt för olika hos olika deltagare för att kunna anses vara jämlik.

5.3.3 Finns initiativ för att ge ledamöterna ökad kunskap?

Till ledamöternas hjälp finns tjänstemän och experter som bidrar med kunskap och information 

(intervju 1:3). Dessa anses bidra med god kunskap (exempelvis intervju 1:3; 1:4; 2:2; 3:1; 3:10). 

Ledamöterna får  även utbildning genom länsstyrelsen för att  ytterligare  kunna sätta  sig in i  de 

frågor som de ska diskutera och fatta beslut om (exempelvis intervju 1:7; 1:9; 1:10; 2:1; 3:8). Under 

denna utbildning menar en ledamot att de ”blivit väldigt välförsedda med material” (intervju 2:1). 

Hur mycket utbildning som ges varierar dock mellan länen (Stern 2010, s. 31).

6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

De delegationer  som undersökts  uppvisar  en  form av  beslutsfattande  som är  en  blandning  av 

representation och deliberation. Särintressen och allmänintresset (i form av politiker) representeras 

av ledamöter och beslut nås genom deliberation med målet att nå konsensus – där omröstning sker 

om detta inte är möjligt att uppnå. Den information som redovisats i föregående avsnitt visar att det 

finns  tämligen  klara  regler  kring  vilka  som  får  delta,  och  kring  hur  beslutsfattandet  går  till. 

Utomstående individer och organisationer har insyn i delegationernas arbete, och det är möjligt att 
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ställa  ledamöterna  till  svars  för  sina  beslut  –  så  länge  protokollen  är  offentliga  och  relevant 

information  faktiskt  protokollförs.  Möjligheten  att  uppmärksamma  och  ifrågasätta  delegationen 

och/eller  enskilda  ledamöter  i  den  allmänna  debatten  finns;  men  är  detta  tillräckligt  för 

ansvarsutkrävandet?  Inga  allmänna  val  tillämpas  för  att  utse  ledamöterna,  och  ledamöter  som 

missköter  sig  kan  således  inte  ersättas  genom  allmänhetens  röster  utan  enbart  via  den  egna 

intresseorganisationen.  Enbart  de  politiker  som deltar  påverkas  av  allmänna val.  Detta  är  dock 

tanken bakom viltförvaltningsdelegationerna; särintressenas ledamöter ska företräda särintressena i 

första hand – inte allmänheten. Det är  även dessa organiserade intressen som i första hand kan 

utkräva ansvar från dessa ledamöter.

Den bild som målas upp i en av intervjuerna är vidare något oroväckande, där respondenten menar 

att ordföranden valt att stryka en del information som är tämligen viktig för representationsfrågan 

från protokollet. Detta verkar dock inte vara något allmänt förekommande, av intervjuerna att döma, 

och en klar majoritet av de intervjuade nämner ingenting sådant; det behöver dock inte innebära att 

detta inte är ett problem. Den stora frågan är dock om ett ansvarsutkrävande som, för allmänheten, 

mest  tar  sig  uttryck  i  möjligheten  att  lyfta  frågor  i  den  allmänna  debatten  är  en  tillräckligt 

omfattande form av ansvarsutkrävande? Ur ett deliberativt perspektiv, där berörda intressen bör ha 

mest att säga till om, finns inga större problem med detta (då intressenterna, som direkt berörs, trots 

allt kan utkräva ansvar), men ur ett representativt perspektiv finns desto större problem. Här lyckas 

idealtypen inte riktigt neutralisera de skillnader som finns mellan den deliberativa demokratisynens 

fokus på direkt deltagande och den representativa demokratisynens fokus på allmänna val som ett 

sätt att utöva ansvarsutkrävande.

De allra flesta av respondenterna menar att alla relevanta intressen faktiskt finns representerade; det 

undantag jag däremot kunnat hitta är djurskyddsintressets ofrivilliga frånvaro. Vad denna frånvaro 

beror  på  är  oklart;  Ruona  Burman på  Miljödepartementet  säger:  ”[det]  föll  helt  enkelt  bort” 

(Internet 11), vilket tyder på att det beror på rent slarv. Om så är fallet, och detta kan åtgärdas efter 

rovdjursutredningen 2012, får det ses som ett tillfälligt misstag; har intresset däremot uteslutits för 

att skapa större homogenitet, med förhoppning om högre effektivitet i vilförvaltningdelegationerna, 

är implikationerna däremot desto mer skadliga för det demokratiska underlaget i dessa delegationer. 

Här blir det således intressant att, i framtiden, se om det är inkluderandet av alla relevanta intressen 

som är målsättningen (i vilket fall djurskyddsintresset bör inkluderas) eller om en inte allt för stor 

heterogenitet,  och  därmed  ökad  effektivitet  i  beslutsfattandet,  är  högre  prioriterat  (i  vilket  fall 

djurskyddsintresset  kanske  kommer  att  hållas  utanför  delegationerna).  Ur  ett  demokratiskt 
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perspektiv är det förstnämnda förstås att föredra framför det sistnämnda, och detta kan fungera som 

en klar indikation på om delegationerna försöker förbättra den demokratiska förankringen eller inte.

Ledamöternas mandat vilar på samtycke från de intressen som ska representeras och en majoritet 

framhåller att dessa intressen också går före deras egna. När det gäller jämn representation mellan 

intressena blir frågan lite svårare. Beroende på hur ”jämn” definieras finns lite olika svar att hitta i 

intervjuerna kring huruvida representationen anses vara jämn eller inte; och detta är förmodligen 

oundvikligt, givet att termen kan definieras på olika sätt (vilket diskuterades i föregående avsnitt); 

något som däremot kan ifrågasättas är den relativa överrepresentationen av jägare, som officiellt 

företräder  andra  intressen.  Kan  dessa  ledamöter  hålla  isär  sina  ”roller”  tillräckligt  för  att 

åstadkomma en styrning som inte innebär en övervikt till jägarintressets fördel – kort sagt: finns det 

risk för jäv? Ytterligare studier gällande detta vore önskvärt, när delegationernas arbete pågått under 

en längre tid än det har idag. Ett annat frågetecken gällande den jämna representationen är den 

dubbla representation som rennäringen ges – och på denna fråga hittar jag egentligen inga svar. 

Varför rennäringen anses viktig nog för två ledamöter, och som deltagande part i valet av en politisk 

ledamot, medan andra intressen som anser sig vara underrepresenterade fortfarande har en enda 

ledamot får lämnas som en öppen fråga för fortsatta studier.

Gällande  kunskapsnivån  finns  väldigt  skilda  åsikter  hos  olika  ledamöter,  även  inom  samma 

delegation; de flesta verkar mena att  kunskapsnivån är hög,  men att  den också är något ojämn 

mellan ledamöterna och att vissa kunskapsluckor finns. Vidare framgår det att det finns initiativ från 

länsstyrelsen  för  att  ge  en  högre  och  jämnare  kunskapsnivå.  En  tämligen  god  och  jämn 

kunskapsnivå är viktig för att en deliberativ process ska kunna fungera tillfredsställande – utan att 

ett fåtal pålästa intressenter tar över hela processen – så denna punkt är viktig för att demokratin ska 

påverkas  positivt  av  mer  deliberativa  inslag  såsom  samförvaltning.  Även  här  vore  framtida 

forskning,  när  delegationernas  arbete  fortskridit  längre,  väldigt  intressant.  Har  länsstyrelsens 

utbildningar och information en tillräcklig positiv effekt på ledamöternas kunskapsnivå, eller finns 

även i framtiden det ojämlika kunskapsunderlag som flera respondenter vittnar om – och märks 

detta i arbetet? Av intervjuerna att döma vore det åtminstone knappast skadligt för delegationerna 

om länsstyrelsen  i  framtiden  lägger  mer  resurser  på utbildning och information,  med målet  att 

åstadkomma en jämn kunskapsnivå.

Gällande samförvaltning i teorin finns en del berättigade farhågor ur ett demokratiskt perspektiv. 

Bland annat ter det sig tämligen riskabelt för demokratin att samförvaltningar fungerar bäst med 
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relativt få och homogena intressen (se avsnittet om samförvaltningens teoretiska grunder). Genom 

den form av samförvaltning som valts i de studerade fallen, med ett starkt och aktivt deltagande från 

politiker, verkar dock risken att ett fåtal särintressen beslutar helt utan allmänhetens inblandning ha 

minimerats – så länge representanterna för det allmänna faktiskt är aktiva deltagare. Den passivitet 

från politiker som en respondent upplevt innebär förstås en risk för att det allmänna förbises; om så 

är fallet kan risken för att allmänheten står utan egentlig representation vara överhängande. 

Homogeniteten bland de intressen som representeras må vidare vara en förutsättning för att  en 

samförvaltning  ska  fungera  optimalt;  men  någon  sådan  homogenitet  finns  inte  i  de 

viltförvaltningsdelegationer som studerats. Istället finns många olika intressen, som nog ofta kan ha 

helt olika uppfattningar gällande de frågor som ska beslutas om. Risken för ensidig representation 

finns således inte. Åtminstone inte på papperet – överrepresentationen av jägare och utestängandet 

av djurskyddsintresset är dock riskfaktorer i praktiken. De farhågor som finns om ett demokratiskt 

underskott  i  samförvaltningsinitiativ  har  kringgåtts  i  dessa  delegationer  (även  om de  inte  helt 

undvikits i praktiken) – möjligtvis på bekostnad av delegationernas effektivitet om vi utgår ifrån 

Ostroms  kriterier  för  välfungerande  samförvaltningar.  Även  detta  vore  intressant  att  titta  på  i 

framtida forskning, i ett senare skede av delegationernas arbete; hur effektiva är dessa beslutande 

delegationer,  trots  deras  heterogenitet?  Speciellt  om  djurskyddsintresset  också  kommer  att 

representeras i delegationerna vore detta ett väldigt intressant område att undersöka närmare. 

Resultaten av denna studie sammanfattas kortfattat i tabellen på nästa sida, och implikationerna av 

dessa resultat i relation till studiens syfte diskuteras därefter:

27



Öppenhet och 
ansvarsutkrävande

Negativa indikationer Positiva indikationer

1. Finns klara regler? – Klara regler finns.

2. Insyn för utomstående? Viss information har tagits bort 
från protokollen.

Möjligheter för insyn finns.

3. Kan en delegation ställas till 
svars för beslut?

Inga val, vilket är den viktigaste 
arenan för ifrågasättande i den 
representativa demokratin.

Arenor för ifrågasättande finns i 
den allmänna debatten.

Folkligt deltagande och 
representativitet
1. Får alla intressenter som 
känner sig berörda delta?

Djurskyddsintresset finns inte 
representerat.

Många intressen deltar, och fler 
kan komma att delta år 2012.

2. På vilka grunder vilar 
representanternas mandat?

– En klar majoritet menar att 
deras mandat vilar på intressena 
som ska representeras; framgår 
även i förordningen.

3. Representeras de intressen 
som ska företrädas?

Stor jägarrepresentation bland 
andra deltagare än 
jägarintresset; politiker som 
enligt utsaga inte är aktiva.

En klar majoritet hävdar att de 
företräder det intresse de ska 
företräda.

Opartiskhet och jämlikhet

1. Är intressena jämnt 
representerade?

Stor jägarrepresentation bland 
andra deltagare än 
jägarintresset; rennäringen har 
fler representanter än andra 
särintressen.

Jämn representation mellan 
särintressena med undantag för 
rennäringen.

2. Finns en hög och jämlik 
kunskapsnivå?

Kunskapsnivån är, enligt 
intervjuerna, ojämn.

Enligt intervjuerna är 
kunskapsnivån hög, även om 
den är ojämn.

3. Finns initiativ för en ökad 
kunskapsnivå?

– Utbildning och information 
finns.

Tabell 4: Slutsatser

För att återknyta till uppsatsens syfte är det vara klart att en samförvaltning av denna typ är fullt 

kompatibel  med  de  centrala  värdena  i  en  demokrati,  och  kan  påverka  det  demokratiska 

beslutsfattandet i en positiv riktning om mer deliberation och decentralisering är önskvärda delar i 

ett demokratiskt samhälle (så som till  exempel SOU 2000:1 framhåller att de är) –  under vissa 

förutsättningar. Så länge alla relevanta intressen representeras och representanterna för det allmänna 

deltar aktivt, samtidigt som information och utbildning ger en god och jämlik kunskapsnivå bör 
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denna form av samförvaltning kunna vara en tillgång i ett demokratiskt samhälle – och även bidra 

till en ökad legitimitet i beslutsfattandet och ett ökat politiskt engagemang hos intressenterna som 

representeras i delegationerna. Brister detta finns dock en risk för ett demokratiskt underskott. 

I de studerade fallen finns också, helt klart, en del brister; men det handlar främst om brister som 

kan uppmärksammas genom studier, granskning och utredningar, och sedan åtgärdas under arbetets 

gång – om viljan finns där. Bristerna som påpekats ligger också i det praktiska genomförandet av 

idéerna, hellre än i själva idéerna; där idéerna måste ses som viktigast när fallet jämförs med en 

idealtyp. Om allting fungerar så som förordningen föreskriver, medan alla relevanta intressen släpps 

in  och  representationen  är  jämn  –  och  utan  frågetecken  om  intressekonflikter  –  stämmer 

beslutsformen  överens  med  de  centrala  demokratiska  värden  som  använts  i  studien.  Åtgärdas 

bristerna kan dessa delegationer mycket väl vara nutida exempel på framtidens demokrati; lämnas 

bristerna så som de är, eller förvärras under arbetets gång, lever de dock inte riktigt upp till en del 

av dessa värden. Beroende på hur samförvaltningen i praktiken ser ut kan effekterna på demokratin 

således vara såväl negativa som positiva; håller sig aktörerna till de idéer som ligger till grund för 

den typ av samförvaltning som studerats bör effekterna dock vara övervägande positiva. Medan 

dessa  viltförvaltningsdelegationer  inte  helt  och  hållet  lever  upp  till  vissa  av  den  demokratiska 

idealtypens krav (åtminstone inte ännu) lever däremot de idéer som delegationerna baseras på upp 

till  dessa på  ett  godkänt  vis.  Finns  en vilja  till  förbättringar  i  demokratisk riktning  bör  sådana 

förbättringar vara möjliga att uppnå.

Resultaten av denna studie är dock något begränsade i deras generaliserbarhet. De bör – förutom de 

resultat som är specifika för just dessa viltförvaltningsdelegationer – gälla för de flesta typer av 

samförvaltning där det finns klara förordningar och regler från statligt håll gällande hur formerna 

för samförvaltningen ska se ut, och vilka som ska representeras i förvaltningen (och där statens 

avsikt är att bygga en demokratiskt förankrad samförvaltning). Där det finns mindre klara regler, 

och sämre insyn, finns däremot en större risk att demokratin kan komma att hamna i bakgrunden. 

Där skulle det också bli svårt för utomstående att utkräva ansvar. När det gäller sådana former av 

samförvaltning, där staten och det allmänna tar mindre plats, kan denna studie inte säga speciellt 

mycket (om något alls). Studier som behandlar sådana samförvaltningsformer utifrån en idealtyp 

liknande den som använts i denna studie vore intressanta för att vidare klargöra hur demokratin kan 

påverkas av samförvaltning och kan bidra till en mer heltäckande bild av området. Detta kan också 

visa vilka typer av samförvaltning som är mer och mindre önskvärda om syftet är att bevara, eller 

till och med utvidga, demokratin.
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Intervjuer:
Län 1:
Intervju 1:1 (politisk representant) 
Intervju 1:2 (politisk representant)
Intervju 1:3 (politisk representant)
Intervju 1:4 (politisk representant)
Intervju 1:5 (politisk representant)
Intervju 1:6 (polisens representant)
Intervju 1:7 (jaktintresse)
Intervju 1:8 (naturvårdsintresse)
Intervju 1:9 (friluftsintresse)
Intervju 1:10 (jordbruksintresse)
Intervju 1:11 (näringslivs-/turismintresse)
Intervju 1:12 (skogsnäringsintresse)
Intervju 1:13 (fiskeintresse)
Intervju 1:14 (rennäringsintresse)
Intervju 1:15 (rennäringsintresse)

Län 2:
Intervju 2:1 (politisk representant)
Intervju 2:2 (politisk representant)
Intervju 2:3 (politisk representant)
Intervju 2:4 (politisk representant)
Intervju 2:5 (politisk representant)
Intervju 2:6 (polisens representant)
Intervju 2:7 (jaktintresse)
Intervju 2:8 (naturvårdsintresse)
Intervju 2:9 (friluftsintresse)
Intervju 2:10 (jordbruksintresse)
Intervju 2:11 (näringslivs-/turismintresse)
Intervju 2:12 (skogsnäringsintresse)
Intervju 2:13 (fäbodbruksintresse)
Intervju 2:14 (rennäringsintresse)
Intervju 2:15 (rennäringsintresse)

Län 3:
Intervju 3:1 (politisk representant) 
Intervju 3:2 (politisk representant) 
Intervju 3:3 (politisk representant) 
Intervju 3:4 (politisk representant) 
Intervju 3:5 (politisk representant) 
Intervju 3:6 (polisens representant)
Intervju 3:7 (jaktintresse)
Intervju 3:8 (naturvårdsintresse)
Intervju 3:10 (jordbruksintresse)
Intervju 3:11 (näringslivs-/turismintresse)
Intervju 3:12 (skogsnäringsintresse)
Intervju 3:13 (fiskeintresse)
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BILAGA: Intervjumall

BAKGRUNDSDATA

1. Namn:

2. Representerar följande organisation:

3. Oräknat den organisation som du representerar i viltförvaltningsdelegationen, tillhör du 
någon/några av följande kategorier? 
Fiskare
Jägare
Markägare/skogsägare
Renägare
Friluftsmänniska – ofta ute i skog och mark (bär, svamp, skoter, skidor, motion)
Politiskt aktiv
Turismföretagare
Annan

FÖRVALTNINGSSYSTEMET 

4. Hur tycker du att det tidigare förvaltningssystemet fungerade? Motivera och förklara din 
inställning, vad fungerande bra respektive dåligt? 

a. Utfall när det gäller rovdjuren  
Bra   OK  Dåligt  Ingen uppfattning
Varför? 

b. Utfall när det gäller processen  
Bra  OK  Dåligt  Ingen uppfattning
Varför?

5.  Vad  ser  du  för  fördelar respektive  nackdelar med  inrättandet  av 
viltförvaltningsdelegationer? Vad var bra/dåligt?

6.  Hade  samma/bättre  resultat  kunnat  uppnås  inom  ramen  för  det  tidigare 
förvaltningssystemet? Motivera ditt svar. 
Ja  Nej  Vet inte
Varför/varför inte?

7. Jag kommer nu att räkna upp ett antal grupper. Kan du rangordna dessa grupper efter hur 
stort inflytande du anser att de  bör ha över rovdjursförvaltningen? (1= störst inflytande 5= 
minst inflytande).  
Politiker:
Myndigheter:
Organiserade intressen:
Experter/forskare:
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Allmänheten:

8. Du representerar en organisation i VFD hur påverkar detta ditt agerande och vilket är ditt 
mandat att fatta beslut?

9.  Vilka  möjligheter  har  du  personligen  att  påverka  den  officiella  policyn  rörande 
viltförvaltning inom din organisation?
Stor 
Liten 
Vet inte
Varför?

10. Vad grundar du dina ställningstaganden på i olika frågor? 1
Din personliga uppfattning 
Din organisations officiella policy 
Av arbetet, och samtal/diskussioner, inom VFD
Annat – ange vad: 

11.  I  händelse  av konflikt  mellan  din personliga  uppfattning och din organisations  – hur 
agerar du då?
Driver din egen linje 
Följer min organisations uppfattning i frågan 
Annan strategi, vilken?

12. Tror du att  den organisation som du representerar kommer att  förändra sin officiella 
hållning rörande rovdjursförvaltning under tiden som viltförvaltningsdelegationens  arbete 
fortskrider? 
Ja  Nej  Vet inte
Varför/varför inte?

13. Tror du att din personliga uppfattning rörande rovdjursförvaltning kommer att förändras 
under tiden som viltförvaltningsdelegationens arbete fortskrider? u
 Ja   Nej   Vet inte
Varför/varför inte?

14. Hur får du information om rovdjurens ekologiska status (utbredning, antal, status, osv)? 
Handlar det om egna iakttagelser eller andra källor? Vem informerar?

15.  Hur  bedömer du  det  rådande  kunskapsunderlaget  beträffande  rovdjur?  Tillräckligt? 
Finns kunskapsluckor?

FRÅGOR KOPPLADE TILL DIN VFD 
Fråga 16-21 hänger ihop

16.  När  det  gäller  förvaltningen  av  rovdjur,  vilken  skulle  du  säga  är  den  viktigaste 
frågan/problemet för din viltvårdsdelegation? 
För stor rovdjurstam
För liten rovdjurstam
Förvaltningssystemets struktur/legitimitet/organisation/styrning/sammansättning
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Annat: 
Varför, motivera: 

17. Har det nya systemet med viltförvaltningsdelegationer förutsättningar att hantera frågan 
och lösa problemet? 
Ja  Nej  Vet inte
Varför/varför inte?

18. Vilken art (eller vilka arter) rör problemet huvudsakligen? 1
Varg
Björn
Kungsörn
Lo
Järv
Det samlade rovdjurstrycket
Annan art (ej rovdjur)
Viltvården i sin helhet

19. Varför är det ett problem? Vad blir konsekvenserna? Vem/vad drabbas?

20. Hur allvarligt är problemet ovan? 
Mycket allvarligt
Ganska allvarligt
Inte så allvarligt
Ser inget direkt problem

21. Vilka konkreta åtgärder bör vidtas för att lösa detta (problemet ovan)? 

KONKRETA ÅTGÄRDER I ROVDJURSFRÅGAN

22. Miniminivåer är ett sätt att reglera antalet rovdjur i Sverige. 

a. Vad tycker du om dagens miniminivåer? 
 Dagens miniminivåer bör ökas
 Dagens miniminivåer bör minskas
 Dagens miniminivåer bör bibehållas på nuvarande nivå
 Dagens miniminivåer bör avskaffas helt

b. På vilken nivå bör beslut om miniminivåer fattas? 
 Internationell nivå
 Nationell nivå
 Regional nivå
 Lokal nivå

c. Vilken instans bör fatta beslut om miniminivåer?
 EU
 Staten (nationellt)
 Länsstyrelserna
 Kommunerna
 Viltförvaltningsdelegationerna
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 Delat ansvar
 Annan: 

23. Toleransnivåer är ett annat sätt att reglera antalet rovdjur i Sverige. 

a. Tycker du att toleransnivåer bör införas?
 Ja
 Nej

b.  Om  du  tycker  att  toleransnivåer  bör  införas,  på  vilken  nivå  bör  beslut  om 
toleransnivåer fattas?
 Internationell nivå
 Nationell nivå
 Regional nivå
 Lokal nivå

c.  Om  du  tycker  att  toleransnivåer  bör  införas,  vilken  instans  bör  fatta  beslut  om 
toleransnivåer?
 EU
 Staten (nationellt)
 Länsstyrelserna
 Kommunerna
 Viltförvaltningsdelegationerna
 Delat ansvar
 Annan: 

24. Rovdjurens geografiska spridning.
 

a. Tycker du att rovdjursstammarnas geografiska utbredning bör begränsas eller vara 
naturlig?
 Bör begränsas
 Vara naturlig

b. Om rovdjursstammens geografiska utbredning ska begränsas, bör den då: 
 Vara på nuvarande nivå
 Ökas
 Minskas

25. Om förvaltningsplaner för rovdjuren. 

a. På vilken nivå bör förvaltningsplaner för rovdjuren tas fram, implementeras och följs upp?
Internationell nivå
Nationell nivå
Regional nivå
Lokal nivå
Förklara: 

b.  Vilken/vilka  aktörer  bör  ansvara  för  att  ta  fram,  implementera  och  följa  upp 
förvaltningsplanerna?f
EU
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Staten (nationellt)
Länsstyrelserna
Kommunerna
Viltförvaltningsdelegationerna
Delat ansvar
Annan: 
Förklara: 

26. Skadeersättningen för skador orsakade av rovdjur bör:
Ökas
Minskas
Behållas på nuvarande nivå
Förklara: 

27. Vem bör övervaka så att reglerna kring rovdjuren följs?
Länsstyrelsen
Polisen
Lokalbefolkningen
Organisationer som:_____________________
Gemensamt
Annan: 
Förklara: 

28. Vilken domstol bör vara rättslig instans vid regelöverträdelse?
Miljödomstolar
Förvaltningsdomstolar
Annan: 
Förklara: 

29. Bör förberedelse för jaktbrott kriminaliseras? 
Ja
Nej
Förklara: 

30. Är det något övrigt som du tycker att vi har missat och som du vill tillägga?
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