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Sammanfattning 

Den politiska målsättningen är att den svenska rovdjursförvaltningen skall grunda sig på 

acceptans och förståelse för olika särintressen. Därför infördes 2010 

viltförvaltningsdelegationer i varje län för att skapa regional och lokal förankring. 

Delegationen består av olika särintressen som ska besluta i frågor som rör riktlinjer för 

rovdjur och annat vilt. Den här uppsatsen har undersökt Norrbottens-, Västerbottens-, 

Jämtlands- och Dalarnas läns delegationsprotokoll vad gäller beslutsfattande angående björn 

och lodjur under tidsperioden 2011-2012. Det är jakt- och viltvårdsintresset, rennäringen och 

naturvårdsintressets beslutsfattande som har valts ut för granskning på grund av deras olika 

preferenser. Jakt- och viltvårdsintresset samt/rennäringen har en mer restriktiv syn på rovdjur 

än naturvårdsintresset, som är mer positivt inställda till rovdjur. Utifrån rational choice teorins 

antaganden om egenintresset så skulle det innebära att dessa tre intressen styrs av olika 

preferenser och därmed tycker olika, vilket leder till att de röstar annorlunda vid 

beslutsfattande i delegationen i frågor som rör lodjur och björn. Lodjur och björn har valts ut 

på grund av att viltförvaltningsdelegationen har beslutanderätt om dessa. Alternativhypotesen 

för uppsatsen lyder att jakt- och viltvårdsintresset samt rennäringen röstar olika i 

beslutsskedet jämfört med naturvårdsintresset. Hur delegaterna röstar inom 

viltförvaltningsdelegationen är intressant att studera eftersom att tanken med delegationen är 

att lärande och acceptans skall skapas. Har detta lyckats?  

 

Av de beslut som tagits i delegationerna angående lodjur och björn, så pekar studiens resultat 

på att det är egenintresset som styr röstningsbeteendet i delegationerna. Det är många gånger 

länsstyrelsen som kommer med förslag till beslutsfattande. Jakt- och viltvårdsintresset samt 

rennäringen röstar antingen mot länsstyrelsens beslut eller inlämnar en avvikande mening, 

likadant gör naturvårdsintresset gentemot länsstyrelsens beslut. Av de protokoll som 

granskats, vad gäller frågor om lodjur och björn, så röstar jakt och 

viltvårdsintresset/rennäringen annorlunda jämfört med naturvårdsintresset. Alla tre intressen 

verkar följa sina uttalade preferenser vad gäller rovdjur och de verkar agerar därefter. Lärande 

och ökad acceptans, som är målen med viltförvaltningsdelegationerna, är inget som går att 

skönja i resultatet. Egenintresset tenderar att styra representanterna inom delegationerna men, 

det är något som måste testas vidare för att alternativhypotesen helt skall kunna valideras. 

 

Nyckelord; Viltförvaltning, Rational choie, Egenintresse, Beslutsfattande, Lodjur, Björn. 
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1 Inledning 

Rovdjur är idag en mycket konfliktfylld fråga i Sverige. En av de största utmaningarna med 

den svenska rovdjursförvaltningen är att kombinera rovdjurens bevarandestatus samtidigt som 

förvaltningen måste ta hänsyn till de ekonomiska skador som rovdjuren åsamkar (SOU 

2012:22, s. 11f). Många olika intressen är missnöjda med den politik som förs vad gäller 

rovdjursfrågor och framförallt är vargen ett rovdjur som skapar problem. Det finns idag stora 

problem med att fördela vargen och andra rovdjur över landet (SOU 2012:22, s. 35f). 

Vargkonflikten är utbredd i Sverige vargar har attackerat hundar, får och andra tamboskap, 

vilket upprör känslor hos tamdjursägarna. Vargen är även utsatt genom att människor både 

jagar och kör över den med vilje, med olika fortskaffningsmedel (Dagens Nyheter, 2013, 18 

april). Vargen och andra rovdjur åsamkar även ekonomisk skada för markägare och djurägare 

vilket orsakar stor irritation och hopplöshet (Dagens Nyheter, 2013, 22 april). Samtidigt är 

rovdjur en del av den svenska faunan och de spelar en roll i ekosystemet och det är därför som 

man, från statens och naturskyddsföreningens sida, vill ha en mer adaptiv förvaltning ur ett 

ekosystemperspektiv (SOU 2012:22, s. 11f). Sverige har genom sitt medlemskap i EU 

ratificerat den europeiska rätten och därmed bundit sig till att följa Art- och habitatdirektivet 

och Bernkonventionen som sätter ramarna för EU:s naturvårdspolitik där bevarandet av vilda 

djur är viktigt (92/43/EEG, Naturvårdsverket, 2013, SOU 2012:22, s. 67f ). 

 

Idag ska den svenska rovdjursförvaltningen styras genom samförvaltning på regional nivå. 

Tanken är att det ska ske lärandeprocesser mellan de olika parterna och att detta ska skapa 

legitimitet för de beslut som tas. Syftet med förvaltningen är att frågor gällande rovdjur i 

Sverige ska ske i samverkan mellan olika intressegrupper. Olika intressen ska vara 

representerade och tas i beaktning när frågor om rovdjur beslutas (SOU 2012:22, s. 11f). 

Varje län har en viltförvaltningsdelegation som representerar olika intressen och består av 

jakt- och viltvårdsintresset, naturvårdsintresset, friluftsintresset, rennäringen/Sametinget (om 

renar finns i området), lokalt näringsliv och turism, friluftsintresset, ägare och brukare av 

jordbruksmark, skogsnäringen, ledamot med särskild kunskap om trafiksäkerhet och illegal 

jakt och fem politiska företrädare (SFS 2009:1474, 6§). Viltförvaltningsdelegationerna har 

hand om viltförvaltningen i länet: licensjakt, skyddsjakt, älgförvaltning, prövar miniminivåer 

och ersättningsbidrag. Beslut tas i delegationen med enkel majoritet där ordföranden har 

utslagsröst vid jämn votering (SFS 2009:1474, 3§f). Syftet med delegationerna är att 

representanter från olika särintressen tillsammans skall diskutera och komma fram till 
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gemensamma lösningar som alla parter accepterar. Målsättningen är som tidigare nämnts att 

förvaltningen skall kunna driva igenom beslut som är legitima (SOU 2012:22, s. 11f). 

 

Åsikterna om just rovdjur är skilda och naturvårdsintresset, jakt- och viltvårdsintresset
1
 och 

rennäringen är särintressen som har olika mål med sin medverkan i delegationen. Jägarnas 

riksförbund beslutade den 18/4-2012, ”Nej till frilevande varg”. Deras åsikt är att vargen inte 

ska få utgöra ett hot i människans vardag och ska därmed få rätt att skjutas direkt när vargen 

kommer i närheten av människans bostad. De är missnöjda med hur rovdjurspolitiken 

hanteras och att vissa län har mycket rovdjur medan andra län inte har det (Jägarnas 

Riksförbund, 2012). Svenska jägareförbundet har till viss del samma uppfattning som 

Jägarnas riksförbund. De menar att stammarna ska hållas låga men att arbetet skall styras av 

etik och empati för alla parter (Svenska Jägareförbundet, 2012). Naturskyddsföreningen vill 

att det ska finnas en gynnsam bevarandestatus för vargen i Sverige och att den ska kunna 

spridas på naturlig väg. Vargen och andra rovdjur är en del av den svenska faunan och är 

viktiga ur ett ekosystemsperspektiv (Naturskyddsföreningen, u.å). Rennäringen anser att 

rovdjur är en del av den svenska faunan men att rovdjur, i och med den rovdjurspolitik som 

förs, har alldeles för stor utbredning. De är även missnöjda med den ekonomiska 

kompensation som utgår när rovdjuren skadat renar (Samiskt informationscentrum, 2012). 

Dessa tre grupper tycker olika om rovdjur. Kan de komma överens genom samverkan med 

varandra inom viltförvaltningsdelegationerna? 

 

Jakt- och viltvård önskar att det ska finnas färre rovdjur, rennäringen tycker att rovdjuren har 

ökat i för stor grad och vill därför reducera kullarna (Jägarnas Riksförbund, 2012, Svenska 

Jägareförbundet, 2012). Naturvårdsintresset vill att rovdjuren skall finnas ur ett 

ekosystemsperspektiv, att rovdjuren skall fortplanta sig (Naturskyddsföreningen, u.å, Kråik, 

2012). Tanken med acceptans och lärandeprocesser är nu att dessa tre intressegrupper 

tillsammans med andra intresserepresentanter skall gå in i delegationen och diskutera fram en 

lösning om exempelvis lodjur. De kommer alla tre gå in i delegationen med sina egna 

preferenser och mål, men genom dialog och diskussioner kommer de enligt denna typ av 

förvaltning lära av varandra och ha möjlighet att ändra sina ursprungliga preferenser (Ostrom, 

1990, s. 5f).  

 

                                                 
1
 Består av två jägarförbunds åsikter, som har olika åsikter. De båda har en mer restriktiv syn på rovdjur.  
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En tanke med samförvaltning och dess lärandeprocess är att det finns en resurs, i detta fall 

rovdjur, som skall förvaltas och olika grupper nyttjar denna resurs på olika sätt. Problemet 

med rovdjursförvaltningen är att det finns intressen, jägarna och rennäringen, som har ett 

annorlunda synsätt på hur rovdjuren skall förvaltas jämfört med naturskyddsföreningen. Är 

det möjligt att ha en förvaltning som bygger på lärandeprocesser om intressena tycker så olika 

och vill nyttja resurserna så olikt? Det finns forskning som pekar i båda riktningarna om 

möjligheterna att skapa lärandeprocesser och acceptans. Ett bra exempel på lyckad 

samförvaltning om lärandeprocesser är Sandström och Rovas (2010) artikel, som undersökte 

två fiskeområden i Sverige och hur aktörer med heterogena åsikter från början genom nätverk 

lyckades skapa gemensamma visioner för dessa områden (Sandström & Rova, 2010).  

 

Enligt rational choice teorin styrs människan av egenintresset och är på så sätt begränsad 

genom sina preferenser att ta in andra synsätt. Rational choice teori om egenintresse talar 

alltså emot Rova och Sandström (2010) artikel om lärandeprocesser. Människor kommer 

enligt teorin alltid att agera efter sitt egenintresse och är på så sätt rationella i sitt handlande, 

de fattar alltid beslut för att nå sina egna mål (Hindmoor, 2006, s. 2f). Utifrån rational choice 

skulle jägarna, rennäringen och naturvårdsintresset styras av förutbestämda preferenser och 

värderingar och utrymmet för lärandeprocesser är därför begränsat, om det inte gynnar dem 

själva. Teorin skulle förklara detta påstående genom att jakt- och viltvårdsintresset, 

rennäringen och naturvårdsintresset redan har så starka (och olika) åsikter innan de går in i 

delegationerna att de kommer de ha svårigheter att ändra sina åsikter. Den som representerar 

jägarnas åsikt i delegationen kommer enligt rational choice att rösta som sin organisation 

eftersom det är det som representanten intresseras av. Det är frivilligt att gå med i en 

organisation och därför går det att anta att medlemmar och representanter delar 

organisationens värderingar.  

 

Rational choice teorin arbetar efter principen att det är möjligt att göra antaganden om hur 

människor kommer att agera i vissa situationer. Dessa antaganden bygger på att det 

konstrueras förenklade värden om hur människor eller organisationer förhåller sig till 

verkligheten (Hindmoor, 2006, s. 2f). Eftersom jakt/viltvård och rennäringen har en mer 

restriktiv syn på rovdjur så går det att anta att de kommer rösta för färre rovdjur och 

naturvårdsintresset tvärtom på grund av att de har en mer positiv inställning.  
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Det är ett dilemma om rovdjursförvaltningen i sig har målet om ökad acceptans genom dialog 

medan aktörerna i delegationerna har fokus på rationellt handlande efter sitt egenintresse. För 

att kunna utreda om samförvaltning är en bra strategi för att uppnå acceptans och förståelse 

mellan intressena i delegationerna är det viktigt att ta reda på hur det faktiskt går till inom 

delegationerna vid beslutsfattande. Sandström och Rovas (2010) studie är ett exempel på att 

lyckade lärandeprocesser är möjliga inom fiskeförvaltningen. Är detta också möjligt inom 

viltförvaltningsdelegationerna? 

 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om aktörerna inom viltförvaltningsdelegationerna 

agerar efter egenintresset vid beslutsfattande om lodjur och björn. Uppsatsen är 

hypotestestande och för att besvara syftet görs ett antal antaganden om hur intressegrupperna 

kommer att agera inom viltförvaltningsdelegationerna utifrån rational choice och 

egenintresset. Dessa antaganden presenteras i avsnitt 2.3. Studien är viktig för att undersöka 

hur representanterna för jakt- och viltintresset, rennäringen och naturvårdsintersset agerar när 

de fattar beslut i frågor som rör lodjur och björn. Det kan vara så att beslutsfattandet sker 

genom att delegaterna sätter sig ner och diskuterar igenom frågorna, genom lärandeprocesser, 

och sedan röstar oberoende av de åsikter de hade innan de gick in i delegationen. Ett annat 

alternativ är att dessa tre aktörer redan har sina preferenser klara innan de går in i 

delegationen och har alltså redan bestämt hur de ska rösta. Utifrån rational choice teorin 

skulle det betyda att deras egenintresse styr handlandet. Om det skulle det visa sig att det är 

egenintresset som styr är den politiska visionen om lärandeprocesser för att nå ökad acceptans 

inom rovdjursförvaltningen problematisk. För att kunna besvara studiens syfte krävs två 

frågeställningar:  

 

- Hur röstar respektive intressegrupp inom viltförvaltningsdelegationerna vad gäller 

beslutsfattande rörande rovdjuren lodjur och björn? 

- Finns det någon intressegrupp som röstar mot länsstyrelsens förslag inom 

viltförvaltningsdelegationerna? 

1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att behandla Norrbottens-, Västerbottens-, Jämtlands- och Dalarnas län 

viltförvaltningsdelegationers beslutsprotokoll i frågor som rör lodjur och björn. Eftersom 

rennäringen är ett särintresse i uppsatsens teoretiska modell så faller det naturligt att de län 
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som har ren i sin fauna kommer att väljas ut (Samiskt informationscentrum, 2012). I områden 

där det finns renar finns det även lodjur och björn, som det idag är licensjakt på. Uppsatsen 

kommer att fokusera på hur aktörerna röstar när det gäller frågor om lodjur och björn. Dessa 

två rovdjur väljs ut eftersom förekomsten av varg, järv och kungsörn bestäms helt på nationell 

nivå och där har bara delegationen rätt att tycka till, men ingen beslutanderätt (SFS 

2009:1474, §4). Det är protokoll från respektive länsstyrelse mellan åren 2011-2012 som 

kommer att studeras för att se hur jakt- och viltvårdsintresset, rennäringen och 

naturvårdsintresset har agerat i röstningen om frågor som berör lo och björn.  

1.3 Teoretisk anknytning 

Den här uppsatsen har som tidigare nämnts sin teoretiska anknytning i rational choice teorin. 

Fokus ligger på teorins antaganden om att människan är rationell och agerar efter 

egenintresset. Det är individens egennytta som avgör hur individen handlar i olika situationer 

och det görs till förmån för de egna preferenserna. Rational choice teorin gör antaganden om 

att individen agerar efter speciella mönster och det gör den lämpad till att undersöka om 

aktörerna inom viltförvaltningsdelegationerna agerar efter egenintresset. Rational choice är en 

teori som grundades i början av 1950-talet och har fått utstå både positiv och negativ kritik. 

Kritiken mot teorin är att den gör förenklade antaganden som inte alltid stämmer överrens 

med verkligheten. Kritik bemöts av rational choice teorins anhängare med argumentet att det 

krävs modeller för att förklara mänskligt handlande även om modellerna inte är perfekta 

bilder av verkligheten. Teorin används inom flera olika ämnesområden bland annat 

nationalekonomi där den är väl använd just på grund av sina förenklade antaganden om hur 

verkligheten och människor resonerar. Rational choice teorin har använts tidigare inom 

statsvetenskapen, bland annat för att försöka förklara varför partier väljer att lägga sig i mitten 

av höger-/vänster skalan. Detta skulle enligt rational choice bero på att partierna vill 

röstmaximera (Hindmoor, 2006, s. 40).  

1.4 Metod och Material 

Uppsatsen kommer att använda sig av ett deduktivt synsätt, se sid 7, som utgångspunkt för att 

besvara uppsatsen syfte och frågeställningar. Studien genomförs med kvalitativa textanalyser 

av viltförvaltningsdelegationernas beslutsprotokoll för att undersöka hur aktörerna agerar när 

de röstar om lodjur och björn. Kvalitativa textanalyser kan antingen ha öppna svar eller 

förutbestämda svar (Esaiasson, 2012, s. 210f). I detta fall kommer jag att använda mig av 

förutbestämda svar på hur informationen som finns i protokollen ska tolkas eftersom teorin 

bygger på förenklade antaganden om hur aktörerna beter sig. Nackdelen med förutbestämda 
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svarsalternativ är att viktig information kan gå förlorad (Esaiasson, 2012, s. 214f). Varför 

användandet av textanalyser är lämpligt är för att uppsatsen ska behandla faktiskt 

beslutsfattande och beslutfattandet finns dokumenterat i protokollen. Att använda sig av 

intervjuer eller liknande metod hade inte varit lämpligt eftersom att det hade resulterat i en 

mer normativ uppfattning av hur beslutsfattandet går till.  

Syftet och frågeställningarna kommer att besvaras genom att gå igenom alla protokoll, 2011-

2012, som respektive viltförvaltningsdelegation har beslutat om, vad gäller frågor som rör 

lodjur och björn. Norrbottens och Jämtlands protokoll finns tillgängliga på respektive 

länsstyrelses hemsida. Västerbotten och Dalarnas protokoll har jag bett om att få ta del av. 

Det beslutades om att viltförvaltningsdelegationer skulle träda i kraft i februari 2010 (SFS 

2009:1474, 14§). Uppsatsen kommer att behandla protokoll från 2011 och 2012. Varför 

undersökningen startar med protokoll från 2011 är för att en bedömning har gjorts att alla 

delegationer då har kommit in i sitt arbete ordentligt. Undersökningen skulle inkluderat 2013 

års protokoll, men dessa protokoll var inte redovisade när uppsatsen genomfördes. 

Viltförvaltningsdelegationerna har ungefär fem möten per år, enligt de läns protokoll som 

studerats i denna studie. Varför just naturvårdsintresset, jakt och viltvårdsintresset och 

rennäringen beslutsfattande ska studeras beror på deras olika åsikter om rovdjur som nämnts 

tidigare och den acceptans och lärandeprocesser som är tänkt att skapas i och med 

delegationerna. I rennäringen kommer även Sametingets åsikter att ingå. Detta beror på att 

den som äger en ren måste tillhöra en sameby där den renen är märkt och därför verkar 

Sametinget för samma mål som rennäringen när det gäller rovdjur (Sametinget, 2011). Totalt 

har sammanlagt 42 protokoll granskats, av dessa har det fattas nio beslut som berör lodjur och 

björn. Tre beslut har valts bort ur granskningen på grund av att de handlar om hur jakten skall 

organiseras.  

 

Med hjälp av viltförvaltningsdelegationernas protokoll och rational choice teorins 

utgångspunkt om egenintresse så kommer protokollen att visa hur jakt- och viltvårdsintresset 

och rennäringen förhåller sig till naturvårdsintresset när de fattar beslut om lodjur och björn. 

Uppsatsen använder sig av olika antaganden om att aktörerna agerar efter egenintresset i 

viltförvaltningsdelegationerna, vilket presenteras i uppsatsens teoretiska modell i avsnitt 2.3.  

Den hypotetiska, deduktiva metoden som används bygger på några grundprinciper. Det första 

steget handlar om att det finns ett vetenskapligt problem, det kan vara att det finns ett problem 

eller att problemet uppstår genom att vi vill försöka förklara något. I detta fall vill studien 
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förklara intressena i viltförvaltningsdelegationernas röstningsbeteende. Ett vetenskapligt 

problem bör kunna testas eller falsifieras. När problemet har fastställts så försöker man 

utveckla antaganden om hur utfallet skall te sig, en hypotes. I denna uppsats så är 

alternativhypotesen att intressena inom viltförvaltningsdelegationerna kommer att agera efter 

egenintresset och därför kommer jakt och viltvårdsintresset/rennäringen rösta olika jämfört 

med naturvårdsintresset. Denna hypotes ska nu kunna testas. Röstar intressena inom 

viltförvaltningsdelegationerna efter egenintresset? Testningen görs genom att granska 

protokoll över tid, 2011-2012, för att på så sätt kunna dra slutsatser om de agerar efter 

egenintresset eller inte. Skulle de inte agera efter egenintresset inom 

viltförvaltningsdelegationerna så har alternativhypotesen i uppsatsen falsifierats. Skulle 

alternativhypotesen vara korrekt då är hypotesen korroborerad
2
, även om graden är låg. För att 

kunna skapa en hög korrboreringsgrad krävs att hypotesen prövas på fler fall och framförallt 

är det viktigt att denna hypotes fortsätter att testas eftersom vetenskapen bygger på att 

falsifiera teorier (Molander, 2003, s. 127f). Hypoteserna i uppsatsen testas på flera 

viltförvaltningsdelegationer, flera protokoll och över tid för öka validiteten i resultatet.  

 

1.5 Disposition 

De avsnitt som kommer att presenteras i uppsatsen är följande 

- Teoretiskt ramverk. Teoriavsnittet kommer att behandla rational choice teorins 

huvuddrag, både grundstenar och kritik som riktats mot teorin. I detta avsnitt 

presenteras även uppsatsens antaganden om hur intressegrupperna inom 

viltförvaltningsdelegationerna borde agera med stöd av teorin. Även 

alternativhypotesen presenteras i detta avsnitt.  

- Empiri. Viltförvaltningsdelegationernas arbete och uppgift inom rovdjursförvaltningen 

kommer att beskrivas och olika delar av protokoll presenteras. Det kommer att visas 

hur de olika intressegrupperna inom viltförvaltningsdelegationerna röstat när det gäller 

beslut som rör lodjur och björn. Protokollen kommer att visa om det pekar åt 

alternativhypotesens riktning eller om alternativhypotesen kan förkastas.  

- Diskussion. I diskussionen kommer uppsatsens syfte och frågeställningar att bindas 

samman med de resultat som empirin har visat.  

  

                                                 
2
 Sanning tills vidare.  
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2 Teori 
Detta kapitel kommer att diskutera Rational choice teorins framväxt, tillämpningsområde och 

kritik. Kapitlet kommer även att presentera de antaganden och hypoteser som formuleras med 

stöd av teorin för att lösa uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

2.1 Rational choice  

Rational choice teorin är en av de mest inflytelserika men även en av de mest kontroversiella 

teorierna för att studera politik (Hindmoor, 2006, s. 1). Rational choice är en teori som förenar 

ekonomiskt tänkande med studiet av politik och det är det som gör den både hyllad och 

kontroversiell (Mueller, 2003, s. 1). Teorin har sitt ursprung från slutet av 1800-talet men det 

är först efter andra världskriget som den växer fram på riktigt. Under början av 1950-talet 

utför behavioristerna forskning för att kartlägga röstningsbeteende, dock utan 

ekonomiskanknytning. I slutet av 50-talet och början av 60-talet testade forskare att studera 

röstningsbeteende med hjälp av ekonomiska metoder och det visade sig lyckat. Anthony 

Downs verk ”An Economic theory of Democracy” är ett av de mest populära verken från den 

tiden (Hindmoor, 2006, s. 6f). Från 1970-talet och fram till 90-talet expanderade teorin 

successivt och den kom att börja användas inom flera ämnesområden. Det var under 1970- 

och 80-talen som den första betydande kritiken mot teorin kom. Det var ekonomer som 

hävdade att antaganden inte alltid matchar verkligheten, det görs antaganden om perfekta 

marknader men i regel existerar inga sådana, utan det finns alltid misslyckanden. Rational 

choice anhängarna hävdade i sin tur att ekonomernas synsätt var missledande eftersom det 

inte går att dra paralleller mellan en imperfekt marknad och en perfekt stat. I början av 90-

talet och fram till mitten av 2000-talet fick teorin också stå emot kritik. Kritikerna menade då 

att rational choice teorin hade växt på grund av att dess anhängare hade marknadsfört 

varandra så bra, snarare än att teorin i sig är bra (Hindmoor, 2006, s. 9ff). 

 

Rational choice är som många andra teorier inte omtyckt av alla och det är inte säkert att dess 

anhängare gör de rätta antagandena om verkligheten varje gång, men ändå håller sig teorin 

kvar inom vetenskapen. Teorin är trots kritiken som riktas mot den välanvänd inom 

statsvetenskapen (Hindmoor, 2006, s. 18).  

 

Rational choice teorin bygger på femgrundläggande antaganden. Det första antagandet 

handlar om att utgången i olika processer beror på attityder, förväntningar och interaktion 

mellan individuella aktörer. Politiska processer är med andra ord förutbestämda genom 
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handling och den interaktion som sker mellan individer. Den andra delen av teorin bygger på 

användandet av modeller för att förklara händelser. Användare av teorin konstruerar 

analytiska modeller för att lösa problem. Det finns två sätt att göra detta enligt rational choice, 

induktivt och deduktivt. Görs det induktivt samlar forskaren in data och försöker finna 

mönster som förklarar empirin. Görs det deduktivt, så görs det genom att analysera hur man 

tror att aktörer kommer agera i en viss fråga och så testas antagandena. Det tredje antagandet 

handlar om att rational choice anhängare bedömer om gärningar är rationella i förhållande till 

det som de vill uppnå. Egenintresse är det fjärde antagandet i teorin. Det handlar om att 

människor är rationella och eftersom människor är det kommer deras egna intressen att styra 

hur de väljer att handla. Människors handlande kommer att spegla deras intressen eftersom 

människor i sin strävan efter ett visst mål handlar efter eget intresse. Avslutningsvis omfattar 

teorin antaganden om hur saker är, inte hur de borde vara (Hindmoor, 2006, s. 3f).  

 

Människor är enligt teorin rationella (Hindmoor, 2006, s. 3f) och inom organisationer finns 

det beteenden och åsikter som är accepterade att ha och det finns även osynliga regler om vad 

som skall accepteras, vilka preferenser som skall finnas och styra organisationen (North, 

1993, s. 18f). Jakt/viltvård, rennäringen och naturvårdsintresset tillhör alla organisationer där 

det finns förutbestämda intressen och genom att bryta emot organisationernas preferenser kan 

konflikter uppstå inom organisationen (Cederqvist, 2013). Elinor Ostrom har bedrivit 

forskning om public choice (en inriktning inom rational choice) och olika antaganden om hur 

människor agerar i frågor om naturresursförvaltning och vad egenintresset har för betydelse i 

de fallen (Ostrom & Ostrom, 1971, s. 203ff). Anthony Down har bedrivit forskning om varför 

många partier är i mitten av den politiska skalan, se nedan. Down förklarar att detta beror på 

partiernas egenintresse och vilja att röstmaximera (Down, 1957, s. 4f). Down skulle förklara 

delegaternas beteende genom att de får förtroende från organisationen så kommer de att 

handla efter organisationens önskningar eftersom att det är det som gynnar representantens 

egenintresse. Genom att inte följa egenintresset skulle representanten riskera att bli ifrågasatt 

och kanske till och med ifråntagen sitt uppdrag (Cederqvist, 2013). 

 

Rational choice teorin menar att det är egenintresset som styr beslutsfattanden som sker och 

att individer kommer att handla därefter.  
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Figur 1, Egenintressets påverkan på beslutsfattandet enligt rational choice 

 

 

 

 

Anthony Down skrev 1957 ”An economic theory of democracy” om hur partier går tillväga 

för att locka röster. Han använder sig av medianröstningsteorin, vilken bygger på ett antal 

antaganden där det ena är att partier är röstmaximerande. Det finns en vänsterskala och en 

högerskala i Downs modell, där ytterligheterna finns längst ut på skalan och medianröstaren 

finns i mitten av skalan. Detta innebär att partier som vill få så många röster som möjligt 

måste röra sig mot mitten. Eftersom partier enligt teorin vill få så många röster som möjligt 

agerar de efter rational choice antagande om egenintresse genom att röstmaximera. Partier rör 

sig alltså inte mot mitten för att det är det väljarna kanske vill utan det sker för att partierna 

ska kunna vinna fler röster (Down, 1957, s. 36f). Om det är så som Down antar att partier 

försöker röstmaximera för att vinna val då borde den logiken även kunna tillämpas på andra 

fall där starka intressen styr.  

 

Modernare forskning har utvärderat detta med partier och varför åsiktsförändringar äger rum 

och deras slutsatser är liknande Downs (1957). Adams och Somer-Topcu studerade 2009 de 

förändringar som skedde under efterkrigstiden i 25 demokratier, där gick det att se att partier 

tenderade att förändra sina policyer efter hur motståndarna hade ändrat sina åsikter inför 

föregående val för att vinna röster (Adams & Somer-Topcu, 2009, s. 825f). Modern forskning 

om de politiska partierna i norden och den parlamentariska demokratin tyder också på att 

väljare drar sig till de partier som representerar deras åsikter och att de flesta partier därför 

väljer att profilera sig i mitten av den politiska skalan eftersom att det är där flest väljare 

tenderar att finnas (Ström & Bergman, 2011, s. 297f).  

 

Rational choice som teori är sammanfattningsvis kontroversiell, vissa forskare gillar teorin 

medan andra förkastar den och menar att det inte går att göra perfekt förenklade antaganden. 

För att kunna skapa trovärdiga antaganden och resonemang är det viktigt att även inkludera 

rational choice teorins kritik och bemöta den för att kunna skapa ökad förståelse.  

2.2 Kritik mot rational choice 

Kritikerna mot rational choice menar att det inte går att göra antaganden om politik eftersom 

politik är mer komplicerat än marknaden. Politiker har hand om så många olika frågor och ska 

Egenintresse Beslutsfattande 
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uppnå olika mål i sitt tjänsteutövande så kritikerna av rational choice menar att det är svårt för 

dessa att agera rationellt och efter egenintresset. De menar snarare att tradition och 

erfarenheter är det som styr politikers handlande. Fördelar med marknadsantaganden är att de 

är enkla att mäta, varorna är homogena och de går att köpa och sälja till ett pris. Politiska 

antaganden är oftast svårare att mäta eftersom resultatet av politiska beslut många gånger är 

normativa och inte lika lätta att mäta i siffror (Friedman, 1996, s. 114f).  

 

Det finns också kritik mot rational choice angående hur teorin förklarar det kollektiva 

handlandet som sker dagligen. Risken för ”free ride”
3
 är stor vid kollektivt handlande 

eftersom någon kan gynnas av någon annans beslut och skulle alla enligt rational choice 

endast tänka på egenintresset, även om vissa egenintressen kan gynna flera, skulle inte beslut 

fattas som kan gynna någon annan (Friedman, 1996, s. 116f). Rational chocie hävdar att 

människans preferenser är klara och att människor är nyttomaximerande och agerar rationellt. 

Forskningen menar i sin tur att människor under stress tenderar att agera irrationellt i sitt 

handlande snarare än rationellt (Friedman, 1996, s. 111). Människor är mer rationella om 

deras preferenser är bestämda eftersom att de då vet vad de vill. Vet människor vad de vill 

och har de den kunskapen för att kunna vara rationella (Friedman, 1996, s. 119)?  

 

Kritikerna menar att rational choice som teori framförallt är normativ och att dess förklarande 

aspekt snarare är en senare del av teorin. Teorin antar hur individer kommer att handla och ser 

sedan om de agerar efter teorin eller inte. Skulle individer inte agera efter teorins antaganden 

så misslyckas teorin och på det sättet är teorin osäker. Misslyckas människor med att följa 

teorins antaganden om hur de agerar, de är irrationella, då betyder det att teorin är otillräcklig 

att använda sig av eftersom den då inget förklarar utöver det som testas. Kritikerna menar 

fortsättningsvis att osäkerheten och otillräckligheten med rational choice kan i sin tur leda till 

ett irrationellt beteende (Schweers Cook & Levi, 1990, s. 19f). Varför används en teori som 

rational choice, som får utstå en hel del kritik? 

 

Kritiken gentemot rational choice är befogad dock är teorin välanvänd inom många olika 

områden, bland annat används teorin vid studier av parlamentariskt beslutsfattande 

(Hindmoor, 2006, s. 12f). Antaganden och förenklade modeller om hur individer agerar är 

inget nytt och används återkommande i nationalekonomi, detta för att försöka förstå 

mänskligt och institutionellt handlande. Det finns en princip när antaganden konstrueras och 

                                                 
3
 För förklaring av free-riding begrepp se, Ostrom, 1990, s. 6f. 
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det är att individer försöker att nyttomaximera. Ganska logiskt, människor fattar beslut, 

omedvetna eller inte, som gynnar individen och hans/hennes preferenser. Individer strävar 

efter att nå en hög nytta till en så låg ansträngning som möjligt (Eklund, 2010, s. 34f). 

Förenklade antaganden är en grund för att forskning ska kunna nå kunskap eller kunna utröna 

samband. Modeller krävs för att kunna uttala sig om verkligheten, även om modellerna inte 

ger en perfekt bild av verkligheten. Förenklade modeller och antaganden hjälper vetenskapen 

att skapa nya synsätt och falsifierar hypoteser som fanns från början. Modeller utvecklar 

forskningen och hjälper oss att få svar som inte bara är beskrivande (Eklund, 2010, S 15f).  

2.3 Uppsatsens teoretiska modell 

Eftersom människor enligt rational choice styrs av sitt egenintresse och sina egna önskningar 

är det möjligt att göra antagandet med teorins grund att människor kommer att handla efter 

vad de anser är bäst ur egen synvinkel för att uppfylla sina egna mål. Tänk dig in i situationen, 

en individ ska fatta ett beslut, individens preferenser och erfarenheter styr hur individen 

kommer att agera. Det en person har med sig i bagaget påverkar hur personen kommer att 

agera i olika situationer. Individen vill av den orsaken få så mycket nytta eller vinning av sitt 

beslut som möjligt, som samtidigt stödjer sina preferenser (Hindmoor, 2006, s. 6ff). 

Exempelvis, de som representerar ett intresse i viltförvaltningdelegationen är en person med 

åsikter och preferenser som ska fatta ett beslut som maximerar nyttan för sig själv och sin 

organisations preferenser som den personen representerar(se figur 2).  

 

Figur 2 Beslutsfattande enligt rational choice. 

 

 

 

Anta nu att representanterna i viltförvaltningsdelegationerna agerar på samma sätt. Enligt 

rational choice och egenintresset så kommer en person som representerar en organisation att 

ha förutbestämda åsikter och det ligger i den representantens intresse att företräda dessa. Det 

kan vara svårt för en representant att ändra sina åsikter (North, 1993, s. 18), detta på grund av 

att den troligen skulle bli riskera att bli fråntagen uppdraget eftersom den personen inte längre 

skulle representera organisationens intresse. Uppsatsen bygger på sådana antaganden om hur 

intressegrupperna inom viltförvaltningsdelegationerna skulle bete sig, med egenintresset som 

styrande. Det finns intressen i delegationerna som har starka och till viss del olika intressen, 

tre av dessa är naturvårdsintresset, jakt- och viltvårdsintresset och rennäringen.  

Individens preferenser Nytta Agerande 
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Det finns tre kategorier när antaganden om dessa intressen har gjorts. Det första handlar om 

vilket särintresse som ska representeras. Det andra handlar om vilka preferenser respektive 

särintresse har när det gäller rovdjur, en mer restriktiv syn eller en mer positiv syn. Slutligen, 

handlar det om hur de olika intressegrupperna röstar vad gäller frågor om rovdjursstammarnas 

storlek. Eftersom både Jägarnas Riksförbund (Jägarnas Riksförbund, 2012), Svenska 

Jägareförbundet (Svenska Jägareförbundet, 2012) och rennäringen (Kråik, 2012) på sina 

respektive hemsidor förespråkar en återhållsam syn på rovdjur så går det att anta deras 

representanter vid en röstning kommer att verka för färre rovdjur, dvs att detta ligger i deras 

egenintresse, se figur 3. Skulle det beslutas om att det ska finnas fler rovdjur och rennäringen 

eller jakt och viltvårdsintresset uppger avvikande mening så går det i linje med detta 

egenintresse. Skulle de däremot acceptera fler rovdjur så kommer det att tolkas som att 

lärandeprocesser har skett eller att andra yttre omständigheter har påverkat. 

Naturskyddsföreningen (Naturskyddsföreningen, u.å.) är enligt sin hemsida positiv till rovdjur 

och deras spridning och därför går det att anta enligt rational choice och egenintresset att 

deras representant skulle rösta för fler rovdjur, se figur 3. Skulle det bestämmas att det ska 

finnas färre rovdjur och naturvårdsintresset anger avvikande mening så får det tolkas som ett 

tecken på egenintresse. 

 

 Jägare och rennäring är restriktiva till rovdjur röstar för färre rovdjur, se figur 3.  

 Naturvårdsintresset är mer positiva till rovdjur röstar för fler rovdjur, se figur 3. 

Figur 3 Antaganden om agerande inom viltförvaltningsdelegationerna.  

 

 

 

 

 

Studien använder sig av en deduktiv utgångspunkt som tidigare nämnts i metoden och för att 

det ska vara en deduktiv modell så krävs hypoteser. Det finns alltid två hypoteser, en 

nollhypotes, att det inte finns någon skillnad och en alternativhypotes som indikerar att det 

finns skillnader. Anledningen till att det finns två hypoteser är för att vetenskapen går ut på att 

förkasta hypoteser och då behövs en motsatt förklaring (Molander, 2003, s. 127f). 

Alternativhypotesen för uppsatsen är att jakt och viltvårdsintresset/rennäringen röstar 

annorlunda jämfört med naturvårdsintresset i beslutfattande rörande lodjur och björn. 

Särintresse Jakt- och viltvårdsintresset 

Rennäring 

Naturvårdsintresset 

Preferenser rovdjur För många 

För många 

För få 

Röstning 
Färre föryngringar 

Färre föryngringar 

Fler föryngringar 
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Motsatsen till alternativhypotesen är att det inte finns någon skillnad i hur de röstar eftersom 

de genom dialoger närmat sig varandra, vilket blir uppsatsens nollhypotes, se nedan. 

Hₒ Röstning jakt/viltvårdsintresset och rennäringen Jfr
4
 Naturvårdsintresset =0 (Lika) 

Hₐ Röstning jakt/viltvårdsintresset och rennäringen Jfr Naturvårdsintresset ≠0 (Olika) 

3 Empiri 

Detta avsnitt kommer att beskriva viltförvaltningsdelegationernas syfte i den svenska 

rovdjursförvaltningen och vilka möjligheter de har att påverka. Jakt- och viltvårdsintresset, 

rennäringen och naturvårdsintresset beslutfattande angående frågor som berör lodjur och 

björn kommer att presenteras i tabeller för respektive län – Norrbotten, Västerbotten, 

Jämtland och Dalarnas län. När lodjur och björn beslutas handlar det många gånger om 

miniminivåer. Miniminivåer indikerar gränsen mellan två förvaltningssystem och återspeglar 

inte antalet djur som ska finnas i länet. Ligger antalet arter över miniminivån förvaltar 

länsstyrelsen själva arten. Ligger antalet arter under miniminivån är det Naturvårdsverket som 

har stort inflytande över förvaltningen (Länsstyrelsen Västerbotten, regionala 

förvaltningsplaner). Med föryngring avses hona som fött ungar.  

3.1 Viltförvaltningsdelegation 

Efter förslag i en proposition från 2008 inrättades 2010 särskilda viltförvaltningsdelegationer 

underställt länsstyrelserna (prop 2008/09:210). Syftet med delegationerna var att skapa en 

ökad acceptans för rovdjur och att skapa verklig regionalt och lokalt inflytande över 

rovdjursförvaltningen (SOU 2012:22, s. 31f). Anledning till att viltförvaltningsdelegationerna 

inrättades berodde på det låga medborgarinflytandet som funnits i den tidigare 

rovdjurspolitiken, vilket resulterade i bristande legitimitet för politik och förvaltning. I 

propositionen menades att det krävs ett verkligt inflytande över rovdjursförvaltningens 

riktlinjer och principer för att den skall bli mer accepterad. Det är med dessa argument som 

regeringen valde att införa en mer regionalförankrad förvaltningsform genom 

viltförvaltningsdelegationerna för att öka acceptansen och därmed legitimiteten. Acceptansen 

för rovdjur skiljer sig åt mellan landsbygd och stad. De som bor i städerna är generellt mer 

positiva till rovdjursförekomst än de som bor på landsbygden (SOU 2012:22, s. 35f). Jägare 

och andra särintressen som är för en mer restriktiv syn av rovdjur har uppgett att de upplever 

bristande tilltro till Naturvårdsverket och länsstyrelserna i deras arbete rörande rovdjur. De 

menar att acceptans skapas genom att involvera lokalbefolkningen som kan bidra med 

                                                 
4
 Jämfört. 
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kunskap till förvaltningen och där myndigheterna lyssnar till de berörda. De som är positiva 

till rovdjur upplever en farhåga att om särintressen som är för en mer restriktiv syn på rovdjur 

tillåts alltför stor makt så skulle det vara slutet för vissa rovdjursarter, t ex vargen (SOU 

2012:22, s. 31f). Därför har en mellanform av deltagande skapats i form av 

viltförvaltningsdelegationer där olika intressen skall beaktas och kunna komma till tals för att 

öka förankringen av besluten men där Naturvårdsverket fortfarande har möjlighet att 

bestämma om exempelvis miniminivåer, om länen inte når upp till önskade nivåer.  

 

En viltförvaltningsdelegation är ett organ som inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som 

rör viltförvaltningen inom länet. Det är länsstyrelsen i varje län som bereder ärenden till 

delegationen som den sedan fattar beslut om. En delegation har till uppgift att besluta om 

övergripande riktlinjer för viltförvaltningen inom länet, skötsel av älg-, hjort- och 

vildsvinsstammarna, licensjakt och skyddsjakt inom länet och ekonomisk kompensation enligt 

viltskadeförordningen. En viltförvaltningsdelegation har till uppgift att pröva frågor om 

godkännande av miniminivåer av björn och lo, samt inriktning av förekomst av varg, järv och 

kungsörn. Det är landshövdingen i varje län som är ordförande i viltförvaltningsdelegationen 

och han eller hon har även utslagsröst om det skulle behövas. En delegation består av olika 

intressen som skall vara representerade såsom jakt- och viltvårdsintresset, naturvårdsintresset, 

friluftsintresset, rennäringen/Sametinget (om renar finns i området), lokalt näringsliv och 

turism, friluftsintresset, ägare och brukare av jordbruksmark, skogsnäringen, ledamot med 

särskild kunskap om trafiksäkerhet och illegal jakt och fem politiska företrädare (SFS 

2009:1474, 1-14§).  

 

Nästa del ska handla om hur ledamöterna har beslutat inom viltförvaltningsdelegationerna 

genom att granska protokollen från mötena. Resultatet av hur delegaterna har beslutat 

kommer att visa om det är egenintresset eller lärandeprocesser mellan 

intresserepresentanterna i delegationen som har ägt rum, vilket är ett av målen med 

delegationerna (SFS 2009:1474, 10§).  

3.2 Resultat av beslutsfattande i viltförvaltningsdelegationerna 

Detta avsnitt presenterar hur delegaterna har röstat i frågor som rör lodjur och björn. Varje län 

presenteras var för sig i tabellform för att slutligen summeras i en gemensam tabell. I 

Norrbottens län 2012 fanns 46 lodjursföryngringar, ca 280 individer (en föryngring delad med 

Västerbotten) och 2010 fanns 760 björnar (Länsstyrelsen Norrbotten, 2012). I Västerbottens 

län 2012 fanns 34,5 lodjursföryngringar, ca 212 individer (en föryngring i Norrbotten 
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respektive en lodjursföryngring i Jämtlands län) och det konstaterades att björn förekommer i 

hela Västerbottens län inklusive samebyarna (Länsstyrelsen Västerbotten, 2012). I Jämtlands 

län 2011 fanns 39 lodjursföryngringar, ca 240 individer och ca 800-1000 björnar 

(Länsstyrelsen Jämtland, 2011). I Dalarna ska det enligt riktlinjer finnas minst 22 

föryngringar, 135 individer och det finns ca 500 björnar i länet (Länsstyrelsen Dalarna, 2012). 

 

Dalarnas län  

Under 2011-2012 fattades fem beslut av viltförvaltningsdelegationen i Dalarnas län som berör 

björn och lodjur. Dessa beslut gällde licensjakt på lodjur för 2013, miniminivåer av lodjur och 

miniminivåer av björn både för 2012 och 2011. Dessa beslut presenteras nedan i korthet och 

hur intressena har röstat.  

 

Enligt bestämmelserna om licensjakt på lodjur för 2013 så skall det finnas 18 föryngringar i 

länet. Föryngringarna finns främst i norra och södra delarna av Dalarna. Länsstyrelsens 

förslag var att lodjursjakt skall tillåtas inom renskötselområdena i södra och norra delarna. 

Jakt- och viltvårdsintresset lade ett alternativt förslag där hela länet skall öppnas upp för 

lodjursjakt. Det beslutades att jakt på lodjur får bedrivas inom hela Dalarnas län, enligt jakt- 

och viltvårdsintressets alternativ. Naturvårdsintresset röstade mot detta beslut till förmån för 

länsstyrelsens förslag, om att lodjursjakt ska tillåtas inom renskötselområdet i norr, och det 

område i södra Dalarna där flera föryngringar dokumenterats (Dalarna, protokoll 2012-10-

31).  

 

Det andra beslutet gällde miniminivån för lodjur i länet. De förutbestämda nivåerna på 15-17 

lodjursföryngringar har inte uppnåtts och Naturvårdsverket kräver att alla län höjer sina 

miniminivåer för att de skall kunna få fortsatt delegation för regionala beslut gällande 

licensjakt av lo. Länsstyrelsen föreslår en ökning av miniminivåer till 18 föryngringar. 

Delegationen beslutade att godkänna länsstyrelsens förslag. Jakt- och viltintresset och 

rennäringen representanter reserverade sig mot beslutet (Dalarna, protokoll, 2011-01-25).  

 

Det tredje beslutet gällde riktlinjer för björnjakten 2012. Länsstyrelsen gav förslag på ett visst 

antal björnar, som byggde på att stammen skall reduceras i norra delarna där det finns mycket 

björn, stabiliseras i mellersta och expandera i de södra delarna av länet. Votering blev 

aktuellt, där länsstyrelsens förslag ställdes mot jakt- och viltvårdsintressets representants 

förslag, som gick ut på att ingen honkvot skulle finnas och särskild tilldelning av avskjutning 

inom renskötselområden. Länsstyrelsens beslut röstades igenom, nio mot fem röster. Jakt- och 
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viltvårdsintresset reserverade sig mot förslaget och hänvisade till sitt alternativa förslag. 

Naturvårdsintresset stöttade länsstyrelsens beslut om att honkvoter skulle finnas medan jakt- 

och viltvårdsintresset röstade mot detta förslag (Dalarna, protokoll 2012-05-23).  

Den fjärde frågan gällde licensjakt för björn 2011. Björnstammen i Dalarna uppvisade en 

ökande trend medan antalet föryngringar uppvisar en negativ trend. Minskningen i 

föryngringar beror troligtvis på att det är många honor som skjutits i länet. För att närma sig 

uppställda förvaltningsmål så måste avskjutningen av björn öka, ca 50 individer. Det 

beslutade att avskjutningen av björn i Dalarnas län skulle ökas. Naturvårdsintresset 

reserverade sig mot beslutet, att fler björnar skulle få skjutas (Dalarna, protokoll, 2011-05-

20).  

 

Tabell 1 Beslutsfattande i viltförvaltningsdelegationen i Dalarnas län.  

      Beslutsutfall jfr. naturvårdsintresset 

  
Jakt/Viltvård 

 

Rennäring 

 Rovdjursfråga   Lika Olika   Lika Olika   

Licensjakt lodjur 2013 

  

X 

  

X 

 Miniminivåer lodjur 

  

X 

  

X 

 Licensjakt björn 2012 

  

X 

  

X 

 Licensjakt björn 2011     X     X   

 

Norrbottens län 

Ett beslut togs i Norrbotten och det gällde miniminivåer för björn 2011. Beredningen har 

kommit in med förslag på 28 björnar som miniminivå. Naturvårdsintresset menar att denna 

siffra är för låg och bör höjas till 50 björnar för 2011. Naturvårdsintresset tycker att det är för 

få björnar och vill att miniminivåerna skall höjas. Jakt- och viltvårdintresset och rennäringen 

menar att de måste beakta hela rovdjurstrycket innan delegationen kan besluta om 

miniminivåer för björn. De menar att om det finns mycket av de andra rovdjuren och annat 

vilt så borde nivåerna för björn kunna reduceras. Dock måste delegationen avge ett beslut 

enligt ordföranden. Länsstyrelsens beslut om 28 björnar som miniminivå i länet godkändes. 

Både naturvårdsintresset och jakt- och viltvårdsintresset/rennäringen reserverar sig och 

hänvisar till sina egna förslag (Norrbotten, protokoll 2011-02-22).  
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Tabell 2 Beslutsfattande i viltförvaltningsdelegationen i Norrbottens län. 

        

   
Beslutsutfall jfr. naturvårdsintresset 

  
Jakt/Viltvård 

 

Rennäring 

 Rovdjursfråga Lika Olika   Lika Olika   

Miniminivåer björn   X     X   

 

Västerbottens län 

Ett beslut togs i Västerbotten och det gällde miniminivåer för björn 2011. Två förslag till 

miniminivåer lades fram, nio respektive 25 föryngringar. Det är naturvårdsintresset som 

föreslagit 25 föryngringar och länsstyrelsen föreslog nio föryngringar. Förslaget på nio 

föryngringar godkändes av delegationen. Naturvårdsintresset reserverade sig och hänvisade 

till sitt eget förslag på 25 föryngringar. Rennäringen reserverade sig mot beslutet om nio 

föryngringar och menade att större hänsyn måste tas utifrån hela rovdjurstrycket i länet. 

Representanterna önskade ökad utredning om det totala rovdjurstrycket i Västerbottens län 

och dess påverkan på rennäringen (Västerbotten, protokoll 2011-01-28, samt bilaga).  

 

Tabell 3 Beslutsfattande i viltförvaltningsdelegationen i Västerbottens län.  

                

   
Beslutsutfall jfr. naturvårdsintresset 

  
Jakt/Viltvård 

 

Rennäring 

 Rovdjursfråga Lika Olika   Lika Olika   

Miniminivåer björn   X     X   

 

Jämtlands län 

Jämtlands län hade tre beslut angående lodjur och björn mellan 2011-2012. Dessa var 

lodjursjakt med fällor, användning av motorredskap vid lodjursjakt och fastställning av 

miniminivåer för björn. Dessa tre beslut presenteras nedan.  

 

Den första frågan gäller fällor vid lodjursjakt. Fällor vid lodjursjakt bör tillåtas enligt jakt- och 

viltvårdsintressets representant eftersom det inte finns dokumenterade skador på lodjur vid 

användandet av fällor. Lodjuren sägs inte lida av att fastna i fällorna och dessutom är metoden 

godkänd. Därför yrkar jakt- och viltvårdintresset för godkännande av fällor. Det diskuteras 

mellan olika parter, jakt- och viltvårdsintresset, rennäring och turism, vilka fällor som är bäst 

att använda sig av. Två huvudfrågor diskuteras – ska fällor tillåtas eller inte? Delegationen 

röstade för att fällor skulle tillåtas vid lodjursjakt. Naturvårdsintressets representant lämnande 

en avvikande mening och hänvisade till att användning av fällor för att fånga lodjur inte är 
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etiskt försvarbart. Tydligt här är att jakt- och viltvårdsintresset/rennäringen och naturvårdens 

intresse har olika synsätt på användandet av fällor under jakten. Jakt- och viltvårdsintresset 

ser det som en möjlighet för att fånga fler lodjur medan naturvårdsintresset är inne på den 

etiska aspekten av användandet av fällor (Jämtland, protokoll 2011-02-01). 

 

Den andra frågan som togs upp till beslut var om motorfordon vid lodjursjakt skulle tillåtas i 

Jämtlands län. Rennäringens representant argumenterade att eftersom framkomligheten är 

svår så ska motorfordon (terrängfordon) tillåtas för att underlätta jakten. Dock finns det 

lagstiftning inom området som måste beaktas. Länsstyrelsen presenterade två förslag: jakt 

med motorfordon tillåts med de restrektioner som finns från Naturvårdsverkets beslut om 

lodjursjakt från 2010 eller att ingen jakt med motorfordon får förekomma i länet. Det första 

förslaget från länsstyrelsen antogs av delegationen med de restriktioner som finns från 

Naturvårdsverket angående användandet av skjutvapen i samband med motordrivet fordon. 

Naturvårdsintresset lämnade en avvikande mening i ärendet och hänvisade till att det inte är 

tillåtet med skjutvapen på motordrivet fordon i terräng och att det bör efterföljas (Jämtland, 

protokoll 2011-02-01).  

 

Det sista beslutet gällde miniminivåer av björn. Det beslutades att Jämtland skulle ha en 

miniminivå på 30 föryngringar. Detta röstades igenom utan anmärkningar. I senare skede har 

naturvårdsintresset insett att i samband med att detta röstades igenom så fick länshövdingen 

rätt att i samverkansrådet kunna förhandla ner Jämtlands kvot till 17 föryngringar. 

Naturvårdsintressets representant har i efterhand lämnat in en avvikande mening till beslutet 

och hänvisar till att de inte har uppfattat att landshövdingen fått den delegationen, något som 

naturvårdsintresset tar avstånd ifrån. Rennäringen lämnar en avvikande mening till beslutet 

och menar att frågan måste utredas vidare eftersom rennäringen står under ett stort 

rovdjurstryck. De menar att färre björnar skall finnas precis som jakt- och viltvårdsintressets 

inställning i frågan, men att de lämnat en avvikande mening med hänvisning till fortsatt 

utredning (Jämtland, protokoll 2011-02-01). 
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Tabell 4 Beslutsfattande i viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län.  

              Beslutsutfall jfr. naturvårdsintresset 

  
Jakt/Viltvård 

 

Rennäring 

 Rovdjursfråga   Lika Olika 

 

Lika Olika   

Lodjursfällor 

  

X 

  

X 

 Motorfordon 

  

X 

  

X 

 Miniminivåer björn   X     X   
 

3.3 Summering av empiri 

Ovan har beslut gällande frågor som rör lo och björn presenterats och i alla fall där det rör 

antal eller användande av fällor, motorredskap och där dessa två rovdjur har diskuterats, så 

tycker respektive intresse olika i frågorna. Totalt hade Jämtland 11 protokoll från åren 2011-

2012, det var dock endast ett dokument som innehöll beslut tagna av delegationen i frågor 

som rör björn och lo (tre beslut totalt). Det var således endast ur detta protokoll som det gick 

att tolka vad de olika intressena beslutat om vad gäller lodjur och björn. Norrbottens län hade 

12 protokoll från 2011-2013, varav ett protokoll där det tagits beslut om miniminivåer för 

björn. Resterande protokoll innehöll endast diskussioner som inte ledde fram till något beslut 

vad gäller lo och björn. Dalarnas län hade åtta stycken protokoll som gick att ta del av mellan 

år 2011-2013. Det var i fyra av dessa protokoll som beslut har tagits angående lodjur och 

björn. Västerbottens län hade 11 stycken protokoll under tiden 2011-2013 och det var i ett av 

dessa protokoll som beslut angående miniminivåer av björn och lodjur hade beslutats. Totalt 

har 42 protokoll granskats och det har sammanlagts tagits nio beslut rörande björn och lodjur.  

 

I alla de beslut som har fattats av respektive intresserepresentant har jakt- och 

viltvårdsintresset samt rennäringen röstat annorlunda inom delegationen jämfört med 

naturvårdsintresset i beslut rörande lodjur eller björn. De gånger respektive intresse inte bifallt 

ett beslut som länsstyrelsen eller någon annan har presenterat har intressena antingen lämnat 

in en avvikande mening eller en reservation mot beslutet som tagits.  
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Tabell 5 Jämförande beslutsutfall i alla beslut om lodjur och björn i Dalarnas-, Norrbottens-, 

Västerbottens- och Jämtlands län under 2011-2012 mellan jakt/viltvård/rennäringen jämfört 

med naturvårdsintresset. 

        Beslutsutfall jfr. naturvårdsintresset 

  
Jakt/Viltvård 

 
Rennäringen 

 Rovdjursfråga   Lika Olika   Lika Olika   

Lodjursfällor 

  

X 

  

X 

 Motorfordon lodjur 

  

X 

  

X 

 Miniminivåer björn 

  

X 

  

X 

 Miniminivåer björn 

  

X 

  

X 

 Miniminivåer björn 

  

X 

  

X 

 Licensjakt lodjur 2013 

 

X 

  

X 

 Miniminivåer lodjur 

  

X 

  

X 

 Licensjakt björn 2012 

  

X 

  

X 

 Licensjakt björn 2011     X     X   
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4 Diskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om aktörerna inom viltförvaltningsdelegationerna 

agerar efter egenintresset när de fattar beslut rörande lodjur och björn. Det gjordes antaganden 

med hjälp av rational choice teorins grundtanke om att det är egenintresset som styr 

beslutsfattandet. Jakt- och viltvårdsintresset samt rennäringen har uttalat att de vill begränsa 

rovdjursantalet. Naturvårdsintresset har preferenser i motsatt riktning, de anser att det finns 

för få rovdjur. Det som den här uppsatsen har kommit fram till efter att ha granskat protokoll 

från beslutsfattandet i viltförvaltningsdelegationerna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och 

Dalarna län vad gäller lodjur och björn är att riktningen för hur representanterna röstat tyder 

på att de har röstat efter egenintresset. Jakt- och viltvårdsintresset/rennäringen och 

naturvårdsintresset röstar antingen mot länsstyrelsens förslag eller lämnar avvikande mening, 

men de röstar aldrig för samma beslut. Alla tre intressen är tydliga med att markera sina 

åsikter genom att antingen rösta eller lämna en avvikande mening vid beslutsfattandet. 

Alternativhypotesen för uppsatsen, om att parterna röstar olika, kan inte förkastas men måste 

testas ytterligare. Det är viktigt att undersöka alternativhypotesens validitet när 

viltförvaltningsdelegationerna har funnits en längre tid och över ett större antal län för att 

verkligen kunna studera betydelsen av acceptans och lärandeprocesser. Dessa resultat ger 

dock en bild av att ledamöterna i delegationen följer sina preferenser när beslutande om lodjur 

och björn görs.  

 

Vad betyder resultatet för rovdjursförvaltningens tanke om ökad acceptans och 

lärandeprocesser? Tanken med delegationerna är att olika intressen skall vara representerade 

och att de ska lära av varandra. Av de protokoll som granskats från 2011 och 2012 så pekar 

resultaten inte på att det har skett någon lärandeprocess i delegationerna i beslut rörande 

lodjur och björn, åtminstone inte enligt representanternas röstningsbeteende. Det betyder att 

tanken om samförvaltning och lärandeprocesser är problematisk eftersom att det inte verkar 

gå till så när representanterna fattar beslut i frågor som rör lodjur och björn. Det kanske sker 

samverkan och lärandeprocesser när de diskuterar och de kanske bildar koalitioner av olika 

slag i delegationen men det är inget som verkar påverka beslutsfattandet i frågor rörande 

lodjur och björn. Dock ska det påpekas att det i Norrbottens och Västerbottens län endast har 

fattats ett beslut vardera om lodjur och björn och det gör det svårt att uttala sig mer generellt 

om hur delegaternas beslutfattande ser ut. De har i vissa fall diskuterat och de har då följt sina 

”egna” linjer om vad de tycker i frågan men det är som sagt bara i ett fall vardera som de 

faktiskt har beslutat något. Viltförvaltningsdelegationerna har just startat sitt arbete och 
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beroende på hur miniminivåerna ser ut för respektive lodjur och björn har delegationen olika 

möjligheter att påverka. Dalarnas och Jämtlands län hade tagit fler beslut gällande björn och 

lodjur, sju beslut totalt som berör dessa två rovdjur. Totalt har sammanlagt nio beslut tagits av 

alla fyra viltförvaltningsdelegationer och i dessa fall tycker naturvårdsintresset jämfört med 

jakt- och viltvårdsintresset/rennäringen olika i de beslut som fattats. De tycker olika och de 

röstar tydligt efter sina egna preferenser i frågorna. Med viss reservation för ett begränsat 

antal beslut visar resultatet av protokollgranskningen av beslutsfattandet rörande lodjur och 

björn ändå på en tydlig riktning, att representanterna följer egenintresset.  

 

Målet med delegationerna är att särintressena ska öka acceptansen för varandras ståndpunkter 

och lära av varandra. Detta mål med lärandeprocesser, enligt denna undersökning, är svår att 

tyda eftersom att representanterna i samtliga fall röstar annorlunda. Hittills inom 

delegationerna i Norrbottens-, Västerbottens-, Jämtlands- och Dalarnas län är det inget som 

tyder på att någon lärandeprocess ägt rum när beslutsprotokollen om lodjur och björn för 

perioden 2011-2012 har studerats. Detta tyder på att tanken om ökad acceptans och 

lärandeprocesser som rovdjurförvaltningen vill uppnå har en bit kvar vad gäller 

viltförvaltningsdelegationerna och dess beslutfattande i frågor om lodjur och björn. Det är 

möjligt att denna krock med lärandeprocesser och ökad acceptans hindras av egenintresset 

som delegaterna tycks följa, vilket försvårar för att uppnå en förvaltning baserad på acceptans 

och lärande. Jakt- och viltvårdsintresset/rennäringen och naturvårdsintresset verkar enligt 

granskningen inte närmat sig varandra i beslutfattandet vad gäller lodjur och björn. Beslut tas 

i delegationen med enkel majoritet och det fattas beslut även om jakt- och 

viltintresset/rennäringen och naturvårdsintresset inte är överens men de lämnar en avvikande 

mening eller en reservation om det går på det andra intressets linje.  

 

Rational choice som teori har fungerat bra för att undersöka denna typ av beteende och som 

teori förklarar den i dessa fall väl varför delegaterna agerar som de gör, men behövs 

naturligtvis undersökas ytterligare. Idag präglas rovdjursförvaltningen av forskning om olika 

nätverk och samförvaltningsteorier, kanske kunde rational choice vara ett komplement till 

dessa teorier i forskning om den svenska rovdjursförvaltningen? 

 

Slutligen, svårigheterna med att konstruera en förvaltning som bygger på lärandeprocesser 

och samtal genom dialog är förståeliga när resultatet av denna granskning tyder på att 

representanterna i delegationen är så klara i sina preferenser. Materialtillgången för studien 
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har varit begränsad men allt material som finns, från 2011-2012 och som inom ramen för 

uppsatsens avgränsningar, har studerats. Undersökningen pekar, genom granskningen av 

protokollen, att det finns indikationer på att representanterna röstar efter egenintresset. För 

framtida undersökningar och för att denna metod är deduktiv så krävs det att 

alternativhypotesen testas på nytt och ur olika infallsvinklar. Att framtida forskning inkluderar 

fler län och kanske fler rovdjur, men framförallt undersöka över en längre tidsperiod för att 

säkert kunna uttala sig om det har skett lärandeprocesser i viltförvaltningsdelegationerna eller 

inte. Egenintresset tenderar att styra representanterna inom delegationerna vid beslut om 

lodjur och björn men det är något som måste testas vidare för att alternativhypotesen helt skall 

kunna valideras.   
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