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SAMMANFATTNING 

 

nder det senaste decenniet har en förändring skett i formerna för samhällsstyrning, vilket ofta 

beskrivs som en övergång från government till governance (Hill, 2007: 18-20). De 

governancebetonade styrprocesserna vilar på andra demokratiideal än det traditionella 

representativa, nämligen det deliberativa – vilket i praktiken innebär såväl begränsningar som 

möjligheter för demokratin. Ett brett deltagande, närhet till medborgarna och effektivitet tycks vara 

de nya ledorden för statlig styrning (Ostrom, 1994; Carlsson & Berkes, 2005; Píriz, 2005), 

samtidigt som forskare befarar att andra demokratiska kärnvärden såsom ansvarsutkrävande och 

politisk jämlikhet riskerar att hamna i skymundan (March & Olsen, 1989: kap 7).  

Hur övergången till nya styrformer påverkar demokratin, ur en legitimitetsaspekt, är en aktuell fråga 

i Sverige då governancepräglade styrprocesser såsom samförvaltning blivit ett vanligt inslag i den 

svenska förvaltningsmodellen. Förvaltandet av rovdjur har länge varit en infekterad politikerfråga 

och det starka motståndet från olika intressegrupper har försvårat beslutsprocesserna och 

implementeringen av beslut. Lösningen kom slutligen 2009 i och med införandet en ny 

regionaliserad rovdjursförvaltning, som bär på många deliberativa drag. I samband med beslutet 

bildades viltförvaltningsdelegationer, bestående av deltagare från olika intresseorganisationer samt 

politiska representanter. Dessa har i uppgift att samverka kring frågor rörande förvaltandet av 

rovdjur (SFS, 2009: 1474). Om förverkligandet av den nya förvaltningsmodellen är framgångsrik 

har icke-folkvalda aktörer, som i flera fall representerar särintressen, fått ett stort inflytande över 

svensk rovdjurspolitik.  

I och med den nya rovdjursförvaltningen har processerna för beslutsfattande förändrats. Syftet med 

studien är att undersöka hur den demokratiska legitimiteten kommer till uttryck i den svenska 

rovdjursförvaltningen samt vilka konsekvenser detta kan ha på förvaltningssystemets framtida 

utformning. Genom att tillämpa av en analysmodell, som tar fasta på de centrala värdena för det 

deliberativa samt representativa idealet, undersöktes processerna inom viltförvaltningen. Det 

empiriska materialet består främst av formella styrdokument som reglerar viltförvaltningens 

verksamhet och data som samlats in inom ramen för projektet "Legitimate institutions for carnivore 

management", ett forskningsprojekt vid Luleå Tekniska Universitet, som finansieras av 

Naturvårdsverket.  
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Undersökningen pekar på att försök gjorts att förena representativa och deliberativa kärnvärden i 

skapandet av den nya rovdjursförvaltningen. Problemet med ansvarsutkrävande har mötts genom att 

involvera politiker i styrprocesserna samtidigt som deltagandet har ökat. Likväl finns det en rad 

brister i det nya systemet sett ur ett demokratiskt perspektiv – vilket gör att förvaltningen tappar i 

legitimitet. Resultatet indikerar att det inte varit fullt enkelt att införa en deliberativ styrprocess i ett 

system som vilar på det representativa idealet. I ett försök att kombinera de två 

demokratimodellerna blir istället inget kärnvärde, förutom representativitet, uppfyllt på ett 

tillfredsställande sätt.  
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1. INLEDNING 

 

 

olicyskapande och offentlig styrning har traditionellt varit något som ansetts tillhöra formella 

politiska institutioner – riksdagen, regeringen och den offentliga förvaltningen. 

Förutsättningarna för samhällsstyrning har emellertid förändrats markant, vilket i sin tur påverkat 

den faktiska formen för statlig styrning (Sørensen & Torfing, 2005: 195-196). Den samhällsbild 

som målas upp i nutid är otroligt komplex och står i skarp kontrast till den tidigare. På den politiska 

arenan konkurrerar ibland hundratals statliga och privata aktörer om makt och inflytande. 

Flernivåstyrning
1
 har blivit allt vanligare, vilket försvårar beslutsprocesserna eftersom ansvaret för 

olika frågor delegerats bort från den centrala makten till såväl högre som lägre nivåer. Vidare är 

policyprocessen sällan koncentrerad till ett område utan spänner över flera politikerområden, den är 

tidskrävande och ofta förknippad med höga omkostnader (Sabatier, 2007: 3-5). De förändrade 

villkoren ställer nya krav på de politiska beslutsfattarna, som i allt högre utsträckning börjat förlita 

sig på alternativa styrprocesser – i ett försök att hantera det förändrade politiska läget (Sørensen & 

Torfing, 2005: 195-196). Utvecklingen kan beskrivas i termer av en övergång från government till 

governance; där government syftar till den traditionella formen för statlig styrning, som ofta 

förknippas med den representativa demokratin, medan governance närmast är ett samlingsbegrepp 

för nya horisontella och mer egalitära styrformer (Hill, 2007: 18-20).  

De praktiska följderna av en övergång från government till governance återfinns inom en rad olika 

policyområden inom den offentliga regin. Samförvaltning är ett exempel på en governancebetonad 

styrprocess, som under det senaste decenniet blivit ett vanligt inslag i den svenska 

förvaltningsmodellen. Idén med samförvaltning är att statliga myndigheter och berörda intressenter 

tillsammans skall ansvara för förvaltandet av gemensamma resurser (Píriz, 2005: 7). Förhoppningen 

är att legitimiteten för politiska beslut skall öka då berörda intressenter involveras i beslutsfattandet, 

samtidigt som förvaltningen effektiviseras och får en starkare lokal förankring (Ostrom, 1994; 

Carlsson & Berkes, 2005; Píriz, 2005). Detta förväntas bidra till ett mer hållbart förvaltande av 

gemensamma resurser samt öka de demokratiska inslagen i förvaltningen.  

                                                           
1
 Flernivåstyrning (engelskans multi-level governance) innebär en maktförskjutning från den centrala nivån till såväl 

högre och lägre instanser. I praktiken handlar det om maktförskjutningen till EU samt till den regionala/lokala nivån. 

Vidare innebär maktförskjutningen att beslutfattandet, som tidigare tillhört den centrala makten, idag fattas på flera 

olika nivåer, vilket komplicerar förutsättningarna för statlig styrning.  

P 
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De governancebetonade styrprocesserna innebär emellertid både möjligheter och begränsningar för 

demokratin. Då icke-folkvalda aktörer involveras i beslutsprocesserna skapas dels ett ”demos-

problem” (Matti, 2009: 53).
2
 Vilka är folket? Är det bara de som är direkt berörda eller är det alla, 

då alla människor indirekt påverkas av besluten. Vidare vilar tanken om att legitimitet hänger 

samman med ett brett medborgerligt deltagande i beslutsprocessen på andra demokratiideal än det 

representativa – nämligen det deliberativa demokratiidealet. Detta utgör ett potentiellt hot mot 

demokratin, då en klyfta mellan den faktiska och den konstitutionella formen för demokratisk 

styrning kan skönjas i den svenska förvaltningsmodellen (Funnemark, 2010: 6). Frågan är om 

idealen, som de två demokratiformerna vilar på, går att förena i ett och samma system och om det är 

så att governancebetonade styrmedel behöver stärkas med element av den representativa 

demokratin, för att undvika ett demokratiskt underskott. Ett demokratiunderskott skadar 

trovärdighet hos ett system och kan på sikt undergräva dess legitimitet. Det är därför viktigt att 

utvärdera hur de demokratiska kärnvärdena kommer till uttryck i de nya styrprocesserna, med 

utgångspunkt i legitimiteten.  

I Sverige är dessa frågeställningar ytterst aktuella i och med riksdagsbeslutet 2009 som föranledde 

en ny regionaliserad rovdjursförvaltning, som bygger på en samförvaltningsmodell. I samband med 

beslutet infördes viltförvaltningsdelegationer, bestående av deltagare från olika 

intresseorganisationer samt politiska representanter – vilka har i uppgift att samverka kring 

rovdjursfrågor (SFS, 2009: 1474). Om förverkligandet av den nya förvaltningsmodellen är 

framgångsrik har icke-folkvalda aktörer, som i flera fall representerar särintressen, fått ett stort 

inflytande över svensk rovdjurspolitik. Viltförvaltningen är således ett bra fall för att studera dessa 

problem. Förutsättningarna är de rätta och det finns liknelser med andra fall, vilket underlättar 

möjligheten att dra generella slutsatser.  

Trots att governanceinspirerade styrformer funnits länge har det skett en förändring i de politiska 

attityderna kring tillämpandet av nya styrprocesser – som på senare tid, i allt högre utsträckning, 

uppfattas som legitimt styre (Sørensen & Torfing, 2005: 198). Legitimiteten är viktig eftersom att 

det finns en direkt koppling mellan utfallet av policys och legitimitet. Huruvida ett system uppfattas 

som legitimt eller inte påverkar även dess funktionssätt. Vid avsaknad av legitimitet hotas systemet 

att bli ineffektivt och instabilt. Beslut som saknar stöd riskerar att motarbetas, vilket kan försvåra 

implementeringen. Om det sedan inte finns en tilltro till systemet minskar incitamenten att arbeta 

långsiktigt, vilket i sin tur skapar instabilitet (Matti, 2009: 13-28). Vad är det då egentligen som 

                                                           
2
 Demos är det grekiska ordet för folk 
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karaktäriserar ett legitimt styre? Trots att frågan vid första anblick kan tyckas vara tämligen enkel 

att besvara finns det en rad konkurrerande uppfattningar om vilka faktorer som skapar legitimitet 

och framförallt kring vilka värden som bör vara vägledande vid valet av styrprocess.   

Enligt Beetham (1991) kan legitimitet förstås i termer av ett normativt rättfärdigande, som bygger 

på tanken om att det skall finnas en värdeöverrensstämmelse mellan de styrande och dem som styrs. 

Politiskt styre kan legitimeras antingen genom processerna ur vilka styret uppstår eller genom 

utfallet av beslutsfattandet (Morris, 2005). Den processorienterade legitimiteten omfattar främst de 

regler som styr hur och av vem politiska beslut fattas. I och med den nya rovdjursförvaltningen har 

processerna för beslutsfattande förändrats, men inte nödvändigtvis själva besluten. Detta leder oss 

osökt till frågan om hur de förändrade processerna påverkar legitimiteten i systemet samt hur detta 

kan studeras? Forskare har kunnat konstatera att det finns en koppling mellan de ökade deliberativa 

dragen i policyprocessen, som övergången från government till governance gett upphov till, och 

studiet av den processorienterade legitimiteten (Wallner, 2008; Parkinson, 2003, Black, 2008). 

Detta kan tolkas som att legitimitetskravet, för governancebaserade styrprocesser, kan uppfyllas 

genom ”goda” processer. Vad är det då som utmärker ”goda” processer? Lundquist (2005) föreslår 

att processer skall uppfattas som ”goda” om de aktörer som berörs av besluten involveras i 

beslutsfattandet, mandaten är tydligt formulerade samtidigt som det finns en explicit grund för 

ansvarsutkrävande.  

Övergången till nya styrprocesser kan alltså ha en påverkan på den demokratiska legitimiteten, 

vilket kan undersökas genom att studera processerna inom viltförvaltningen. Fallet svensk 

rovdjursförvaltning väcker en rad frågor som är direkt kopplade till processerna inom 

viltförvaltningen och således även till hur den demokratiska legitimiteten kommer till uttryck. 

Centrala frågeställningar är exempelvis på vilka grunder beslut fattas om vilka aktörer som bör 

medverka i beslutsfattandet och vid en maktförskjutning från folkvalda till icke-folkvalda – hur 

efterlevs kravet om ansvarsutkrävande? Hur kan den demokratiska legitimiteten förstås och hur bör 

de governancebetonade styrformerna rustas för att klara av kraven för demokratisk legitimitet, i ett 

samhälle som är uppbyggt kring det representativa idealet? Kan den representativa demokratins 

ideal om ansvarsutkrävande och representation kombineras med det deliberativa idealet som värnar 

om jämlikt deltagande och effektivitet? Och slutligen; klarar viltförvaltningsdelegationerna att 

uppfylla kraven för demokratisk legitimitet? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Nya styrprocesser, däribland samförvaltning, är en konsekvens av förändrade attityder och 

förutsättningar för statlig styrning. Valet av styrform inbegriper ofta en avvägning mellan olika 

kärnvärden, som kan vara såväl kompletterande som motstridiga. Samtidigt finns det skillnader 

mellan olika styrprocesser, såtillvida att de grundar sig på skilda demokratiideal. Det deliberativa 

idealet betonar ett brett deltagande, närhet till medborgarna och effektivitet, men frågan är om det är 

förenligt med det representativa idealet som kräver tydliga ansvarslinjer. Vid införandet av nya 

styrprocesser är det därför viktigt att utvärdera vilka implikationer åtgärderna har på den 

demokratiska legitimiteten – inte minst för att säkra en hållbar och demokratisk samhällsutveckling. 

Studien utgör ett empiriskt bidrag till demokratiforskningen kring de governancebetonade 

styrmedlen.   

Syftet med studien är att undersöka den demokratiska legitimiteten i den svenska 

rovdjursförvaltningen, som bär på många deliberativa drag. Eftersom processerna för 

beslutsfattande förändrats i och med den nya förvaltningsformen är legitimiteten i processerna 

centrala för undersökningen. Legitimiteten studeras i ljuset av hur väl demokratiska kärnvärden 

uppfylls i den nya viltförvaltningen. Följande frågeställningar kommer att besvaras för att uppfylla 

studiens syfte;  

(1) Vad är demokratisk legitimitet och hur kan det studeras?  

(2) Hur uppfyller viltförvaltningsdelegationerna dessa kriterier – och om det finns brister i 

systemet, vilka är de avgörande faktorerna?  

(3) Vad innebär resultatet av undersökningen för den demokratiska legitimiteten och för 

förvaltningssystemets funktion i framtiden? 

1.2 Avgränsningar 

Legitimitet är ett mångdimensionellt begrepp som kan analyseras utifrån ett antal perspektiv. Med 

hänsyn till undersökningens omfång och karaktär måste därför ett antal avgränsningar göras. 

Centralt för legitimitetsforskning är bland annat legitimiteten för politiska system, legitimitet som 

legalitet i beslut och åtgärder, legitimiteten i politiska processer samt värdeöverensstämmelsen 

mellan de styrande och dem som styrs. Det finns med andra ord ett flertal källor till legitimitet.  

Legitimitet för politiskt beslutsfattande kan kopplas samman med en tillit till det politiska systemet. 

I studier av legitimiteten för regimer har forskare kunnat konstatera att det finns en koppling mellan 
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å ena sidan lagstiftning och fria och rättvisa val, och å andra sidan legitimitet (Beetham & Lord, 

1998; Beetham, 1991). I demokratiska system erhåller således åtgärder och policys legitimitet 

genom att de är inrättade av politiska beslutsfattare, som agerar på mandat av folket. I auktoritära 

stater kan emellertid regeringen inte ”låna” legitimitet till åtgärder, eftersom att institutionerna inte 

inrättats på demokratiska grunder. Besluten kan trots detta ha en folklig förankring och således 

uppfattas som legitima, men legitimiteten är inte ”inbyggd” i systemet på samma sätt som den kan 

antas vara i demokratiska stater. I icke-demokratier kan legitimitet istället hämtas från externa 

faktorer som yttre fiender, ideologier och religioner (Matti, 2009). Denna studie utgår ifrån 

antagandet att inrättandet av viltförvaltningsdelegationerna skett enligt gällande lagstiftning och i 

enlighet med demokratiska principer. Det är däremot värt att nämna att det kan finns orsak att göra 

åtskillnad mellan legitimiteten för staten och den för enskilda policys, i och med den 

maktförskjutning nya styrprocesser för med sig (Matti, 2009: 43-45). 

Legitimitet är nära förknippat med legalitet (Black, 2008), som utgör den formella förutsättningen 

för att ett beslut skall vara legitimt. För att uppfylla kraven för formell legitimitet bör makten utövas 

i enlighet med befintlig lagstiftning och regelverk. För att en policy ska vara legitim bör den alltså 

uppfylla kraven för laglighet (Beetham, 1991). I och med medlemskapet i den Europeiska Unionen 

(EU) regleras svensk lagstiftning i hög grad av en gemensam Europeisk lagstiftning, och på 

liknande sätt är det svenska domstolsväsendet underordnat det europeiska. Sverige står i dagsläget 

under hot om att ställas inför rätta i EU-domstol, eftersom att den svenska vargpolitiken påstås 

strida mot gällande EU-direktiv. Legitimitet är emellertid inte detsamma som legalitet utan ett 

mycket bredare område (Black, 2008), vilket innebär att en fällande dom inte nödvändigtvis innebär 

att den svenska vargpolitiken är illegitim. I denna studie tas dock ingen vidare hänsyn till 

legalitetsaspekten.  

Vid studiet av legitimitet ligger det nära till hands att undersöka värde överensstämmelsen mellan 

de styrande och dem som styrs. Värdeöverensstämmelsen kan studeras antingen genom att 

undersöka ”inputen” i eller ”outputen” av den politiska processen. Processerna inom ett system kan 

ha en stark demokratisk prägel, men det är inte synonymt med att själva utfallet av processen är 

legitim. Den stora frågan är då huruvida utfallet av interaktionen speglar folkviljan eller om den 

enbart är en avspegling av attityderna hos beslutfattarna. Det kan med andra ord saknas en 

värdeöverrensstämmelse, trots att processerna som föranlett besluten följt en demokratisk gång.  

Den processorienterade legitimiteten, eller ”inputen” i policyprocessen, utgör den andra delen av 

värdeöverensstämmelsen. Denna studie avgränsas till att endast studera formerna för processerna, 
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inte outputen, eftersom att det är processerna som förändrats i och med det nya förvaltningssystemet 

– inte nödvändigtvis själva besluten.  

1.3 Metod  

En fallstudie ligger till grund för undersökningen. När avsikten är att undersöka samtida fenomen i 

dess naturliga sammanhang, där gränserna mellan fenomenet och sammanhanget inte alltid är 

tydliga lämpar sig fallstudier väl (Yin, 2007: 76). Syftet med fallstudier är att samla in kunskap och 

erhålla djupare förståelse för en specifik företeelse, varför de lämpar sig bäst i undersökningar där 

studieobjekten är komplexa (Backman, 2008: 55). Fördelen med fallstudier är att de ger en mer 

detaljerad och nyanserad bild av ett fenomen samtidigt som flera undersökningsmetoder och 

datakällor kan kombineras i en och samma studie. Nackdelen med fallstudier är att det finns en risk 

för bristande trovärdighet då resultaten skall generaliseras. Enligt Yin är fallstudier som omfattar 

färre än tre fall sårbara eftersom att resultatens generaliserbarhet minskar. För att öka studiens 

tillförlitlighet bör således minst tre fall inkluderas i undersökningen. Alla fall bör behandlas som 

fristående studier och utfallen av undersökningarna skall presenteras separat (Yin, 2007). Ett annat 

potentiellt problem med fallstudier är att det kan vara svårt att få tillträde till fallet samtidigt som att 

det kan vara problematiskt att avgränsa studien. Därtill finns en överhängande risk att 

undersökningsledaren påverkar situationen och att undersökningsobjektens svar eller agerande på så 

sätt färgas.  

Valet att undersöka den demokratiska legitimiteten i det nya förvaltningssystemet genom en 

fallstudie vilar på ett antal grunder. För det första så ger fallstudier en djupare inblick i processerna 

inom själva delegationerna. Samma typ av insyn i systemet och kunskap om processerna är svår att 

fånga med andra typer av forskningsmetoder, eftersom att underlaget till stor del baseras på 

deltagarnas egna uppfattningar om deras roll i de nya förvaltningsdelegationerna. För det andra är 

svensk rovdjurspolitik en känslig och komplex fråga, som berör en mängd olika intressenter i det 

civila samhället. Motstridiga intressen har givit upphov starka nationella strömningar som bland 

annat resulterat i bildandet av nya föreningar samt väckt livlig debatt runtom i landet. Denna 

komplexitet beskrivs bäst med en fallstudie. 

I och med riksdagsbeslutet, 2009, förflyttades ansvaret för rovdjurspopulationens utveckling från 

den centrala till den regionala nivån, samtidigt som beslutsrätten om licensjakt och skyddsjakt 

delegerades från riksdagen till länsstyrelserna. Tre av landets viltförvaltningdelegationer kommer 

att studeras i undersökningen, eftersom att ledamöterna i delegationerna är centrala för processerna 

inom förvaltningssystemet. Valet att inkludera tre delegationer bygger på tanken om en ökad 
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generaliserbarhet för utfallet. Om enbart en delegation studeras riskerar undersökningen att bli 

sårbar. Att inkludera landets samtliga viltförvaltningsdelegationer i undersökningen skulle 

visserligen stärka generaliserbarheten ytterligare, men på grund av tidsbrist är detta inte möjligt. 

Intervjuer med tre viltförvaltningsdelegationer bedöms som tillräckligt för att kunna dra slutsatser 

som är generaliserbara. Delegationer är dessutom utformade enligt samma modell vilket innebär att; 

om det skulle finnas skillnader i utfallet bör de inte vara relaterade till de institutionella ramarna 

utan snarare till individuella skillnader mellan deltagarna, eller sammansättningen av deltagare – 

vilket även kan göra en jämförelse mellan de tre viltförvaltningsdelegationerna intressant.     

1.4 Undersökningsansats 

Vid valet av forskningsansats finns två huvudsakliga inriktningar – den kvantitativa och den 

kvalitativa. Den kvantitativa metoden syftar främst till att undersöka och mäta numerisk data genom 

att besvara kvantifierbara frågor som ”hur många” eller ”hur mycket”. Det är således en metod som 

resulterar i numeriska observationer eller kan omvandlas till sådana (Backman, 2008: 33). 

Resultaten som fås är ofta generaliserbara för en bredare population, eftersom att tillvägagångssättet 

för datainsamling möjliggör ett större urval (Bjereld et al., 2002:114). Den kvantitativa ansatsen 

lämpar sig bäst då syftet är att undersöka det relativa sambandet av orsaker, då sådana samband 

enklast undersöks genom mätningar och andra numeriska uppskattningar.  När 

undersökningsområdet blir mer komplext och syftet är att få en djupare förståelse för sociala 

fenomen eller aktörernas uppfattning om den sociala verkligheten finns inget meningsfullt sätt att 

kvantifiera data på. Då lämpar sig den kvalitativa ansatsen bättre. Resultaten som fås presenteras 

inte i siffror och statistik utan snarare i ord som sedan tolkas med hjälp av en teoretisk referensram 

(Backman, 2008). I och med undersökningens karaktär lämpar sig en kvalitativ forskningsansats 

bättre. Med utgångspunkt i den kvalitativa metoden kan deltagarnas egna upplevelser om deras roll 

i delegationerna fångas. 

I denna studie hade en kombination av en kvalitativ och kvantitativ ansats kunnat antas. Det finns 

enkätdata att tillgå, som inhämtats från de tre delegationerna. I och med studiens karaktär finns det 

emellertid ingen egentlig mening med att kombinera de två ansatserna. En renodlad kvalitativ ansats 

ger en mer meningsfull bild av processerna inom viltförvaltningsdelegationerna och behöver därför 

inte stöd av den kvantitativa ansatsen, även om en kombination är möjlig då fallstudier främjar 

kombinerandet av flera olika forskningsmetoder och datainsamling.     
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1.5 Material och intervjumetod 

En stor del av litteraturen som använts i studien består av tidigare forskning som bedömts som 

relevant för undersökningen ifråga. Det teoretiska ramverket bygger på aktuella studier och 

teoribildningar inom ämnena governance, samförvaltning, demokrati och legitimitet. Empirin har 

inhämtats ur officiella handlingar och regelverk som rör rovdjursförvaltningen samt via 

semistrukturerade intervjuer med de ordinarie ledamöterna i viltförvaltningsdelegationerna.  

Det officiella regelverket är intressant att studera eftersom att det reglerar delegationernas 

sammansättning, arbetsuppgifter och beslutsordningen. Det är det formella ramverket som styr vilka 

intressen som skall vara representerade i delegationerna, hur ledamöterna väljs ut samt definierar 

handlingsutrymmet. Hur ledamöterna tillsätts samt vilka intressenter som ges möjlighet att 

medverka i beslutsfattandet är viktiga variabler för att processerna inom förvaltningen skall 

uppfattas som legitima. Om nyckelaktörer exempelvis exkluderas från beslutsfattandet eller vissa 

grupper är överrepresenterade kan det skada förvaltningens trovärdighet. Handlingsutrymmet i sin 

tur påverkar hur mycket inflytande ledamöterna har över de faktiska besluten.  

Valet att tillämpa semistrukturerade intervjuer grundar sig på att intervjumetoden lämnar utrymme 

för intervjuobjekten att fritt reflektera kring frågorna och på så sätt kan intervjun anta många olika 

riktningar. Intervjufrågorna är lösare formulerade och följdfrågor förekommer för att få en 

heltäckande bild av fenomenet (Bryman, 2001: 301-312). Data har samlats in inom ramen för 

projektet "Legitimate institutions for carnivore management", ett forskningsprojekt vid Luleå 

Tekniska Universitet, som finansieras av Naturvårdsverket. Intervjuerna – sammanlagt 43 

telefonintervjuer – genomfördes med samtliga ordinarie ledamöter i viltförvaltningsdelegationerna. 

Frågorna behandlar främst deltagarnas uppfattning om det nya förvaltningssystemet – vilka 

förväntningar och farhågor de har, synen på det egna mandatet och möjligheter till inflytande. På 

basen av undersökningsunderlaget kan även kunskap erhållas om vilka intressen som är centrala 

samt hur representativa ledamöterna är.   

Underlag saknas emellertid från tre intervjuer, vilket innebär att sammanställningen bygger på data 

från de 40 intervjuer som finns tillgängliga. Vidare har enbart underlaget från frågorna 3-13
3
 valts 

ut till sammanställningen, eftersom att de bäst svarar till studiens syfte. Datainsamlingen ägde rum i 

juni-augusti 2010, ett par månader efter att delegationerna bildats. Det finns både för- och nackdelar 

med att intervjua ledamöterna i ett tidigt skede. Fördelen är att de ännu inte hunnit färgas av 

                                                           
3
 Se bilaga 1 
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sammanhanget, medan en nackdel kan vara att ledamöterna ännu inte hunnit bilda sig en klar 

uppfattning om arbetet i delegationerna.  

Hur respondenterna väljs ut har en stor inverkan på utfallet av undersökningen. De aktörer som 

ingår i viltförvaltningsdelegationerna är centrala för processerna inom delegationerna, varför de 

valts ut som intervjuobjekt. Vidare hanteras intervjuinformationen konfidentiellt. Ingen ledamot 

kommer att namnges i undersökning, inte heller kommer det att framgå vilka 

viltförvaltningsdelegationer som ingår i undersökningen. Delegationerna benämns därför som A, B 

och C.  

Vid databehandlingen görs en sammanvägning av respondenternas svar, varav vissa illustreras 

statistiskt. Särskild hänsyn kommer att tas till att respondenter kan vara färgade av sina 

positioneringar i frågor där det råder intressekonflikter. Rovdjursfrågan är känslig och det finns 

åtskilliga intressen i frågan som står i strid med varandra. Vid sammanställningen av 

respondenternas svar finns en strävan att lyfta fram samtliga aspekter i olika frågor. Samtidigt 

kommer information, som kan tydliggöra bakomliggande preferenser, att redogöras för genom 

citerandet av starka uttalanden.  

1.6 Disposition 

Det inledande kapitlet (1) åtföljs av kapitel 2 som handlar om de förändrade formerna för 

samhällsstyrning. I avsnittet ges en beskrivning av governanceutvecklingen, samförvaltning samt 

hur legitimitet kan skapas för nya typer av styrprocesser. I kapitel 3 presenteras relevant 

teoribildning inom demokrati- och legitimitetsforskningen. Vidare fastlås, i samma kapitel, en 

analysmodell för demokratisk legitimitet, som i analysen appliceras på empirin, som redovisas i 

kapitel 4. Studien avslutas med kapitel 5 som innehåller analys och slutsatser.       
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2. FÖRÄNDRADE FORMER FÖR SAMHÄLLSSTYRNING 

 

nder de senaste decennierna har synen på samhällsstyrning förändrats markant. Tanken om 

den suveräna staten som styr medborgarna genom lagar och regler har förlorat sitt fotfäste 

och i en allt större utsträckning ersatts av decentraliserade styrformer som grundar sig på ömsesidigt 

beroende, förhandlingar och förtroende (Sørensen & Torfing, 2005: 195-196). En förklaring till det 

paradigmskifte som kan urskiljas är statens oförmåga att som ensam aktör få till stånd önskade 

förändringar. Den klassiska weberianska styrmodellen; samhällsstyrning genom hierarkiska och 

auktoritativa styrmekanismer, har med andra ord fått ta ett steg tillbaka till förmån för en ny typ av 

samhällsstyrning, som bygger på horisontella och mer egalitära styrmekanismer (Pierre och 

Sundström, 2009: kap 1).   

2.1 Från government till governance 

Begreppet ”governance” diskuteras inom en mängd vetenskapliga discipliner, men trots det finns 

ingen entydig definition av begreppet. Governance ses ofta som en kontrast till den traditionella 

synen på offentlig makt och styrning, government; där folket styr genom val av riksdag, som i sin 

tur utser en regering, som sedan tillsammans med departementen styr förvaltningen. Folkvalda 

politiker styr samhället genom att stifta lagar, utfärda regler och andra policys, medan förvaltning 

fungerar som implementerare av besluten. Oenigheten kring begreppet governance till trots råder 

det en viss enighet kring olika faktorer som gett upphov till den förändrade synen på statlig 

styrning; en allt starkare globalisering, en utvidgad europeisk integration, det ökade trycket på den 

traditionella välfärdsstaten och framväxten av en ny politisk kultur.  

Governance kan studeras ur flera olika perspektiv. Vad som ofta betonas i analyserna är 

fragmenteringen eller delandet av den offentliga makten mellan olika institutioner såsom EU, den 

enskilda staten och dess myndigheter och maktförskjutningen från högre till lägre nivåer (Meehan, 

2003: 3-6). Policyn formuleras så att såväl beslutsfattandet som implementering förflyttas längre 

bort från den centrala makten. Detta har Rhodes (1997) beskrivit i termer av urholkandet av 

nationalstaten – statens roll har förpassas till att vara en aktör bland andra konkurrerande aktörer 

samtidigt som det skett omfattande privatisering av offentliga tjänster. Parallellt kan ett växande 

behov av samarbeten med externa aktörer skönjas (Meehan, 2003: 3-6).   

Forskningen har länge ignorerat de externa faktorernas påverkan på den centrala maktapparaten och 

istället fokuserat på de vertikala maktrelationerna. I en sådan kontext studeras såväl policyprocessen 

U 
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som den genererade outputen i en isolerad miljö, fri från yttre påverkan. Det finns dock en mängd 

olika aktörer i samhället; privata företag, icke-statliga organisationer och andra samhällsgrupper 

som det offentliga står i växelverkan med. Dessa aktörer påverkas av politiska beslut och i sin 

samverkan med det offentlig utövar de inflytande över den politiska beslutsprocessen. Samspelet 

mellan det offentliga och privata ligger till grund för nya förutsättningar för styrning och 

organisering av samhället. Förändringen i den politiska styrningen betyder emellertid inte att 

nationalstaten förlorat sin betydelse – snarare att dess roll har förändrats (Hirst, 1994). Det är viktigt 

att poängtera att government och governance inte nödvändigtvis står i kontrast med varandra, utan 

snarare kan fungerar som komplement till varandra. Den suveräna staten, såsom vi känner den, är 

fortfarande en nyckelaktör, men de förändrade förutsättningarna har skapat ett ökat behov av att 

involvera andra aktörer i beslutsprocesserna.  

Utvecklingen har haft tydliga implikationer även på förvaltningen. Under 2000-talet har starka 

inslag av governance smugit sig in i den svenska förvaltningsmodellen, även om ordet sällan 

återfinns i den politiska retoriken. Begrepp som medborgarorientering, nätverk, samförvaltning och 

partnerskap används däremot flitigt av de politiska beslutsfattarna (Pierre & Sundström, 2009: kap 

1). I verkligheten har den tidigare hierarkiska styrningen i en allt större utsträckning ersatts av 

styrning genom nätverk samtidigt som icke-statliga aktörer, brukarna av de offentliga tjänsterna, har 

fått större inflytande över beslutsprocesserna och implementeringen av beslut. Medborgarna har fått 

en mer framträdande roll i styrningen av den offentliga sektorn, vilket Pierre och Sundström (2009: 

kap 1) bland annat ser som en konsekvens av en höjd utbildningsnivå. Större tilltro och mer ansvar 

har även givits tjänstemän, vilket kan skönjas i en övergång från detaljstyrning till målstyrning.  

Styrning genom ramlagstiftning har blivit allt vanligare; politiker drar upp generella riktlinjer och 

målsättningar, men överlåter beslutet för hur målen på bästa sätt uppfylls till förvaltningen. I takt 

med den offentliga sektorns expansion och förvaltningens förändrade karaktär har detaljstyrningen 

skapat en ohanterlig arbetsbelastning på den centrala maktapparaturen. Målstyrning skapar större 

flexibilitet, minskar byråkratiskt krångel och banar vägen för lokala anpassningar. 

Maktförskjutningen från politiker till byråkrater kan dock innebära ett hot mot demokratin, 

rättssäkerheten samt försvåra ansvarsutkrävandet.  
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2.2 Samförvaltning 

En form av governance går att återfinna i systemet med samförvaltning, som bygger på tanken om 

att gemensamma resurser bäst förvaltas gemensamt av de aktörer som har ett intresse i resursen. En 

gemensam resurs är en vara vars egenskaper eller storlek gör det svårt att exkludera andra brukare 

från att nyttja resursen. Tillgången på resursen är ofta begränsad, vilket innebär att en individs 

brukande av resursen har en negativ inverkan på andra individers möjlighet till densamma (Ostrom 

1990: 30). Till kategorin gemensamma resurser räknas främst naturresurser, vars förvaltande ofta är 

en komplex och utmanande uppgift. Historiskt har lösningen tenderat vara antingen naturalisering 

eller privatisering av resursen. Samförvaltning, innebär emellertid varken naturalisering eller 

privatisering av naturresurser, utan går ut på att statliga myndigheter tillsammans med brukare av 

resursen samt andra viktiga intressenter, såsom exempelvis miljöorganisationer, tillsammans 

utarbetar mål och regler som rör brukandet och hanteringen av resursen (Píriz, 2005: 7). När 

berörda aktörer kollektivt ansvarar för resursen är diskussionen om de äganderättsliga förhållandena 

inte längre lika aktuell.  

Samförvaltning är det svenska ordet för engelskans co-management. Världsbanken definierar co-

management som: 

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 (World Bank, 1999: 7). 

Enligt världsbankens beskrivning handlar samförvaltning om ett gemensamt ansvar, som delas 

mellan nyckelaktörer inom den privata och offentliga sektorn, för den resurs som förvaltas. Vidare 

är samförvaltningen en decentraliserad form av beslutsfattande, där statliga och icke-statliga aktörer 

deltar i beslutsfattandet på lika villkor. I litteraturen återfinns många olika beskrivningar av 

samförvaltning. Carlsson och Berkes (2005) har sammanfattat de gemensamma nämnarna, som 

enligt dem ofta syftar till; en gemensam hantering av naturresurser, en maktfördelning mellan 

privata aktörer och staten och en pågående process snarare än ett statiskt tillstånd (Carlsson & 

Berkes, 2005: 67). Vanligtvis handlar samförvaltning alltså om ett delat ansvar, mellan statliga 

företrädare och privata intressen, för förvaltande av naturresurser – en process som äger rum under 

en längre tidsperiod. Det gemensamma åtagandet förverkligas genom ett organiserat samarbete som 

syftar till att försäkra en hållbar utveckling av resursen. 
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 I teorin handlar samförvaltning om de processer och relationer som styr och formar interaktionen 

mellan aktörerna, som sedan gemensamt skapar interna regler och normer för samspelet (Ostrom, 

1994). Ostrom beskriver tre olika nivåer av regler och beslutsformer, som återfinns inom alla 

samförvaltningssystem; konstitutionella regler, kollektiva beslutsregler och operativa regler. Alla 

tre nivåer står i förbindelse med varandra och påverkar verksamheten på de övriga nivåerna. De 

konstitutionella reglerna syftar till vilka som får delta i utformandet av förvaltningssystemet samt 

vilka regler som styr beslutsfattande. På så sätt styr verksamheten på den konstitutionella nivån den 

på nivån för kollektiva beslutsregler. De kollektiva beslutsreglerna utgör villkoren för hur kollektiva 

beslut bör fattas, vilket det gemensamma förhållningssättet till resursen är och rätten att utfärda 

sanktioner. De operativa reglerna bestämmer vem/vilka som får nyttja resursen, hur resursen bör 

nyttjas samt vilka sanktioner som utfärdas om reglerna bryts. De kollektiva beslutsreglerna påverkar 

verksamheten på den operationella nivån (Ostrom, 1994). Vid studiet av den demokratiska 

legitimiteten i viltförvaltningsdelegationerna är det främst verksamheten på den operationella nivån 

som är intressant.     

Enligt Píriz (2005) finns det många fördelar med samförvaltning. De demokratiska inslagen stärks 

när processer som tidigare varit tjänstemannastyrda överlåts till de berörda intressenterna. Närheten 

till medborgare ökar när det bildas lokalt/regionalt förankrade organisationer, samtidigt som 

intressenternas möjlighet till insyn och deltagande i processerna växer. Ny kunskap genereras när 

individer från olika yrkesgrupper, med olika kompetenser och erfarenheter, möts – vilket i 

slutändan leder till ”bättre” beslut. Slutligen leder samförvaltning ofta till en mer effektiv 

förvaltning av naturresurser (Píriz, 2005: 9).   

2.3 Att skapa legitimitet för nya styrformer 

Om utgångspunkten är att samhällsstyrningen har gått mot governance, är en viktig följdfråga hur 

utvecklingen påverkar demokratin samt hur legitimitet kan skapas för governancebetonade 

styrprocesser.  

Det finns en rad fördelar med governancebetonade styrprocesser. De nya styrprocesserna främjar ett 

brett deltagande i beslutsprocessen och möjliggör ett pro-aktivt styre. Aktörerna ges möjlighet att i 

ett tidigt skede upptäcka nya möjligheter för verksamheten, identifiera policyproblem, samt utarbeta 

flexibla lösningar (Klijn & Koppenjan, 2000: 114). De kan även fungera som instrument för 

datainsamling och som kunskapsbanker (Kooiman, 1993: 4) samt utgöra en arena för 

konsensusskapande eller åtminstone dämpa konflikter mellan olika aktörer med motstridiga 
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intressen. Inom sammanslutningarna skapas ofta interna regler och normer som styr förhandlingarna 

– regler som utgör en god bas för konfliktlösning (March & Olsen, 1995: 27).  

Den rådande synen på ”Good governance”, eller gott styre, innefattar tre grundläggande kriterier; 

effektivitet, deltagande och legitimitet (Hirst, 2000: Lundqvist, 2004: Sabatier et al., 2005). Vikten 

av en effektiv förvaltning framhölls redan under NPM-vågen
4
 och tanken har, sedan dess, i en allt 

större uträckning inkorporerats i den offentliga förvaltningen. Just effektivitet är någonting som 

många governanceforskare har lyft fram som en av de största vinsterna med de nya styrprocesserna. 

Effektiviteten ökar när berörda intressenterna involveras i planeringen och beslutsfattandet i ett 

tidigt skede. Sannolikheten för acceptans av beslutet och delaktighet i implementeringen ökar då 

deltagarna upplever en större legitimitet för åtgärderna (ibid). Jachtenfuchs (2001) konstaterar dock 

att effektivitet ofta betonas på bekostnad av politiskt styre vid governancebetonade styrprocesser.  

Teoretiker med stark liberaldemokratisk förankring ser de nya styrformerna som ett hot mot 

regeringens suveräna position, eftersom att gränserna mellan staten och det civila samhället suddas 

ut, vilket i värsta fall kan äventyra grundläggande värderingar såsom politisk jämlikhet och 

individuell frihet (March & Olsen, 1989: kap 7). Governanceteoretiker ser däremot inte de nya 

styrformerna som ett hot mot demokratin som sådan, trots att de kan identifiera flera potentiella 

källor till konflikter. De främsta riskerna kopplade till de nya styrprocesserna är att de kan hämma 

en öppen konkurrens, leda till en minskad transparens i systemet, försvåra ansvarsutkrävande samt 

skapa legitimitetsproblem. Bristerna till trots anser teoretikerna inom forskningsfältet att 

framväxten av nya styrformer i framtiden kan bidra till utformandet av nya demokratiformer 

(Sørensen & Torfing, 2005: 200).   

De nya styrformerna innebär inte enbart en vertikal maktförskjutning utan även en horisontell. I den 

klassiska, hierarkiska, styrmodellen är organisationsstrukturen tydlig och det yttersta ansvaret ligger 

hos de politiska beslutfattarna. Den distinkta strukturen utgör en explicit grund för 

ansvarsutkrävande. De nya styrformerna är däremot ofta förknippat med en maktförskjutning från 

folkvalda till icke-folkvalda, vilket bäddar för diffusa mandat och försvårar ansvarsutkrävandet. 

Många governanceforskare har belyst denna problematik samtidigt som en stor del av forsningen 

                                                           
4
 Under 1980- och 1990-talen utvecklades en idériktning, som senare döptes till New Public Management (NPM), av 

statsvetaren Christopher Hood. NPM fick fotfäste under en tid då Thatcher och Reagan var tongivande för den politiska 

utformningen i England respektive USA. Idériktningen bygger på tanken om en effektiv och minimal stat, där 

marknadsmekanismerna styr och förknippas därför ofta med privatiseringar av offentlig verksamhet. Den privata 

sektorn används som idealmodell för statlig styrning och som konsekvens suddas gränserna ut mellan det offentliga och 

privata.  Parallellt ifrågasätts statens roll som företrädare för kollektiva intressen. Den nya styrformen resulterade i ett 

konkurrensbetonat samhälle där medborgare roll reducerats till konsumenter av offentliga tjänster. Även om begreppet 

ofta förknippas med ”Thatcherismen” används NPM ofta som ett samlingsbegrepp för förnyelse av den offentliga 

sektorn (Pierre och Sundström, 2009: kap 1). 
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ägnat sig åt att finna lösningar till problemet. L. J Lundqvist (2004: 414) drar upp en rad kriterier 

som bör uppfyllas för att en politisk omorganisering ska vara demokratiskt legitim; 

sammanslutningarna måste bestå av relevanta deltagare, som agerar på tydliga mandat och 

möjlighet måste finnas till ansvarsutkrävande. Vidare föreslår Sørensen och Torfing (2005) att den 

demokratiska förankringen ytterligare kan förstärkas genom att involvera politiker i 

beslutsprocesserna.  
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3. DEMOKRATISK TEORIBILDNING & 

LEGITIMITETSSKAPANDE MEKANISMER 

 

 det tidigare kapitlet konstaterades att det skett en förändring i formerna för statlig styrning, 

vilket beskrivs som en övergång från government till governance. Samtidigt som forskning pekar 

på en rad potentiella vinster med tillämpandet av nya styrprocesser, finns en del farhågor gällande 

utvecklingen – som inte enbart upplevs som positiv. Skiftet till governancebetonade styrprocesser 

kan ha en påverkan på demokratin och frågan är hur legitimitet kan skapas för nya styrprocesser. 

En undersökning av den demokratiska legitimiteten i viltförvaltningsdelegationerna kräver en 

djupare kunskap om olika demokratiideal samt en bättre förståelse för hur legitimitet kan skapas, i 

ljuset av demokratiska kärnvärden. Kapitlet inleds med en översikt av demokratiutvecklingen och 

åtföljs av en genomgång av olika demokratiideal samt en presentation av aktuell 

legitimitetsforskning. Kapitlet avslutas med en operationalisering av variabler, som senare kommer 

att användas för att studera den demokratiska legitimiteten i viltförvaltningsdelegationerna. 

3.1 Demokratiutveckling – från demokratins vagga till nutid 

Hur samhället bör organiseras och styras har det tvistats om sedan urminnes tider. Trots att frågan 

ofta aktualiserats har svaret varierat kraftigt beroende på tidsepok och de värderingar som varit 

dominerande under den eran. Redan i antikens Grekland skisserade Platon på en idealmodell för hur 

staten bör organiseras och genom långa och invecklade resonemang kunde Aristoteles konstatera att 

demokrati är det högsta värdet för samhällsbyggnad, även om han ansåg att makten bör tillhöra en 

upplyst elit, eftersom att ”vanliga” medborgare enligt honom inte var rustade för att fatta politiska 

beslut. Trots att det kan verka motsägelsefullt menade Aristoteles att politiken måste präglas av 

deliberation (Premfors & Roth, 2004: 9). Rousseau, som ofta refereras till som den första 

demokraten, förespråkade i sin tur en valdemokrati, eftersom att deliberativa diskurser kan förvrida 

medborgarnas sinnen och föra dem längre ifrån deras ursprungliga åsikt – den intuitiva och sanna. 

Han betonade med andra ord en demokratiform utan deliberativa element (Premfors & Roth, 2004: 

10) 

Tanken om den deliberativa processen, som grundval för demokratin, föddes redan i Aten. Den 

modell som tillämpas idag är en modifikation av den ursprungliga formen, som byggde på en form 

av direktdemokrati. Ordet, användes som ett vapen i händerna på vältaliga män och syftet med 

diskussionen var inte att komma till konsensus utan snarare att besegra motståndaren. Under de 

stora torgmötena i Aten kunde tusentals medborgare närvara, men endast ett fåtal deltog aktivt i 

I 
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diskussionerna. De passiva deltagarna sågs snarare som åskådare som ska övertygas, än jämbördiga 

deltagare i samtalen (Elster, 1998: 1-10). Trots skillnader mellan den tidigare och senare tolkningen 

av deliberativ demokrati, är grundtanken densamma och bygger på idén om ett starkt medborgerligt 

deltagande i det politiska beslutsfattandet.  

Hundratals år efter den atenska demokratiformen övergivits och ersatts med andra styrformer, 

återinfördes demokratin igen – men den här gången i form av representativ demokrati. Diskussionen 

ersattes av val och omröstningar. Den kända demokraten John Stuart Mill, var den första som i 

1800-talets England, förespråkade ”styre genom diskussion”. Mills synsätt byggde på tanken om 

människans bristfällighet (Elster, 1998: 1-10) – om människan har fel och brister reflekteras detta 

även på hennes tankar och idéer. Genom diskussioner omprövas idéer och de lösningar som föds 

fram i samråd med andra är således bättre begrundade än de ursprungliga. Mills såg deltagandet i 

politiken som en ”skola i demokrati” (Premfors & Roth, 2004: 10). 

Den representativa demokratins segertåg mattades av under slutet av 1990-talet då den deliberativa 

demokratin återigen upplevde ett uppsving. Sedan dess har tanken om att alla berörda parter bör 

involveras i det politiska beslutsfattande, för att på så sätt stärka den demokratiska legitimiteten, 

sakta vunnit mark.   

3.2 Olika demokratiideal 

För att bättre förstå hur införandet av nya styrformer påverkar den demokratiska legitimiteten 

måste först en åtskillnad göras mellan olika demokratiideal. Gilljam och Hermansson (2003) listar 

tre huvudsakliga demokratiideal som olika demokratimodeller bygger på; den valdemokratiska, 

deltagande och deliberativa demokratin. Alla tre ideal vilar på tanken om politisk jämlikhet och 

folkmakt, men de skiljer sig åt i förhållande till tolkning och implementering (ibid.). De 

demokratiideal som är intressant för studien är den valdemokratiska och deliberativa demokratin, 

eftersom att det finns en tydlig koppling mellan den påstådda övergången från government till 

governance och de allt större inslagen av deliberativ demokrati i den representativa styrmodellen. 

Deltagande demokratin är således inte intressant för studien, då det är kärnvärden från det 

deliberativa och valdemokratiska idealen som sammanfogats i de nya styrprocesserna. Det är 

heller inte tillräckligt att enbart studera hur väl kärnvärdena i ett av demokratiidealen kommer till 

uttryck, då de nya styrprocesserna bygger på en sammanvägning av de två demokratiidealen. 
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3.2.1 Valdemokrati 

Valdemokrati är den idealtyp, som den representativa demokratin är baserad på. Den representativa 

demokratin är inte synonym med valdemokrati, utan snarare den praktiska formen för valdemokrati 

– eller så som den kommit till uttryck. Samtliga moderna demokratier är grundade på det 

valdemokratiska idealet, men få – om någon – bygger på den renodlade formen.  

Den renodlade formen av valdemokrati baseras på ett demokratiskt system med regelbundna och 

återkommande val mellan olika representanter. I valdemokratin påverkar medborgare alltså 

politikens utformning genom att rösta i val – på antingen enskilda kandidater eller politiska partier. 

I praktiken har medborgarna ingen större möjlighet att influera politikens utformning under 

mandatperiodens gång, då möjligheten att påverka inskränks till röstningsförfarandet (Gilljam & 

Hermansson, 2003: 15). Det folkliga styret kommer alltså till uttryck genom fria och jämlika val 

(tanken om allas lika rösträtt). Det sjunkande valdeltagande, som kan skönjas runtom i världen, 

indikerar att tilltron till de folkvalda minskar vilket i sin tur leder till ett ifrågasättande av den 

rådande demokratimodellen.  

I en valdemokrati styr politikerna staten på mandat av folket – och på så sätt försäkras folkstyret. 

Mandatet är viktigt eftersom att den grundar sig på en åsiktsrepresentativitet. Det innebär att 

väljarna utser sina representanter på basen av vilka värderingar de vill ska genomsyra det politiska 

beslutsfattandet samt vilka frågor de önskar att politikerna ska driva under mandatperioden. I en 

valdemokrati har väljarna, efter mandatperiodens slut, möjlighet att ställa beslutsfattarna till svars 

för den politik de fört under mandatperiodens gång. Vid val utvärderas alltså politikernas 

prestationer och på basen av evalueringen beslutar väljarna om de ger beslutsfattarna fortsatt stöd 

eller inte. Ansvarsutkrävandet utgör kärnan i det valdemokratiska idealet, samtidigt som det skapar 

transparens i systemet. Ansvarsutkrävandet kan sägas vara tillbakablickande, medan 

mandatgivandet i sin tur är framåtblickande. Väljarna håller politiker ansvariga för den politik de 

utlovat sig föra, utifrån de partiprogram som presenterats och/eller de vallöften som givits innan 

själva valet (ibid.).    

Valdemokratin har dock kritiserats hårt av bland annat ”Social Choice Theorists” såsom William 

Riker, som menar att valsystemet är instabilt och ger upphov till tvetydigheter. Valsystem är 

instabilt då de kan manipuleras genom strategiskt röstande eller agenda sättning och tvetydigt 

eftersom att olika förfaranden vid rösträkningen ger olika resultat i utfallet. Dessa faktorer bidrar till 

att många teoretiker, inom området för statsvetenskap, anser att en renodlad valdemokrati inte 
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lyckas ta tillvara på medborgarnas intressen och preferenser, utan måste kombineras med 

institutionella arrangemang som främjar deliberation (Knight & Johnson, 1994: 277-281).   

3.2.2 Deliberativ demokrati 

Kärnan i den deliberativa demokratiformen vilar på två distinkta delar. Den demokratiska aspekten 

härrör till idén om kollektivt beslutsfattande, som innefattar alla de intressenter som berörs av 

beslutet, eller representanter för dem. Den deliberativa delen grundar sig på beslutsfattandet genom 

diskussion, där deltagarna å ena sidan argumenterar för sin sak och å andra sidan är subjekt för 

andras argument. Argumenten som framförs bör uppfylla kraven för rationalitet och opartiskhet 

(Elster, 1997: 1-10).  

Den deliberativa processen bygger på ett samspel mellan individer som träffas för att gemensamt 

ägna sig åt problemlösning. Inom gruppen diskuteras olika frågor och i samspel med de övriga 

deltagarna formas en gemensam problembild och slutligen en lösning som en stor del av aktörerna 

kan stödja. Problemen diskuteras ur alla tänkbara synvinklar och alla deltagare bidrar till processen 

med sina egna erfarenheter och kunskaper. De beslut som sedan föds ur diskursen antas vara 

genomtänkta och välbearbetade (Bohman, 1996). Parallellt förväntas argumenten bli mer rationella, 

då de ifrågasätts av de övriga deltagarna. Detta kan även leda till ett synliggörande av de 

bakomliggande preferenserna samt leda till ett omprövande av de egna åsikterna (Knight & 

Johnson, 1994: 281-285).   

Den offentliga debatten tvingar deltagarna att hörsamma varandras argument. Argumentationen 

förväntas dessutom hålla en hög nivå, eftersom att den sker i det offentliga rummet. Det aktiva 

deltagandet i deliberationen antas bidra till en starkare samhällskänsla och ett kollektivt samvete för 

det allmänna (Cohen, 1997). Egenviljan får med andra ord ta ett steg åt sidan till förmån för 

allmänviljan. När deltagarna arbetat fram en gemensam problembild är besluten bättre förankrade 

hos deltagarna, vilket förväntas underlätta implementeringen. 

Det stora dilemmat för deliberativ demokrati är de praktiska problemen, som härrör till 

deltagarantalet. I moderna samhällen är befolkningen så stor att en öppen deliberativ diskurs, är 

praktiskt ogenomförbar i de allra flesta städer – varför deltagarantalet måste begränsas. Om då 

deltagarantalet måste begränsas för att möjliggöra deliberativa diskurser; hur och på vilka grunder 

väljs deltagarna ut?  
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3.3 Legitimitet 

För att bättre kunna förstå demokratisk legitimitet, ur både ett valdemokratiskt som deliberativt 

perspektiv, är det viktigt att först fastslå vad som menas med legitimitet samt hur det kan studeras. 

Det finns en mängd tidigare forskning att tillgå, men ett av de mer uppmärksammade bidragen har 

lämnats av den välkända legitimitetsforskaren David Beetham, som i sitt verk Legitimation of 

power (1991)  knöt ihop många lösa trådar som tidigare forskning lämnat efter sig.  

En grundläggande förutsättning för legitimitet är att de styrande förmår att rättfärdiga sitt styre. 

Vilket, enligt Beetham (1991), kan göras på tre olika grunder. Det första kriteriet vilar på tanken om 

att ett styre måste vara lagenligt för att uppfylla kraven för legitimitet. För att uppfylla kravet skall 

makten utövas i enlighet med befintlig lagstiftning och regelverk. Reglerna kan vara såväl formella 

som informella, och syftar till att skapa ramar för interaktionen mellan dem som är vid makten och 

de underordnade. Reglerna fastställer även hur makt skall förvärvas och förvaltas.  

Det första villkoret kan sägas vara det formella kravet för legitimitet, men det är inte ensamt 

tillräcklig för att legitimera en beslutsprocess. Legalitetsvillkoret måste nämligen förstärkas med ett 

uttryckligt samtycke av dem som styrs, vilket är det andra villkoret för legitimitet. Beetham 

definierar samtycke som en konkret handling som påvisar att konsensus råder. Samtycket måste 

dessutom ges inom den publika sfären samt offentliggöras, för att inte förlora sin betydelse 

(Beetham 1991:210).  

Det sista utvärderingskriteriet bygger på ett normativt rättfärdigande. De grundläggande 

värderingarna, som återfinns inom samhället, för vad som utgör en rättmätig källa till makt, under 

vilka former och genom vilka processer makten bör utövas, legitimerar ett styre. Det skall därmed 

finnas en värdeöverrensstämmelse mellan de styrande och dem som styrs. Om det tredje kriteriet 

inte uppfylls finns det ingen given grund för acceptans av maktrelationen eller reglerna och lagarna 

som stiftas av den styrande makten. Eller som Beetham uttrycker det: 

Without a common framework of belief, the rules from which the powerful derive their 

power cannot be justifiable to the subordinate; the powerful can enjoy no moral authority 

for the exercise of their power, whatever its legal validity; and their requirements cannot 

be normatively binding, though they may be successfully enforced (Beetham, 1991: 69). 

Det normativa rättfärdigandet kan betraktas ur två olika perspektiv; legitimiteten i inputen eller 

outputen av den politiska processen (Matti, 2009: 58). Eller som Morris (2005) konstaterar: politiskt 

styre kan legitimeras antingen genom att studera processen ur vilken ett styre uppstår eller genom 
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att undersöka vad det resulterar i. Den processorienterade legitimiteten omfattar främst de regler 

som styr hur politiska beslut fattas och vem som fattar besluten. Syftet är således att besvara 

normativa frågeställningar såsom; vem bör fatta beslut, hur besluten bör fattas och varför de bör 

fattas på ett visst sätt (Beetham, 1990: 70-76). Reglerna som styr vilka som ges tillträde till 

beslutsprocessen anses ofta avgöra huruvida en process är legitim. Därför kopplas ofta demokratisk 

legitimitet samman med, att i ett tidigt skede, inkludera berörda intressenter i policyprocessen; de 

bör delta såväl i problemformuleringsfasen som i själva beslutsfattandet (Matti, 2009: 59).  

Forskare har kunnat konstatera att den processorienterade legitimiteten är tätt sammanlänkad med 

utvecklingen från government till governance och de ökade deliberativa inslagen i policyprocessen 

som utvecklingen givit upphov till (Wallner, 2008; Parkinson, 2003, Black, 2008). Det normativa 

rättfärdigandet står i fokus för undersökningen. Input-sidan, eller den processorienterade 

legitimiteten, är intressant för studien då processerna för beslutsfattande förändrats i och med den 

nyinstiftade viltförvaltningen. Output-sidan, alltså utfallet av processerna, kommer emellertid inte 

att ägnas någon uppmärksamhet.  

Slutligen aktualiseras frågan om vem processerna bör vara legitima för. Här bör förtydligas att 

viltförvaltningen bör uppfattas som legitim av Sveriges befolkning, då legitimiteten skapas genom 

att processerna inom viltförvaltningsdelegationerna lever upp till de demokratiska kärnvärden som 

presenteras nedan. Att nya styrprocesser är legitima ur en demokratiaspekt är en samhällsfråga som 

berör alla, då den i grund och botten handlar om hur samhället bör organiseras och styras.  

3.4 Demokratisk legitimitet 

I föregående avsnitt har valdemokratin samt den deliberativa demokratin kort beskrivits. 

Demokratisk legitimitet kan definieras som att ett styre är legitimt då sker i enlighet med 

demokratiska principer. För att studera den demokratiska legitimiteten i 

viltförvaltningsdelegationerna är det nu viktigt att titta närmare på hur den demokratiska 

legitimiteten kan förstås, i ljuset av de två olika demokratimodellerna. För denna studie är alltså de 

demokratiska kärnvärdena i det deliberativa och det valdemokratiska idealet intressanta för att 

kunna dra slutsatser om den demokratiska legitimiteten, då de nya styrprocesserna de facto innebär 

en sammanvägning mellan dessa två ideal. En analysmodell, som bygger på de 

legitimitetsskapande mekanismerna för respektive demokratiideal, kommer att utarbetas. 

Indikatorerna som lyfts fram kommer sedan att användas till att undersöka den processorienterade 

legitimiteten i viltförvaltningsdelegationerna. Analysmodellen skall ses som en operationalisering 
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av föregående teoriavsnitt. De kärnvärden som presenteras nedan är alltså indikatorerna, det vill 

säga de demokratiska principer, som är viktiga för antingen ett eller båda demokratiidealen.  

3.4.1 Ansvarsutkrävande 

Valdemokratin bygger som bekant på tanken om folkstyre, som kommer till uttryck genom politisk 

representation. Folklig representation är med andra ord en förutsättning för valdemokratin och bär 

därför på en hög grad av legitimitet. Legitimiteten i det valdemokratiska idealet vilar på möjligheten 

till ansvarsutkrävande. Den traditionella, hierarkiska, styrmodellen skapar transparens i systemet, 

vilket underlättar ansvarsutkrävandet. Omvänt riskerar de nya styrprocesserna att skapa dunkla 

mandat, vilket försvårar ansvarsutkrävandet och leder till minskad legitimitet. Frågan om 

ansvarsutkrävande utgör därför ofta den stora stötestenen för governancebetonade styrformer. En 

möjlig lösning är att involvera politiker i styrningen (Sørensen & Torfing, 2005), för att försäkra att 

folkviljan kommer till utrycker, eller åtminstone inte kompromissas.  

Ansvarsutkrävandet är det första villkoret som bör uppfyllas för att viltförvaltningen kan anses vara 

demokratiskt legitim. Denna aspekt av den demokratiska legitimiteten kommer att studeras genom 

granskandet av de formella förvaltningsstrukturerna. Svaren kommer således att hämtas ur officiella 

styrdokument som reglerar viltförvaltningens verksamhet.  

Viltförvaltningen anses vara demokratiskt legitim ur ett ansvarsutkrävandeperspektiv om: 

(1) de formella ramarna möjliggör för allmänheten att ställa ledamöterna till svars för besluten som fattas i 

viltförvaltningsdelegationerna (t.ex. via allmänna utfrågningar, val eller dyl.) 

(2) det finns politiska representanter med i förvaltningsdelegationerna och allmänheten har möjlighet att 

utkräva ansvar av politikerna för besluten som fattas i viltförvaltningsdelegationerna  

Viltförvaltningen anses inte uppfylla kraven för demokratisk legitimitet om: 

(1) det inte finns någon formellt forum där allmänheten ges möjlighet att ställa ledamöterna till svars för de 

beslut som fattas viltförvaltningsdelegationerna (t.ex. via allmänna utfrågningar, val eller dyl.) 

 (2) det inte finns politiska representanter med i förvaltningsdelegationerna och allmänheten inte har 

möjlighet att utkräva ansvar av politikerna för besluten som fattas i viltförvaltningsdelegationerna 

 

För de två indikatorer som lyfts fram för när viltförvaltningen anses vara demokratiskt legitim, är 

det tillräckligt om en av indikatorerna uppfylls för att kravet om ansvarsutkrävande kan anses vara 

tillgodosett. Om endast den andra indikatorn (det finns politiska representanter med i 

förvaltningsdelegationerna och allmänheten har möjlighet att utkräva ansvar av politikerna för de 

beslut som fattas i viltförvaltningsdelegationerna) uppfylls måste det finns en rimlig grund för att 

ställa politikerna till svars för de beslut som fattats i viltförvaltningsdelegationerna. Det är med 

andra ord inte tillräckligt att politiker är representerade i förvaltningsdelegationerna. Vidare får 
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politikerna i sin roll som allmänhetens representanter inte styras av egenintressen eller främja 

särintressen, men den fråga behandlas närmare under punkten ”representativitet”.   

3.4.2 Deltagande 

En vanlig uppfattning är, hos förespråkare för den deliberativa demokratin, att beslut är legitima om 

de är representativa för allmänviljan. Utfallet, snarare än processerna ur vilka besluten uppstår, 

hamnar därmed i fokus (Matti, 2009: Falkemark, 1999: Nilsson, 2005). Forskare såsom Knight och 

Johnson (1994) har vänt sig mot uppfattningen att den demokratiska legitimiteten är avhängig på 

utfallet. Istället menar de att ett politiskt beslut är demokratiskt legitima, om det överlever den 

deliberativa processen. De överger majoritetskriteriet och betonar istället själva processen. Det finns 

emellertid många olika uppfattningar om hur legitimitet skapas inom ramarna för den deliberativa 

demokratin. Joshua Cohen (1997), som är en välkänd förespråkare för den deliberativa demokratin, 

definierar legitimiteten som följande:  

”Outcomes are legitimate to the extent they receive reflective assent through participation 

in authentic deliberation of those subject to the decision in question”.  

Ett beslut är med andra ord legitimt om alla som berörs av besluten ger sitt samtycke i en sann 

deliberativ diskurs. Han betonar processen, som bör uppfylla kriterierna för en sann deliberation, 

samt lyfter fram en av hörnstenarna i den deliberativ demokrati – nämligen deltagande. I denna 

studie ligger fokus emellertid uteslutande på processen, varför alla legitimitetsaspekter som är 

kopplade till samtycke och utfall bedöms som irrelevanta för studiens syfte.  

Istället riktas uppmärksamheten till frågan om deltagande. Cohen (1997) nämner i sin definition av 

legitimiteten att alla intressenter, som berörs av en fråga, skall ges möjlighet att delta i 

beslutsfattandet. Vilket även Matti (2009) lyfter fram som en central beståndsdel i att skapa 

legitimitet för policyprocesser. Vi har dessutom kunnat konstatera att deltagande är en hörnsten i 

den deliberativa demokratin. 

För att beslutsprocesserna skall vara legitima bör med andra ord alla deltagare som berörs av 

besluten involveras i beslutsfattandet. Vi har tidigare fastställt att deltagarantalet måste begränsas, 

för att kunna förverkliga den deliberativa diskursen, då alla omöjligt kan delta. En bedömning av 

vilka de berörda intressenterna är måste alltså göras. Detta är ytterst problematiskt och väcker även 

frågan om vem eller vilka som bör fatta beslut om detta. Samtidigt som det kan vara svårt att dra 

gränser för vilka de berörda intressenterna är. I denna studie definieras ”alla berörda intressenter” 

som alla dem som berörs av rovdjursfrågor i Sverige. Denna definition omfattar även allmänheten, 
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som bör representeras av folkvalda politiker. Vad beträffar särintressena så räknas alla de 

intressegrupper, som själva anser sig beröras av frågorna, som berörda intressenter.  

Deltagande är det andra villkoret som bör uppfyllas för att viltförvaltningen kan anses vara 

demokratiskt legitim. Denna aspekt av den demokratiska legitimiteten kommer att studeras genom 

att granska remissvar och debatter som förts i media. Syftet med detta är att undersöka om det finns 

någon grupp eller något intressen som anser att de bör inkluderas i beslutsfattandet, men lämnats 

utanför.   

Viltförvaltningen anses vara demokratiskt legitim ur ett deltagandeperspektiv om: 

(1) alla som upplever sig beröras av besluten inkluderas i beslutsfattandet 

Viltförvaltningen anses inte uppfylla kraven för demokratisk legitimitet om: 

(1) en eller flera intressen, som upplever sig beröras av besluten, nekas tillträde till 

beslutsfattandeprocessen 

 

3.4.3 Politisk jämlikhet 

Den politiska jämlikheten kommer till uttryck i båda demokratiidealen. I den representativa 

demokratin skapas jämlikhet genom valsystemet
5
, medan jämlikheten i en deliberativ demokrati 

förverkligas genom att deltagarna deltar i den deliberativa diskursen som jämlikar (Cohen, 1998). 

Cohen (1998) skiljer mellan två olika nivåer av politisk jämlikhet. Den första nivån bygger på att 

medborgarna bör vara formellt sett jämlika, vilket betyder att reglerna som är kopplade till 

beslutsfattandet inte bör främjar någon specifik individ. Alla som har kapacitet att delta i 

beslutsprocesserna skall ha samma status i alla stadier av den deliberativa diskursen. Den andra 

nivån grundar sig på tanken om substantiell jämlikhet. Den existerande makt- och 

resursfördelningen får inte påverka individernas chanser att påverka inom ramarna för den 

deliberativa processen eller ge dem fördelar i beslutsfattandet. Vidare tillägger Bohman (1997) att 

om någon grupp orättvist exkluderas från den deliberativa processen leder det till minskad 

legitimitet.   

Att förverkliga tanken om jämlikhet, inom ramarna för valdemokratin, är problematiskt då alla 

medborgare inte har samma möjlighet till påverkan. Tanken om en individ – en röst kan med andra 

ord inte förverkligas. Återigen läggs stor vikt vid politisk representation i 

                                                           
5
  Det är emellertid värt att notera att det finns starka invändningar mot just politisk jämlikhet som grundar sig på 

majoritetsstyre. I verket Capitalism, Socialism and Democracy (1942) hävdar Joseph Schumpeter att ett folkligt styre, 

alltså majoritetsstyre genom politiska representanter, är omöjlig att förverkliga i praktiken och att staten alltid kommer 

att styras av en mindre elit – politiker eller enskilda partier.     
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förvaltningsdelegationerna – för att förverkliga tanken om en jämlikhet. Om jämlikheten i stället 

tolkas ur ett deliberativt perspektiv; vilka kriterier bör då ligga till grund för mätningen?  

Att göra bedömningar om den politiska jämlikheten utifrån det deliberativa idealet är svårare, 

eftersom den vedertagna tolkningen (som härstammar från det representativa idealet) nu måste 

överges. Alla är inte längre inkluderade i beslutsfattandet, då deltagarantalet är begränsat. Vi måste 

därför rikta uppmärksamheten till den grupp som är subjekt för beslutsprocesserna – i det här fallet 

viltförvaltningsdelegationerna – för att kunna dra slutsatser om jämlikheten.  I denna studie tolkas 

därför politisk jämlikhet, i enlighet med Cohens (1998) och Bohmans (1997) definitioner av 

begreppet, som att alla intressen i viltförvaltningsdelegationerna bör ha samma möjlighet till makt 

och inflytande i beslutsprocesserna. Makten skall således vara jämnt fördelad och inga aktörer skall 

ges fördelar i förhållande till de övriga. De formella ramarna bör vara utformade så att alla intressen 

ges lika möjligheter till inflytande, vilket innebär att inget intresse bör vara överrepresenterat. 

Vidare bör processerna inom viltförvaltningsdelegationerna främja ett jämlikt deltagande. Alla 

deltagare bör alltså ges möjlighet att lyfta sina frågor och framföra de egna åsikterna. Om de 

formella direktiven främjar något intresse och positiv särbehandling tillämpas, bör det tydligt 

framgå vilka premisser som ligger till grund för bedömningen.  

Jämlikhet är det tredje villkoret som bör uppfyllas för att viltförvaltningen kan anses vara 

demokratiskt legitim. Denna aspekt av den demokratiska legitimiteten kommer att studeras genom 

att granska de formella förvaltningsstrukturerna, för att undersöka om de formella ramarna främjar 

någon specifikt intresse. Vidare kommer information att hämtas ur datamaterialet från intervjuerna 

med ledamöterna i viltförvaltningsdelegationerna. Fråga nummer tre kommer att användas som 

indikator för hur jämlikheten uppfylls. Frågan handlar om huruvida ledamöterna anser sig tillhöra 

någon annan grupp än den de har fått mandat att representera i viltförvaltningsdelegationerna. Om 

någon grupp är överrepresenterad (d.v.s. ett flertal ledamöter upplever sig tillhöra en annan grupp 

än den de valts in att representera) indikerar det att något intresse kan få mer utrymme och 

inflytande än andra. Slutligen kommer stöd för slutsatserna att hämtas ur uttalanden som gjorts 

under andra frågepunkter – som antingen kan styrka eller ifrågasätta resultatet.  

Viltförvaltningen anses vara demokratiskt legitim ur ett jämlikhetsperspektiv om: 

(1) de formella strukturerna är utformade så att alla deltagare har samma möjlighet inflytande  

(2) alla intressen internt har samma möjlighet till inflytande i förhållande till de andra intressena 

Viltförvaltningen anses inte uppfylla kraven för demokratisk legitimitet om: 

(1)de formella strukturerna är utformade till fördel för ett eller flera intressen 

(2) vissa intressen internt är överrepresenterade i förhållande till andra intressen 
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Samtliga indikatorer som lyfts fram för när viltförvaltningen anses vara demokratiskt legitim, bör 

uppfyllas för att kravet om jämlikhet kan anses vara tillgodosett. Det räcker med andra ord inte att 

endast en av indikatorerna uppfylls. Omvänt betyder att om en av indikatorerna uppfylls för när 

viltförvaltningen inte anses vara demokratiskt legitim kan viltförvaltningen inte anses vara 

demokratiskt legitim ur ett jämlikhetsperspektiv. 

3.4.4 Representativitet    

Representativitet är ett kärnvärde i såväl valdemokratin som den deliberativa demokratin. I 

valdemokratin styr representanterna på mandat av folket. De har alltså ett på förhand givet mandat – 

eller rörelseutrymme – som fastslagits i ett partiprogram eller genom vallöften. Genom att agera 

inom de ramar som fastställts i mandatet försäkras representativiteten. Vid en övergång till nya 

styrformer, med starka deliberativa drag, blir mandatfrågan och således även frågan om 

representativitet ytterst aktuell. Tillskillnad från den representativa demokratimodellen agerar 

ledamöterna inte på mandat av folket – utan snarare på mandat av särintressen. Här kommer vi 

återigen tillbaka till frågan om det begränsade deltagarantalet, som är en nödvändighet för att den 

deliberativa demokratin skall kunna förverkligas. Cohen (1997) löser problematiken genom att 

konstatera att om alla berörda intressenter inte kan delta i den deliberativa diskursen, så måste 

åtminstone representanter för dem återfinnas i beslutsprocesserna. Dessutom menar Bohman (1997) 

att den deliberativa demokratin vilar på tanken om folkstyre, som förverkligas genom att olika 

aktörer som representerar olika samhällsgrupper deltar i beslutsfattandet. Vilket leder oss tillbaka 

till frågan om representativitet. Ledamöterna i viltförvaltningsdelegationerna representera 

visserligen särintressen, men trots att de inte svarar inför den breda allmänheten, bör de vara 

representativa för de intressen som de invalts att representera. Representativitet är således en 

grundval för demokratin, oavsett vilken av demokratiformerna som åsyftas. I fallet med 

viltförvaltningsdelegationerna är det därmed centralt att undersöka huruvida ledamöterna är 

representativa för de intressen de invalts att representera, detta gäller såväl politikerna som de 

organiserade intressena.  

Vidare bygger den deliberativa diskursen på tanken om att deltagarna genom samtal med varandra 

skall nå samsyn i frågor och arbeta fram konsensuslösningar. För att detta skall vara möjligt måste 

det finns en viss grad av flexibilitet i mandatet. Det bör alltså finnas möjlighet att kompromissa. Hur 

deltagarna själva ser på sitt mandat och vilket rörelseutrymme de har är därför viktiga frågor för den 

demokratiska legitimiteten.  



27 
 

Representativitet är det fjärde och sista villkoret som bör uppfyllas för att viltförvaltningen kan 

anses vara demokratiskt legitim. Under denna analyspunkt behandlas representativitet samt 

deltagarnas handlingsutrymme. Som indikatorer kommer ett antal frågor som ställdes under 

intervjun med ledamöterna i viltförvaltningsdelegationerna att användas.  

Den första frågan som lyfts fram är fråga nummer åtta, som behandlar ledamöterna upplevelse av 

det egna mandat, hur det påverkar deltagarnas agerande samt möjligheterna att fatta beslut. Den 

andra indikatorn är fråga nummer tio. Frågan handlar om vad ledamöterna grundar sina 

ställningstaganden på. Svaret avslöjar hur styrda deltagarna är av den egna organisationen och 

således även hur representativa de är för organisationen. Vidare pekar respondenternas svar på om 

de är mottagliga för ny kunskap. Den tredje frågan, fråga elva, handlar om hur ledamöterna agerar 

vid en eventuell konflikt mellan den egna åsikten och organisationens. Respondenternas svar ger en 

antydan om de är representativa för organisationen eller om de agerar på eget mandat. Detta är en 

nyckelfråga för representativiteten. Om deltagarna agerar på eget mandat istället för organisationens 

så är de inte representativa för sina huvudmän. Den sista frågan som är viktig för representativiteten 

är fråga nummer tre. Frågan handlar om vilka andra grupper, om några, som ledamöterna anser sig 

tillhöra annat än det intresse som de blivit invalda att representera. Om ledamöterna känner stark 

tillhörighet med andra intressen riskerar de att vara jäviga i vissa frågor, vilket kan skada 

representativiteten. Denna fråga är starkt sammanlänkad med frågan om jämlikhet. Skulle vissa 

intressen få mer tyngd än andra skapas obalans i gruppen.  

 De följande frågorna som lyfts fram som indikatorer behandlar handlingsutrymmet. Frågorna (tolv 

och tretton) handlar om huruvida ledamöterna tror att organisationens eller den egna inställningen i 

frågor gällande rovdjur kommer att förändras under tiden som arbetet fortlöper i 

viltförvaltningsdelegationerna. Frågan ger svar på i vilken utsträckning mandatet kan komma att 

förändras och indikerar således vilket handlingsutrymme deltagarna har och hur öppna de är för den 

deliberativa processen. Om det inte finns utrymme för preferenserna att förändras kommer 

deltagarna inte kunna nå koncensus utan riskerar att låsa fast sig i sina ståndpunkter.  

Viltförvaltningen anses vara demokratiskt legitim ur ett representativitetsperspektiv om: 

(1) ledamöterna är representativa för det intresse som de invalts för att representera; 

 ledamöterna lyssnar till de riktlinjer som den egna organisationen angivit/fastställt 

 väljer att följa organisationens ståndpunkt vid en eventuell konflikt mellan den egna åsikten 

och organisationens 

(2) ledamöterna har ett visst handlingsutrymme som gör det möjligt för dem att 

förhandla/kompromissa/nå konsensus 
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 de tror att organisationens officiella hållning rörande rovdjursförvaltningen kommer att 

förändras under tiden arbetet i viltförvaltningsdelegationen fortskrider 

 de tror att den personliga uppfattningen rörande rovdjursförvaltningen kommer att förändras 

under tiden arbetet i viltförvaltningsdelegationen fortskrider 

Viltförvaltningen anses inte uppfylla kraven för demokratisk legitimitet om: 

(1) ledamöterna inte är representativa för det intresse som de invalts för att representera; 

 ledamöterna lyssnar inte till de riktlinjer som den egna organisationen angivit/fastställt, utan 

driver sin egen linje 

 ledamöterna väljer att stå fast vid den egna ståndpunkten vid en eventuell konflikt mellan 

den egna åsikten och organisationens 

 ledamöterna tillhör en eller flera andra grupper än den de valts in för att representera och 

därför agerar utifrån egenintresse/främjar särintressen 

(2) de har inget handlingsutrymme och kan därför inte förhandla/kompromissa/nå konsensus 

 ledamöterna tror inte att organisationens officiella hållning rörande rovdjursförvaltningen 

kommer att förändras under tiden arbetet i viltförvaltningsdelegationen fortskrider 

 ledamöterna tror inte att den personliga uppfattningen rörande rovdjursförvaltningen 

kommer att förändras under tiden arbetet i viltförvaltningsdelegationen fortskrider 

 

Den första indikatorn som lyfts fram för när viltförvaltningen anses vara demokratiskt legitim, bör 

uppfyllas för att kravet om representativitet kan anses vara tillgodosett. Vidare är det tillräckligt om 

en majoritet av ledamöterna uppfyller det första villkoret. Om några enstaka ledamöter inte 

uppfyller det första kravet indikerar det att arbetet i viltförvaltningsdelegationerna kan försvåras, 

men det är inte tillräckligt för att viltförvaltningen inte kan anses vara demokratiskt legitim ur ett 

representativitetsperspektiv. Den andra indikatorn som behandlar handlingsutrymmet bör uppfyllas 

för att viltförvaltningen skall anses vara demokratiskt legitim, även här tillämpas 

majoritetsprincipen. Den andra indikatorn är dessutom viktig för huruvida den deliberativa 

processen kommer att kunna förverkligas. Den tredje punkten för när viltförvaltningen inte kan 

anses vara demokratiskt legitim (ledamöterna tillhör en eller flera andra grupper än den de valts in 

för att representera och därför agerar utifrån egenintresse/främjar särintressen) kan vara 

problematisk att mäta. Det är möjligt att många ledamöter tillhör andra grupper, men det är på 

förhand svårt att dra slutsatser kring om/hur det kommer att påverka ledamöternas agerande. Icke 

desto mindre är det en viktig indikator. Därför kommer indikatorn användas för att dra hypotetiska 

slutsatser om hur andra grupptillhörigheter kan påverka den demokratiska legitimiteten, men 

slutsatserna kan inte användas för att bedöma den demokratiska legitimiteten i viltförvaltningen.  

3.4.5 Sammanfattning 

 Sammanfattningsvis kommer följande fyra indikatorer att användas för att studera den 

demokratiska legitimiteten i processerna inom viltförvaltningsdelegationerna; 
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1. Ansvarsutkrävande 

 Hur förverkligas ansvarsutkrävandet? Deltar folkvalda representanter i beslutsfattandet och om så är fallet – 

vilken funktion fyller de i delegationerna? 

2. Deltagande 

Är alla de intressenter, som upplever sig beröras av rovdjursfrågor, representerade i 

viltförvaltningsdelegationerna? På vilka premisser väljs deltagarna ut och vem/vilka är det som fattar 

besluten om vilka som bör delta i beslutsfattandet? 

3. Jämlikhet 

Vilka intressen står i fokus, uppfattas vissa intressen som mer centrala än andra, är maktfördelningen jämlik 

eller finns det resursstarkare aktörer som utövar mer inflytande än andra? 

4. Representativitet 

Vilka intressen representerar aktörerna, är mandatfördelningen tydlig och hur ser aktörerna på det egna 

mandatet? Är deltagarna representativa för den grupp som de invalts att representera? Och slutligen – vilket 

handlingsutrymme har deltagarna? 

 

Denna modell skall ses som en operationalisering av föregående teorigenomgång där demokratiteori 

och legitimitet behandlats. Dessa indikatorer har utarbetats för att möjliggöra en mätning av den 

demokratiska legitimiteten i viltförvaltningsdelegationerna. De formella förutsättningarna för 

viltförvaltningsdelegationerna samt utfallet av intervjuerna med ledamöterna skall i analysavsnittet 

redovisas utifrån denna modell.  
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4. EMPIRI 

 

 

mpirin är indelad i tre delar. I den första delen ges i korthet en beskrivning av det tidigare 

förvaltningssystemet, för att ge mening åt det forskningsdata som presenteras senare i 

kapitlet. Den andra delen rör de formella förutsättningarna för viltförvaltningsdelegationerna och 

är närmast en översikt av de juridiska direktiven gällande deltagande och beslutsordning i 

delegationerna. Den andra delen svarar dels till indikatorn ”ansvarsutkrävande” men även till 

”deltagande” och ”jämlikhet”. Den tredje delen är en sammanställning av intervjuerna med 

ledamöterna. Resultaten av frågorna presenteras gruppvis. Vilken grupp de kategoriserats till beror 

på vilken av de fyra indikatorerna de svarar till. Till den första gruppen hör resultatet av frågorna 

4-7 samt 9. Svaren är inte direkt relaterade till någon av indikatorerna, men lyfts fram för att ge en 

mer nyanserad bild av förvaltningssystemets förutsättningar. En del av svaren kan även komma att 

användas för att styrka eller ifrågasätta svar som är direkt relaterade till indikatorerna. Den andra 

gruppen består av en svarssammanställning av frågorna 3,8 samt 10-13. Fråga 3 är viktig såväl för 

”jämlikhet” som ”representativitet”. Eftersom att övriga frågor är relaterade till indikatorn 

”representativitet” presenteras fråga tre tillsammans med övriga svarssammanställningar som 

berör representativiteten. I följande avsnitt ”Analys/slutsatser” kommer empirin slutligen att 

analyseras utifrån de indikatorer som utarbetats i föregående kapitel. 

4.1 Överblick av det tidigare förvaltningssystemet 

Ända fram till omstruktureringarna av rovdjursförvaltningen 2009 delade Naturvårdsverket och 

länsstyrelserna ansvaret för förvaltandet av rovdjur. Förvaltarskapet var med andra ord uppdelat 

mellan två olika instanser. På nationell nivå fungerade Naturvårdsverket som implementerare av 

politiska beslut och på lokal nivå hade länsstyrelsen ansvar för att verkställa bestämmelser och 

granska att Naturvårdsverkets föreskrifter följdes. Naturvårdsverket är en central 

förvaltningsmyndighet som har i uppgift att ansvara för miljöfrågor (Cinque, 2008: 35-39).  

Myndigheten hade ett stort ansvar som sträckte sig från att tolka lagar, ge allmänna råd och att ta 

fram handlingsplaner till att driva enskilda ärenden i domstol. Vidare hade Naturvårdsverket det 

övergripande ansvaret för jaktfrågor samt skyddsjakt. 2002 inrättade Naturvårdsverket, tillsammans 

med länsstyrelsernas rovdjursförvaltare, ett rådgivande nationellt organ bestående av företrädare för 

jaktintresset, naturorganisationer, djurägare samt länsstyrelsen. Vid behov inbjöds sakkunniga till 

möten för att bidra med expertis (ibid.).  

E 
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Länsstyrelserna i sin tur ansvarade för länets rovdjursinventeringar, viltskador på tamdjur, beslut 

om skyddsjakt (begränsat ansvar), information om rovdjur, bekämpning av jaktbrott samt 

utbetalningar av skadestånd som uppkommit i samband med rovdjursangrepp (2000/01:57). Många 

länsstyrelser hade en utsedd rovdjursansvarig/handläggare samt besiktningsmän och annan personal 

som ansvarade för myndighetsutövande i anslutning till rovdjursfrågor. Utöver det ordinarie 

rovdjursorganet inom länsstyrelsen hade län med en fast rovdjurspopulation bildat regionala 

rovdjursgrupper, som skulle fungera som rådgivande instanser (ibid.).   

4.2 Formella förutsättningar för viltförvaltningsdelegationerna 

Riksdagen fattade beslut om en ny regionaliserad rovdjursförvaltning år 2009. I samband med 

beslutet infördes viltförvaltningsdelegationer, bestående av deltagare från olika 

intresseorganisationer samt politiska representanter - med uppgift att samverka i frågor rörande 

förvaltandet av rovdjur (SFS, 2009: 1474). Den nya regionaliserade rovdjursförvaltningen 

upprättades på grund av brister i den gamla förvaltningsstrukturen, som bedömdes vara ofördelaktig 

i förvaltandet av gemensamma naturresurser. Ambitionen med den nya förvaltningsmodellen är att 

det medborgerliga deltagandet skall öka, vilket antas öka legitimitet för besluten som rör rovdjur 

och i slutändan leda till ett bättre uppfyllande av svenska miljömål. I den utredning som 

presenterades för riksdagen 2007 (SOU 2007:89) påpekades att de strukturella förändringar, som är 

nödvändiga för att uppnå visionerna för den nya förvaltningen, måste göras med omsorg. Särskild 

hänsyn bör tas till frågor som rör demokrati och legitimitet. Processerna inom 

viltförvaltningsdelegationerna måste vara rättvisa, öppna och jämlika samtidigt som noga 

avvägningar måste göras mellan representativa och deliberativa ideal (SOU: 2007: 89).   

Viltförvaltningsdelegationerna, som är en del av länsstyrelsens verksamhet, har som huvudsaklig 

uppgift att samverka i frågor som rör viltförvaltningen i länet. Uppdraget omfattar beslut om 

riktlinjer gällande skötsel av älgstammen (och i somliga fall hjort- och vildsvinsstammarna), 

skyddsjakt och licensjakt samt bidrag och skadestånd enligt gällande lagstiftning. Vidare skall 

viltförvaltningsdelegationerna lämna förslag om miniminivåer för vissa typer av rovdjur, såsom 

vargen, samt en rovdjursförvaltningsplan för länet (SFS 2009: 1474).    

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationerna. Vidare finns det ett antal 

intressenter som, enligt lagstiftningen, skall företrädas i viltförvaltningsdelegationerna. De 

intressenter som skall finnas representerade i delegationerna är; fem politiska representanter, en 

sakkunnig (med särskild kunskap om trafiksäkerhet och illegal jakt) samt en företrädare för jakt- 
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och viltvårdsintresset, naturvårdsintresset, friluftsintresset, ägare och brukare av jordbruksmark, 

lokalt näringsliv och turism- och skogsnäring (ibid.).    

De politiska företrädarna utses på förslag av landstinget, medan den sakkunnige utses av 

polismyndigheten i länet. I de län med en rennäringsdelegation skall en av de fem politiska 

representanterna utses i samråd med Sametinget. I lagstiftningen stadgas även att i de län där 

yrkesfiske, fäbodbruk, rennäringsdelegation och rennäring finns skall en representant för samtliga 

intressen vara representerade i delegationerna. Rennäringsdelegationen skall ha en företrädare som 

representerar rennäringen och rennäringen skall ha en representant som utses i samråd med 

Sametinget. De övriga representanterna utses i samråd med berörda intresseorganisationer (ibid.).  

För samtliga företrädare skall ersättare finnas, vilka även skall ha egna ersättare, som är redo att ta 

över ansvaret om den ordinarie ledamoten inte kan fullfölja sitt uppdrag. Alla ledamöter utses av 

länsstyrelsen, som har det sista ordet i bildandet av viltförvaltningsdelegationerna. Samtliga 

deltagare utses på en fyraårig mandatperiod (ibid.). 

 Anställda vid länsstyrelserna bereder de frågor som behandlas av viltförvaltningsdelegationerna, i 

samråd med delegationens ordförande. För att delegationerna skall vara beslutsföra måste minst tre 

fjärdedelar av ledamöterna vara närvarande. Om ledamöterna inte enhälligt kan besluta i frågor 

tillämpas omröstningar. Ett beslut är fattat när minst hälften av ledamöterna ställer sig bakom 

beslutet. Vid ett dödläge – röstetalet är lika – har delegationens ordförande utslagsröst. 

Viltförvaltningsdelegationernas sammanträden skall protokollföras och den som vill har möjlighet 

att anmäla avvikande mening i en fråga (ibid.).  

Djurskyddet i Sverige, Djurens Rätt och Jaktkritikerna har riktat kritik mot regeringen, med 

anledning av att djurskyddet inte finns representerat i viltförvaltningsdelegationerna. 

Regeringsrepresentanter har svarat på kritiken genom att konstatera att djurskyddsintresset råkat 

falla bort och att frågan kommer att utredas (Internet 1). 

4.3 Intervjuer med ledamöter i viltförvaltningsdelegationerna 

Intervjuerna genomfördes juni-augusti 2010, med samtliga ordinarie ledamöter i tre av landets 

viltförvaltningsdelegationer. Sammanlagt 43 intervjuer genomfördes, men underlag saknas från tre 

intervjuer, vilket innebär att sammanställningen bygger på data från de 40 intervjuer som finns 
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tillgängliga. Vidare har enbart underlaget från frågorna 3-13 tagits i beaktande i sammanställningen, 

eftersom att de bäst svarar till studiens syfte.
6
  

Intervjuerna genomfördes i uppstartsfasen av viltförvaltningsdelegationerna, under en tid då många 

av deltagarna fortfarande inte funnit sin roll i gruppen och arbetet i delegationerna inte ännu riktigt 

kommit igång. Detta ger många av ledamöterna även uttryck för under intervjuerna. Svaren bygger 

således främst på de förväntningar som deltagarna har på det kommande arbetet – vilka 

förhoppningar och farhågor de har samt hur de ser på sitt mandat samt möjlighet till inflytande. En 

del har erfarenhet av det förra förvaltningssystemet, som ledamöter i viltvårdsnämnderna eller 

rovdjursgrupperna, medan andra är ”nybörjare”.  

4.3.1 Sammanställning av svaren på fråga 4-7 och 9 

Majoriteten av deltagarna i delegationerna är positivt inställda till det nya förvaltningssystemet. 

Deltagarna som tidigare suttit med i viltvårdsnämnderna/rovdjursgrupperna uttrycker ett missnöje 

över vad som upplevts som långa beslutsvägar, tröga processer och ett litet inflytande över de 

faktiska besluten. Andra är positivt inställda till det nya förvaltningssystemet, men har för lite 

kunskap om det tidigare för att kunna uttala sig om det hur det fungerat. Att de nya 

viltförvaltningsdelegationerna har beslutanderätt och inte endast fungerar som ett rådgivande organ 

upplevs som positivt. Rätten att fatta beslut tillsammans med en regional/lokal förankring och en 

större insyn i processerna upplevs av majoriteten av ledamöter som de största fördelarna med det 

nya förvaltningssystemet. Det finns emellertid deltagare, främst i delegation B, som uttrycker 

missnöje över att delegationerna enbart får besluta om ramarna och inte givits rätt till detaljbeslut.  

Ledamöterna lyfter även fram den breda sammansättningen av olika intressenter som en fördel med 

delegationerna, eftersom att blandningen av deltagare bidrar till att kunskapsnivån höjs och att 

besluten som fattas blir mer rättvisa då de intressenter som berörs av besluten ges möjlighet att delta 

i beslutsfattandet. Ett antal ledamöter, bland annat en ledamot i delegation C, nämner dock som en 

nackdel att gruppen eventuellt kan vara för stor och att det redan i ett tidigt skede blivit uppenbart 

att somliga ledamöter tar mer plats än andra. Vissa deltagare har mer kunskap om frågorna som 

diskuteras och/eller är bättre på att framföra sina synpunkter, vilket resulterar i att de är mer 

tongivande än andra. För att samtliga intressen skall höras måste således ordföranden i 

delegationerna spela en aktiv roll i att lyfta fram alla deltagare så att inte enbart vissa blir 

                                                           
6
 En del av svaren presenteras statistiskt. De svar som varit svårtydda har kategoriserats som ”vet ej”. I gruppen ”vet ej” 

återfinns således dem som faktiskt angett ”vet ej” som svarsalternativ samt ett fåtal som varken kunnat kategoriseras 

som ”ja”, ”nej” eller ”kanske”.  
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hörsammade, anser ledamoten. I delegation A poängterade en av ledamöterna att politikerna, som 

representerar allmänintresset, sällan hörs under sammanträdena medan andra grupper såsom 

naturvårdsintresset, jägarintresset och samerna är väldigt aktiva under diskussionerna.  

En ökad effektivitet i kombination med en regional/lokal förankring, ses som en förutsättning för att 

snabbare åtgärda problem. Samtidigt som närheten till beslutfattarna ökar, då lokala aktörer deltar i 

beslutsprocesserna. En ledamot oroar sig emellertid för att påfrestningarna på deltagarna i 

delegationerna kan blir stora, eftersom att många frågor som de nu ansvarar för är väldigt 

infekterade i vissa delar av landet, och att det kan leda till förhastade beslut. Samtidigt uttrycker en 

ledamot i delegation B oro för att de politiska företrädarna inte skall representera allmänviljan, utan 

vika sig för starka intressegrupper. En av deltagarna menar att somliga politiska uttalanden som 

tidigare gjorts i länet angående vargfrågan tyder på att vissa politiker faller offer för populistiska 

strömningar. 

Andra farhågor är bland annat att deltagarnas egenintresse skall stå i vägen för att de på ett 

tillfredsställande sätt ska kunna representera det intresse som de givits mandat att representera, att 

alla de intressen som borde finnas representerade i delegationerna inte finns närvarande och att det 

kan komma att bli svårt för ledamöterna att komma till konsensus i olika frågor. En ledamot i 

delegation A beskrev sin bild av arbetet i delegationen med följande ord: 

Jag upplever att det när det gäller stora rovdjur så är det mycket cementerade åsikter och 

känslor […] man tar inte till sig fakta på samma sätt och man har en åsikt. Det är väldigt svårt 

att informera bort ett sådant problem. Jag har ju min åsikt ganska klar och det har ju de andra 

också. […] Om politiker tror att vi ska bli sams nu så har de fel, det kommer vi ju aldrig att 

bli för vi står ju för helt olika intressen. Det kommer inte att bli någon konsensus tror jag. 

Olika grupper kommer att reservera sig. 

En annan ledamot menar att tanken bakom viltförvaltningsdelegationerna är utopisk, eftersom att 

sannolikheten att alla får komma till tals är liten och även om alla får möjlighet att uttrycka sin åsikt 

så är det ändå majoritetsuppfattningen som i slutändan är avgörande för utfallet. Att alla ledamöter 

skall komma till konsensus i en fråga är därför osannolikt. 

Dem som anser att det nya förvaltningssystemet är mer demokratiskt än det tidigare gör det med 

hänvisning till att fler intressen är representerade i delegationerna. Andra ledamöter är snarare 

bekymrade över att gruppsammansättningen kan skapa problem för demokratin. En ledamot i 

delegation A berättade bland annat att denne under ett möte hade ställt frågan hur många av de 

ordinarie ledamöterna i delegationen som tagit jägarexamen och löst jaktkort. Hälften (13 av 26) av 
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de närvarande ledamöterna svarade jakande. Landshövdingen, som har i uppgift att justera 

protokollen, ansåg emellertid inte att det fanns orsak att protokollföra det som framkommit under 

mötet. En annan ledamot, i delegation B, formulerar problemet på följande sätt:  

Sen är det ju det här med demokrati. […] det finns då fem politiker, och jag skrev faktiskt till 

landstings… till styrelsen där… när riksdagsbeslutet kom… att jag hoppas att ni väljer 

människor som representerar befolkningen… men alltså, när det nu kommer till kritan så är 

alla fem jägare som representerar de ordinarie, och de flesta av suppleanterna där också. 

Vad beträffar den demokratiska aspekten så bävar samme ledamot att det finns en risk för att 

deltagarna inte är införstådda med vilket ansvar som följer med uppdraget och att det därför kan 

vara problematiskt att ställa ledamöterna till svars för besluten.  

Majoriteten upplever sig emellertid ha ganska stora möjligheter att påverka den egna organisationen 

i frågor som rör policyn gällande rovdjur. Ett tiotal tror att de har stora möjligheter att påverka, 

medan ett fåtal inte ännu vet hur stora de faktiska möjligheterna att påverka kommer att vara och 

slutligen svarar tre ledamöter att de inte tror att möjligheten att påverka är stor. En av ledamöterna, 

som upplever att ledamöternas inflytande är väldigt begränsat, motiverar sitt ställningstagande 

genom att konstatera att möjligheterna på papper är stora, men att de i själva verket är obefintliga. 

Orsaken är, enligt ledamoten, att delegationen behandlar frågor rörande skadedjur och att det därför 

inte finns någon tolerans för avvikande åsikter.  

Såsom tidigare nämndes är majoriteten av deltagarna positivt inställda till den nya 

förvaltningsmodellen. Ledamöter uttryckte emellertid osäkerhet kring huruvida det nya systemet är 

bättre eller sämre än det tidigare, eftersom att de saknade kunskap om hur frågorna behandlats 

tidigare. Endast tre ledamöter var negativt inställda till den nya modellen och föredrog det tidigare 

förvaltningssystemet. Samtliga tre ledamöter var representanter för naturvårdsintresset. En del 

ledamöter hade betänkligheter kring det nya systemet och om det skulle fungera eller inte, eftersom 

att de upplevde att myndigheter, framförallt representanter för naturvårdsintresset som tidigare haft 

huvudansvaret för frågorna, har svårt att släppa ifrån sig makten. Som en ledamot i delegation B 

beskrev situationen:   

Det som har varit nackdelen, eller det som har varit svårt nu i år, det är att det har varit en 

osäkerhet [kring] vem som ska fatta beslut. […] Personligen tycker jag att man hade kunnat 

släppa mer till viltförvaltningsdelegation redan i år att ta mer beslut, men det känns som att 

myndigheterna är lite rädda för att släppa ifrån sig. Det är en nackdel i år. Det hoppas jag att 

blir mycket bättre nästa år. 
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Under intervjun ombads ledamöterna att rangordna, på en skala från 1 till 5 (1 högst och 5 lägst), 

vilka intressen som bör ha störst inflytande över rovdjursförvaltningen. Möjligheten att ge olika 

intressenter samma ordningsnummer fanns. Det finns en viss spridning i resultatet, men flesta ettor 

gavs till organiserade intressen, som anses vara den grupp som bör ha störst inflytande i frågorna. 

Motiveringen var ofta att de som berörs av besluten skall ha mest makt i frågorna eller att de 

”drabbade” bör ha störst inflytande. Ett tydligt mönster kan emellertid urskiljas; intressenterna 

anger ofta det egna intresset (ibland tillsammans med andra intressen) som den grupp som bör vara 

tongivande vid utformandet av rovdjurspolitiken.  

Enligt politikerna bör de ha ett stort inflytande eftersom att de deltar i delegationerna i egenskap av 

allmänhetens representanter. Dessutom baseras aktiviteten i förvaltningen på politiska beslut. En del 

politiker ansåg dessutom att organiserade intressena bör ges stort utrymme. Majoriteten av 

representanter för organiserade intressen, tycker att just organiserade intressen bör ha störst 

inflytande. Näst efter de organiserade intressena fick experter/forskare flest ettor. Respondenterna 

anser att de bör de ges mycket inflytande, eftersom att de har expertis i frågorna. Andra var kritiska 

mot experter/forskare eftersom att de redan har mycket makt i den här typen av frågor. En av 

ledamöterna menar bland annat att experter bygger sina uttalanden endast på basen av sin utbildning 

och att uttalandena därför saknar trovärdighet. Påståendet kan tolkas som att expertutlåtanden kan 

sakna praktisk förankring och att de av den anledningen inte ses som trovärdiga.  

Bland de organiserade intressena tycks det finns en viss skepticism gentemot politiker, varför 

många anser att just politikerna bör ha ett lågt inflytande. Bland kritikerna finns det dem som 

emellertid verkar ha en större tillit till myndigheter. De som anser att politiker bör ha ett stort 

inflytande motiverar det ofta med hänvisningar till demokratin. Endast en politiker uttrycker en 

stark motvilja till att rangordna grupperna, eftersom att tanken bakom delegationerna är att alla 

intressenter ska ha lika mycket inflytande över processerna.  
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Diagram 4 Vilka grupper bör ha störst inflytande över rovdjursförvaltningen? 

Sammanfattningsvis kan sägas att majoriteten av deltagarna är positivt inställda till det nya 

förvaltningssystemet. Fördelarna med det nya systemet upplevs vara att delegationerna har 

beslutsrätt och inte enbart är rådgivande, den breda sammansättningen av deltagare, en ökad 

effektivitet och en lokal/regional förvaltning. Farhågorna är att vissa intressen skall få större 

utrymme än andra i delegationerna och att detta kan ha en negativ påverkan på demokratin. 

Ledamöterna för naturvårdsintresset är skeptiska till det nya förvaltningssystemet. Majoriteten av 

deltagarna anser att de organiserade intressena bör ha mest inflytande över rovdjursfrågor.  

4.3.2 Sammanställning av svaren på fråga 3, 8, 10, 11, 12 och 13 

I undersökningen ombads ledamöterna ange vilka/om några andra grupper de tycker sig tillhöra, 

utöver den grupp som de officiellt representerar i viltförvaltningsdelegationerna. I samtliga tre 

delegationer är andelen som har ett jaktintresse stor.  I delegation A är 8 av 14 respondenter 

jaktintresserade. 2 av 5 politiker är jägare. I delegation B har nästintill alla ledamöter ett 

jaktintresse; 13 av 15 respondenter anger att de är jägare, varav samtliga politiker är jägare. I 

delegation C är hälften av ledamöterna jägare. Av politikerna är en ledamot jägare, medan en annan 

är före detta jägare.  
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Diagram 1 Andelen deltagare i viltförvaltningsdelegationerna med jaktintresse. 

När deltagarna sedan ställdes frågan vad de grundar sina ställningstaganden på i olika frågor 

svarade majoriteten att de utgår ifrån egna erfarenheter och fakta. Andra angav att de försöker 

lyssna till allmänheten och intressegrupper (främst politikerna) samt de egna medlemmarna (främst 

intresseorganisationerna) innan de tar ställning till en fråga. Ett antal respondenter svarar även att de 

baserar sina ställningstaganden på ”sunt förnuft”.  

På frågan om hur ledamöterna upplever det egna mandatet, är svaren entydiga. Majoriteten av de 

politiska företrädarna uppger att de företräder allmänheten och/eller det egna partiet. Ett fåtal 

ledamöter svarar att de har möjlighet att tycka relativt fritt i förhållande till det egna partiet. Det 

finns emellertid en avstickare i delegation A, som anser att han inte är bunden av politiska 

värderingar, utan kommer att tala utifrån eget tycke. Övriga intressenter och myndigheter uppger, i 

de allra flesta fall, att de representerar den egna organisationen/arbetsgivaren. Somliga menar att de 

har relativt fria tyglar att fatta beslut. Polisens representanter framhöll sin neutralitet och påpekar att 

de i första hand medverkar i delegationerna för att bistå med specifik sakkunskap.  

En klar majoritet av deltagarna i viltförvaltningsdelegationerna skulle välja att följa organisationens 

vilja om det skulle uppstå en konflikt mellan den egna åsikten och organisationens. De flesta 

politiker konstaterar att de skulle lämna partiet om en olöslig konflikt mellan dem och partiet 

uppstår. De flesta politiker poängterar emellertid att de aldrig tidigare hamnat i ett läge där den egna 

åsikten hamnat i strid med partiets. En politiker i delegation C nämnde partipiskan (vilket denna 

ansåg vara positivt med hänsyn till demokratin) som orsak att följa partiets linje i frågor, medan en 

annan politiker i delegation A framhöll att risken för konflikter är liten eftersom att medlemmarna, 

enligt respondenten, inom partiet får ”tycka som de vill”. Endast fyra respondenter uttrycker att de 

vid en eventuell konflikt skulle agera på eget mandat. Samtliga fyra kunde återfinnas inom skaran 

av politiker. Dessa respondenter är utspridda i de tre delegationerna. Många respondenter svarade 
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att de, vid en eventuell dispyt, skulle föra en dialog med den egna organisationen och på så sätt 

försöka nå samsyn i frågan. En av ledamöterna i delegation B poängterade att han representerar 

jägarintresset och inte förbundet och att han upplever att han har möjlighet att kompromissa i frågor 

som kräver det.  

I viltförvaltningsdelegationerna tror majoriteten av deltagarna att den organisation som de 

representerar inte kommer att förändra sin officiella förhållning till rovdjursförvaltningen. Det finns 

även en osäkerhet kring hur organisationens förhållningssätt kommer att se ut i framtiden medan 

andra tror att det kommer att ske en förändring. Fördelningen av intressenter som tror att 

inställningen till rovdjur kommer/inte kommer att förändras är jämnt fördelad i de tre 

delegationerna samt bland de olika aktörerna. Det går med andra ord inte att utröna några större 

avvikelser mellan de olika intressegrupperna. Bland gruppen politiker återfinns emellertid en 

relativt stor grupp individer som inte tror att den officiella hållningen kommer att förändras, i 

jämförelse med övriga intressegrupper. Somliga tror att grundhållningen inte kommer att förändras, 

men eventuellt nyanseras. Det verkar även finnas en del skillnader mellan moderorganisationen och 

de lokala föreningarna i vissa frågor. En politiker i delegation B säger bland annat att: 

[…] Det kommer litegrann olika signaler över det här med rovdjurspolitiken, där vi tidigare 

har haft, och fortfarande officiellt också har en ganska så ordentlig inställning. Nu kan jag väl 

säga att varg är ju en sådan där fråga som är högaktuell… Och där har väl vårt parti haft en 

ganska klar inställning att man ska hålla det här på en nivå som kan vara acceptabel och man 

har ju t.o.m. bestämt antal individer […] och det är jakt som gäller för att hantera det där, och 

sen kommer det mitt i allt andra signaler kring det hela och då blir man naturligtvis lite 

förvånad.[…] Däremot tror jag att den lokala inställningen, den kommer man inte att rubba 

särskilt mycket, den står på en fastare grund […]här i […] vill vi överhuvudtaget inte ha varg, 

vill nog inte ha en enda individ om vi skulle kunna få bestämma […] 
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Diagram 2 Tror du att den organisation du representerar kommer att förändra sin officiella hållning rörande 

rovdjursförvaltning under tiden som viltförvaltningsdelegationernas arbete fortskrider? 

Beträffande huruvida ledamöter tror att deras personliga uppfattning om rovdjur kommer att 

förändras svarar majoriteten ”ja”. 14 ledamöter anger att de tror att deras åsikter kommer att 

förändras medan 12 inte tror att arbetet i viltförvaltningsdelegationerna kommer att påverka deras 

hållning i rovdjursfrågor och 10 svarar att den kanske kommer att göra det.  

 

Diagram 3 Tror du att den organisation du representerar kommer att förändra sin officiella hållning rörande 

rovdjursförvaltning under tiden som viltförvaltningsdelegationernas arbete fortskrider? 

En del lyfter fram specifika frågor där de inte tror att deras ståndpunkt kommer att förändras, medan 

andra ståndpunkter tycks vara mer påverkningsbara. En ledamot i delegation B uttrycker sig på 

följande sätt: 

Alltså det är ju några rovdjur som inte jag har så god kunskap om […]framförallt järv och 

lodjur till viss mån kan man väl säga. När det gäller björn så tycker jag att jag har mycket 

goda kunskaper, tillräckligt goda, för att kunna ta beslut om hur man ska skjuta i år. Och när 

det gäller vargen så har jag tillräckligt goda kunskaper för att veta vad jag tycker också. Men 

framförallt järven, den vet jag för lite om, [och jag] kommer att lyssna mycket på de grupper 

som kan det bättre, och lodjuren likadant. […] 

Ledamöterna anger ofta ”ny kunskap” eller ”oförutsedda händelser” som orsaker till att synen i 

vissa frågor kan komma att förändras. Bland dem som länge varit engagerade i rovdjursfrågor 

återfinns individer som tenderar att vara mer tveksamma till att den egna uppfattningen kommer att 

påverkas. Andra menar att de gått in i uppdraget förutsättningslöst och är öppna för ny kunskap och 

nya intryck. Slutligen berättar en ledamot att dennes uppfattning redan är stadd i förändring.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att en stor majoritet av deltagarna i viltförvaltningsdelegationerna 

uppger att de har ett jaktintresse. Majoriteten av deltagarna baserar sina ställningstaganden på egna 

erfarenheter samt fakta, och vid frågan om vem de representerar i viltförvaltningsdelegationerna 

svara de flesta ”den egna organisationen”. Vid en eventuell konflikt mellan den egna åsikten och 

organisationens så uppger majoriteten av ledamöterna att de skulle följa organisationens linje. De 

flesta avstickare återfinns inom skaran politiker. Majoriteten av ledamöterna tror inte att den egna 

organisationens ståndpunkt i rovdjursfrågor kommer att förändras, fler tror emellertid att den egna 

åsikten kan komma att nyanseras.   
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5. ANALYS OCH SLUTSATSER 

 

 detta avsnitt analyseras datamaterialet som presenterats i kapitel fyra med hjälp av den 

analysmodell som utarbetats i kapitel tre. En del av analyspunkterna är nära besläktade och går 

in i varandra, varför vissa frågor delvis behandlas under flera punkter. Studien avslutas med en 

presentation av de slutsatser som kan dras på basen av analysen. Slutsatserna besvarar frågorna 

om hur den demokratiska legitimiteten kommer till uttryck i viltförvaltningsdelegationerna samt 

vilka implikationer detta kan har på förvaltningssystemets framtida utformning.  

      5.1 Analys 

5.1.1 Ansvarsutkrävande 

Hur förverkligas ansvarsutkrävandet? Deltar folkvalda representanter i beslutsfattandet och om så 

är fallet – vilken funktion fyller de i delegationerna? 

I enlighet med det valdemokratiska idealet är möjligheten till ansvarsutkrävande en 

grundförutsättning för att den demokratiska legitimiteten skall uppfyllas. Alltsedan nya 

governancebetonade styrprocesser tagits i bruk har den stora frågan varit hur kravet om 

ansvarsutkrävande skall kunna mötas.  

I lagen stadgas att fem av ledamöterna i viltförvaltningsdelegationerna skall vara politiker. Detta är 

i linje med de förslag som framlagts av forskare i ett försök att kringgå problematiken med 

ansvarsutkrävande. Politikernas uppgift i delegationerna är att representera allmänheten och på så 

vis är det tänkt att allmänviljan skall komma till uttryck i beslutsprocesserna. Det finns emellertid 

ett påtagligt problem, redan på en teoretisk plan, med resonemanget. Sammansättningen i 

viltförvaltningsdelegationerna består av 13-15 ledamöter, varav fem är folkvalda. Vid 

beslutsfattande krävs att hälften av ledamöterna är överens för att ett beslut skall kunna fattas. Detta 

innebär i sin tur att allmänviljan inte behöver tas i beaktande för att beslut skall träda i kraft. 

Politikerna kan visserligen i praktiken vid val ställas till svars, av väljarna, för deras agerande i 

viltförvaltningsdelegationerna, men de har inte makt att på egen hand fatta beslut och de kan därför 

inte ensamma hållas ansvariga för besluten som fattas. Det bör därmed finnas ett forum för 

ansvarsutkrävande, som omfattar delegationens samtliga ledamöter, för att det skall finnas 

möjlighet till demokratisk kontroll.  

I 
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De övriga intressenterna agerar på mandat av de organisationer som de representerar. Här bör 

påpekas att det bland de organiserade intressena, i vissa fall, saknas en specifik organisation som 

ledamöterna får sitt mandat av och i somliga fall svarar ledamöterna inför ett flertal organisationer.  

Om ledamöterna inte har ett tydligt definierat mandat, saknas grunder för ansvarsutkrävande. Detta 

ställer stora krav på och en aktiv dialog mellan ledamöterna och organisationerna – vilket försvåras 

av att vissa ledamöter inte har någon bestämd huvudman att svara inför. En möjlighet till 

ansvarsutkrävande, för de organiserade intressena, är exempelvis i samband med årsmöten. Men 

trots att denna möjlighet finns, förändrar det inte det faktum att årsmötena är reserverade för 

organisationens medlemmar och inte den breda allmänheten. Allmänhetens möjlighet att påverka är 

begränsad till de folkvalda representanterna, som inte ensamma kan hållas ansvariga för utfallet av 

processerna inom viltförvaltningsdelegationerna.  

I lagstiftningen som reglerar verksamheten i viltförvaltningsdelegationerna står att alla möten skall 

protokollföras och att ledamöterna har möjlighet att anmäla avvikande mening och reservera sig 

mot beslut. På så vis finns möjlighet att kontrollera hur enskilda ledamöter röstar i olika frågor. På 

dessa grunder kan ledamöterna hållas ansvariga för sina handlingar i förvaltningsdelegationerna. 

Det saknas emellertid riktlinjer för under vilka former ansvar kan utkrävas och det finns heller inga 

regler kring hur eller på vilka grunder ledamöterna kan avsättas. Vidare har naturvårdsverket 

alltjämt huvudansvaret för fastställandet av miniminivåer, men det är i sammanhanget inte 

tillräckligt för att få till stånd en tydlig ansvarslinje.  

Det kan konstateras att försök gjorts för att möta det valdemokratiska idealet om ansvarsutkrävande, 

men det räcker inte hela vägen. Den tydliga ansvarskedjan som är karaktäristisk för ett system som 

bygger på den valdemokratiska modellen kan inte skönjas i den nya viltförvaltningen. Det finns 

ingen som är ytterst ansvarig för besluten som fattas i delegationerna och det finns heller någon 

enskild grupp som rimligtvis kan hållas ansvarig för besluten – som ägs av ledamöterna 

tillsammans. Ledamöter som, med undantag för de fem folkvalda politikerna, inte behöver svara 

inför den breda allmänheten. De står heller inte inför möjliga sanktioner om de skulle ”misslyckas” 

i sitt uppdrag – som att riskera att inte bli omvalda. Ansvarsutkrävandet är en demokratisk 

kontrollmekanism, som inte uppfylls i det nya förvaltningssystemet.  

5.1.2 Deltagande 

Är alla de intressenter, som upplever sig beröras av rovdjursfrågor, representerade i 

viltförvaltningsdelegationerna? På vilka premisser väljs deltagarna ut och vem/vilka är det som 

fattar besluten om vilka som bör delta i beslutsfattandet? 



44 
 

I och med det nya förvaltningssystemet ökar deltagandet avsevärt jämfört med den tidigare 

förvaltningsmodellen, där myndigheter (Naturvårdsverket och länsstyrelser) ansvarade för 

rambesluten som i dagsläget ägs av delegationerna. I viltförvaltningsdelegationerna deltar berörda 

intressenter i beslutsprocesserna, vilket majoriteten av ledamöterna i delegationerna ser som en 

styrka med det nya förvaltningssystemet.  

I lagen stadgas en rad olika aktörer som skall ingå i delegationerna. Att lagstadga om vilka 

intressenter som ska ingå i delegationerna kan fungera som en försäkran om att alla berörda 

intressegrupper representeras, men det kan även ha en exkluderande verkan – om det finns grupper 

som åsidosätts. Den centrala makten beslutar om delegationernas sammansättning, men det saknas 

uttryckliga klargöranden om på vilka grunder aktörerna väljs ut, vilka intressen som bedöms som 

relevanta och varför. Djurskyddet i Sverige, Jaktkritikerna och Djurens Rätt har riktat kritik mot 

regeringen då djurskyddsintresset inte representeras i viltförvaltningsdelegationerna. Vidare yrkar 

de på att regeringen bör lagstifta om att en representant för djurskyddsintresset skall ingå i 

delegationerna. Regeringsrepresentanter har svarat på kritiken och hävdar att djurskyddet fallit bort 

av misstag och att frågan bör ses över i rovdjursutredningen som bör vara färdigställd sommaren 

2012.  

I enlighet med det deliberativa idealet om deltagande bör samtliga berörda intressenter inkluderas i 

beslutsfattandet och i denna studie definieras berörda intressenter som de intressen som själva anser 

sig beröras av rovdjursfrågor. Detta betyder att även om deltagandet ökar i och med det nya 

förvaltningssystemet, så minskar den demokratiska legitimiteten då en intressegrupp – som själva 

anser sig beröras av rovdjursfrågor – lämnats utanför. Att från regeringens håll konstatera att detta 

är en grupp som helt enkelt fallit bort, kan tolkas som ett erkännande av att djurskyddsintresset är en 

berörd intressegrupp.  

Vidare har det tidigare konstaterats att den centrala makten fattar beslut om vilka intressen som 

skall delta i viltförvaltningsdelegationerna. Efter att riksdagen fastställt vilka intressen som bör 

inkluderas i förvaltningen utses de enskilda ledamöterna av länsstyrelsen, på förslag från andra 

instanser – beroende på vilket intresse ledamoten representerar. De politiska representanterna 

föreslås av landstinget (i de län som har en rennäringsdelegation skall delegationen i samråd med 

landstinget föreslå en av de politiska representanterna), de organiserade intressena föreslås av 

respektive intresseorganisation och polisens representant föreslås av polismyndigheten. I och med 

att ledamöterna utses av länsstyrelsen har den centrala makten ett stort inflytande över 

viltförvaltningsdelegationernas sammansättning. Istället för att låta aktörerna fritt utse sina 
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representanter har de endast givits förslagsrätt, medan den centrala makten – genom länsstyrelserna 

– bibehållit beslutanderätten.  

Under intervjuerna framkom att länsstyrelsen redan utövat beslutsrätten, i samband med att en 

ordinarie ledamot ersattes med en suppleant för att få till stånd en jämnare könsfördelning. Trots att 

syftet med skapandet av viltförvaltningsdelegationerna var att öka berörda intressenters inflytande, 

tycks den centrala makten ha svårt att släppa ifrån sig makt. Ytterligare ett tecken på detta är att 

ordförande för viltförvaltningsdelegationerna är länets landshövding, som är regeringens utsträckta 

arm. Ordföranden, som har utslagsrösten i lika röstlägen, har ett stort inflytande i beslutsfrågor. I 

rollen som ordförande ingår även justerandet av protokoll samt förberedelse av möteshandlingar, 

vilket betyder att ordföranden har möjlighet att välja vad som ska inkluderas i protokollen och vad 

som bör lämnas utanför. En av ledamöterna vittande under intervjun om att ordföranden i dennes 

delegation bland annat medvetet underlåtit att protokollföra en diskussion om hur många av 

delegationens ledamöter som är jägare. Parallellt beslutar ordföranden om vilka frågor som ska 

behandlas under mötena och hur mycket tid som skall ges till de enskilda frågorna. Detta stärker 

ytterligare ordförandens makt i förhållande till de andra ledamöterna. Att delegationerna leds av 

landshövdingen kan uppfattas som odemokratiskt, då ordföranden varken utses av delegationens 

ledamöter eller är direkt folkvald. 

Slutligen kan konstateras att precis som i fallet med ansvarsutkrävande så saknas tydliga regler och 

riktlinjer kring formerna för deltagandet i viltförvaltningsdelegationerna. Deltagande är en av 

grundpelarna i det nya förvaltningssystemet och interaktionen mellan deltagarna bör främja dialoger 

som slutligen skall leda till någon form av samsyn i frågor – om det deliberativa idealet skall 

förverkligas. Det finns emellertid inga riktlinjer som behandlar formerna för deltagande, vilket även 

i det här fallet ställer stora krav på de enskilda ledamöterna och länsstyrelserna som ansvarar för 

förvaltningsdelegationerna. Det faktum att votering tillämpas som metod för beslutsfattande, i 

frågor där samsyn saknas, underminerar den deliberativa processen och kan minska incitamenten att 

faktiskt finna gemensamma lösningar på frågor.  

5.1.3 Politisk jämlikhet 

Vilka intressen står i fokus, uppfattas vissa intressen som mer centrala än andra, är 

maktfördelningen jämlik eller finns det resursstarkare aktörer som utövar mer inflytande än andra?   

Politisk jämlikhet är viktigt både ur ett valdemokratiskt och också ett deliberativt perspektiv. Ur ett 

valdemokratiskt synsätt förverkligas jämlikheten genom att alla röstberättigade medborgare deltar i 
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beslutsprocessen på lika villkor, genom röstningsförfarandet. Jämlikhet, tolkat ur ett strikt 

valdemokratiskt perspektiv, kan alltså omöjligt utfås genom den nyinstiftade rovdjursförvaltningen. 

Precis som i fallet med frågan om ansvarsutkrävande är involverandet av politiker, som har i uppgift 

att representera allmänviljan, ett försök att skapa en större jämlikhet. Politikerna i 

viltförvaltningsdelegationerna har emellertid bland annat kritiserats för att passivitet i delegation A 

och i delegation B uttryckte en ledamot farhågor om att allmänviljan kan komma att kompromissas 

då samtliga politiker i delegationen har ett jaktintresse.
7
  

Om jämlikhet istället tolkas ur ett deliberativt perspektiv – vad innebär det för den svenska 

rovdjursförvaltningen? Enligt det deliberativa idealet uppnås politisk jämlikhet om alla deltagare 

deltar i beslutsfattandet som jämlikar, vilket kan tolkas som om ingen grupp bör ha fördelar 

gentemot en annan och att styrkeförhållandena är lika. I fallet med viltförvaltningsdelegationerna 

kan detta studeras genom att titta på den faktiska sammansättningen av deltagare, vilket inflytande 

de olika grupperna har och deltagarnas uppfattning om frågor som rör inflytande.  

Vid en närmare anblick på sammansättningen av intressenter i viltförvaltningsdelegationerna kan 

slutsatsen dras att en grupp har mer inflytande än de andra. Rennäringen har nämligen två platser 

(en för rennäringsdelegationerna och en för rennäringen) i viltförvaltningsdelegationerna, medan de 

övriga aktörerna endast har en representant. En ledamot nämnde att denne anser att det är orättvist 

att rennäringen får större utrymme än de andra. Vad gäller rennäringens möjlighet till inflytande har 

de utöver antalet ledamöter en annan fördel i förhållande till de övriga organiserade intressena. I de 

län som har en rennäringsdelegation skall delegationen i samråd med landstinget utse en av de 

politiska representanterna. Detta stärker ytterligare rennäringen makt i förhållande till de övriga 

intressenterna i viltförvaltningsdelegationerna.  

Rennäringen är en samhällsgrupp som starkt berörs av rovdjursfrågor, eftersom att eventuella 

rovdjursangrepp på renar kan vara en kostsam historia för Samerna, som dessutom är en erkänd 

minoritetsgrupp i landet. Beslutet om att ge rennäringen större inflytande än andra aktörer strider 

dock mot den deliberativa grundtanken om politisk jämlikhet då den existerande makt- och 

resursfördelningen, enligt Cohen (1998), inte får påverka gruppers chanser att påverka inom 

ramarna för den deliberativa processen eller ge dem fördelar i beslutsfattandet. Fördelarna som 

givits rennäringen tyder på att de centrala beslutsfattarna gjort någon form av rangordning av 

intressen och frågan är då varför samt på vilka grunder detta har gjorts. Detta framgår inte av 

lagtexterna. Om positiv särbehandling tillämpas bör detta åtminstone motiveras av lagstiftarna.  

                                                           
7
  Detta behandlas närmare i nästa avsnitt som tar upp representativitet.  
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Då ledamöterna ställdes frågan vilka grupper som bör ha mest inflytande i 

viltförvaltningsdelegationerna svarade majoriteten av ledamöterna ”de organiserade intressena”. 

Väldigt få svarade allmänheten och en del uttryckte en misstro gentemot politiker. Endast en av 

ledamöterna svarade att denna ogärna rangordnade intressena eftersom att tanken är att de ska delta 

i beslutsfattandet på lika villkor. Som ovan nämns skall deltagarna i en sann deliberativ diskurs 

delta som jämlikar, vilket i sin tur betyder att ingen deltagare skall ha mer inflytande än en annan. 

Ledamöternas inställning till arbetet i viltförvaltningsdelegationerna tycks emellertid inte vara 

densamma. Detta tyder på att de inte fullt förstått tanken bakom det nya förvaltningssystemet, vilket 

kan förstås med bakgrund till de otydliga formella ramarna. Ledamöternas inställning i 

inflytandefrågan kan eventuellt skada det framtida samarbetet då vissa aktörer och intressen 

uppfattas som mer betydelsefulla än andra. Den negativa inställningen till politikerna kan även 

skada allmänhetens möjlighet till inflytande i rovdjursfrågor om politikerna i sin roll som 

allmänhetens företrädare inte tas på allvar eller rentav misstros.  

Hittills har de formella förutsättningarna för jämlikhet samt ledamöternas åsikt kring hur 

inflytelserika de olika intressena bör vara behandlats. Nästa fråga är hur deltagarna upplever den 

egna möjligheten att påverka. Majoriteten av deltagarna anser att de genom att delta i 

viltförvaltningsdelegationerna har stort inflytande över rovdjursfrågor, vilket är en viktig 

komponent för att skapa legitimitet i det nya systemet. Det finns emellertid respondenter som är 

skeptiska till möjligheterna att påverka. En del uttalanden som gjordes under intervjuerna pekar på 

att det finns farhågor gällande den reella möjligheten till inflytande då risken finns att 

viltförvaltningsdelegationerna snarare är ett försök från den centrala makten att blidka inflytelserika 

intressenter, utan att egentligen ge dem makt i frågorna. En av ledamöterna motiverade det 

bristande inflytandet med att den rådande uppfattningen är att rovdjur är skadedjur och därför finns 

det nolltolerans för avvikande åsikter. Om ledamöternas farhågor besannas och möjligheterna till 

inflytande visar sig vara små är det nya förvaltningssystemet endast ett spel för gallerierna. 

Slutsatser om det reella inflytandet kan emellertid inte dras på basen av de intervjuer som ligger till 

grund för undersökningen.  

Vad som däremot kan sägas är att en del ledamöter befarar att vissa intressen skall hamna i 

skymundan då vissa deltagare redan i ett tidigt skede visat sig vara bättre på att framföra sina åsikter 

än andra. Detta kan bero på en rad olika faktorer. Somliga ledamöter kan ha mer kunskap än andra i 

vissa frågor och/eller erfarenhet av den tidigare förvaltningen och därför oftare uttrycker sina 

åsikter i olika frågor, medan andra på en individnivå kräver mer utrymme än andra. Vilka orsakerna 

än är innebär det faktum att vissa intressen tydligare framträder i delegationerna, på bekostnad av 
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andra, ett hot mot verksamheten om åtgärder inte vidtas. Sett ur ett demokratiskt perspektiv är det 

avgörande att utrymme skapas för samtliga ledamöter i viltförvaltningsdelegationerna för att 

processerna skall kunna sägas vara jämlika. En av deltagarna lyfte fram delegationernas ordförande 

som en nyckelaktör som, under sammankomsterna, bör se till att alla ledamöter hörsammas. Om 

svårigheten härrör till bristande kunskap eller lite erfarenhet kan problemet emellertid avhjälpas av 

sig självt när deltagarna kommer in i sina roller och får mer kunskap om rovdjursfrågor.  

5.1.4 Representativitet 

Vilka intressen representerar aktörerna, är mandatfördelningen tydlig och hur ser aktörerna på det 

egna mandatet? Är deltagarna representativa för den grupp som de invalts att representera? Och 

slutligen – vilket handlingsutrymme har deltagarna? 

Representativiteten är den sista analyspunkten i undersökningen. Alla de intressen som enligt 

lagstiftningen skall återfinnas i viltförvaltningsdelegationerna är delaktiga. Mandatfördelningen är 

tydlig och de allra flesta ledamöter verkar ha en uppfattning om vilket mandat de har i 

viltförvaltningsdelegationerna, men synen på det egna mandatet och framförallt handlingsutrymmet 

varierar dock ledamöterna emellan. I undersökningen ställdes ett antal frågor som berör 

mandatfrågan och som kan härledas till representativiteten.  

Politikerna säger sig representera allmänintresset, polisens representanter framhåller sin neutralitet i 

förhållande till de övriga och trycker på att de medverkar för att bistå med sakkunskap, medan 

företrädare de organiserade intressena säger sig representera det intresse som de valts in för att 

representera. De flesta respondenterna uppger att de baserar sina ställningstaganden på egna 

erfarenheter eller fakta och att de vid en eventuell meningsskiljaktighet med organisationen skulle 

följa organisationens linje. Majoriteten av politikerna uppger att de vid en olöslig konflikt skulle 

välja att avgå från sitt uppdrag. Vad beträffar representativiteten är detta väldigt bra, eftersom att 

det betyder att ledamöterna tar sitt uppdrag på allvar och kan sägas vara representativa för de 

intressen de invalts att representera. Det finns emellertid ett fåtal undantag, där ledamöter tycks 

handla på eget bevåg och inte anser sig ha några större begränsningar från den egna organisationen. 

Dessa individer återfinns främst inom skaran av politiker.  

Att inte vara allt för starkt bunden av ett på förhand givet mandat är en fördel vad beträffar 

deltagarnas möjligheter att fatta konsensusbeslut. Det paradoxala i sammanhanget är att otydliga 

mandat kan innebära ett hinder för representativiteten. Om ledamöterna saknar kunskap om den 

egna organisationens förhållningssätt i rovdjursfrågor blir det svårare för dem att representera 
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organisationen på ett tillfredsställande sätt. Mandatet är framåtblickande och definierar 

handlingsutrymmet; att inte ha ett fastställt mandat skapar en otydlighet som kan försvåra 

ledamöternas uppdrag. Samtidigt som det är svårt att hålla ledamöterna ansvariga för besluten som 

fattas om de till en början inte hade ett mandat att utgå ifrån.  

När ledamöterna fick frågan om de trodde att organisationen de representerar kommer att ändra sin 

officiella hållning i frågor som rör rovdjursförvaltningen svarade majoriteten ”nej”. Fler trodde 

emellertid att den egna synen skulle komma att nyanseras. Vi återkommer här till möjligheten att 

fatta konsensusbeslut. Om organisationerna är ovilliga att omformulera sina officiella ståndpunkter 

kan det vara svårt att fatta beslut som samtliga ledamöter kan ställa sig bakom – vilket i sin tur 

försvårar den deliberativa processen. Det positiva, i sammanhanget, är att majoriteten av 

ledamöterna trodde att den egna uppfattningen skulle komma att förändras. Detta betyder att de kan 

ta med sig den nya kunskapen till den egna organisationen och på så sätt inverka på organisationens 

förhållningssätt. En del ledamöter uppger dock att de tror att ställningstagandet i vissa frågor kan 

förändras, medan andra åsikter i exempelvis varg- och björnfrågan kommer att stå fast. För 

viltförvaltningsdelegationerna kan detta innebära att beslutsfattandet försvåras av att det saknas 

kompromissvilja i nyckelfrågor. Ett tydligt mönster som kunde urskiljas var att de som under en 

längre tid arbetat med frågorna, uttryckte en mindre öppenhet för att den egna åsikten skulle kunna 

förändras.  

Den sista analyspunkten som behandlar representativitet handlar om huruvida ledamöterna upplever 

att de tillhör någon annan grupp än den de representerar i viltförvaltningsdelegationerna. Att 27 av 

de 41 ledamöter, som besvarade frågan om vilken annan grupp de anser sig tillhöra förutom den de 

valts in att representera, har ett uttalat jaktintresse är ett faktum. Bland politikerna är intresset 

påtagligt. Detta är någonting som delegationerna fått mycket kritik för, även internt, och som skadar 

delegationernas trovärdhet. Det är emellertid omöjligt att i det här stadiet dra slutsatser om huruvida 

jaktintresset kommer att påverka ledamöternas framtida ageranden. Vad som däremot kan sägas är 

att om ledamöterna inte lyckas skilja mellan de två olika rollerna, eller om de i sina 

ställningstaganden färgas av sitt jaktintresse, skadar detta såväl representativiteten som jämlikheten 

bland deltagarna. Om ledamöterna känner en stark tillhörighet till en annan intressegrupp och agerar 

utifrån det är de inte längre representativa för den gruppen de ursprungligen givits mandat att 

representera. Samtidigt innebär det att en stor andel av ledamöterna är jägare att jaktintresset får en 

stor tyngd i viltförvaltningsdelegationerna. För demokratin är det problematiskt att ett intresse är så 

dominerande bland deltagarna i delegationerna och det minskar den demokratiska legitimiteten i det 

nya förvaltningssystemet.    
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     5.2 Slutsatser 

Syftet med studien är att undersöka den demokratiska legitimiteten i den svenska viltförvaltningen. 

Följande frågeställningar kommer att besvaras för att uppfylla studiens syfte; 

(1) Vad är demokratisk legitimitet och hur kan det studeras?  

(2) Hur uppfyller viltförvaltningsdelegationerna dessa kriterier – och om det finns brister 

i systemet, vilka är de avgörande faktorerna?  

(3) Vad innebär resultatet av undersökningen för den demokratiska legitimiteten och för 

förvaltningssystemets funktion i framtiden? 

För att möjliggöra en mätning av den demokratiska legitimiteten i viltförvaltningen utarbetades en 

analysmodell, utifrån det valdemokratiska och deliberativa idealet. I teorigenomgången beskrivs hur 

den demokratiska legitimiteten kan förstås enligt de två demokratiidealen och analysmodellen är ett 

förslag på hur fenomenet kan studeras. Operationaliseringen är viktig eftersom att den möjliggör en 

studie av den demokratiska legitimiteten i den nya viltförvaltningen. Genom att studera de formella 

strukturerna samt intervjudata har slutsatser kunnat dras om den demokratiska legitimiteten i 

viltförvaltningsdelegationerna samt vad resultaten innebär för förvaltningssystemets framtida 

funktion.  

Hur den demokratiska legitimiteten kommer till uttryck i viltförvaltningsdelegationerna:   

1. Ansvarsutkrävande 

 Det finns ingen tydlig grund för ansvarsutkrävande i viltförvaltningsdelegationerna. Den tydliga 

ansvarskedja som är karaktäristisk för valdemokratin återfinns inte i det nya förvaltningssystemet. De försök 

som gjorts för att komma tillrätta med problemet som rör ansvarsutkrävande är inte tillräckliga för att 

uppfylla det första kriteriet. Trots att sammankomsterna protokollförs och det på så vis finns möjlighet att 

skapa sig en uppfattning om hur enskilda ledamöter röstar i frågor saknas det riktlinjer för hur ledamöterna 

gemensamt kan ställas till svars för besluten som fattas. Om ambitionen är att ansvarsutkrävandet istället 

förverkligas genom den politiska representationen är även detta problematiskt. Politikerna kan, vid val, 

hållas ansvariga för deras ageranden, men de kan inte utkrävas på ansvar för utfallet av delegationens 

arbete. Därmed kan viltförvaltningen inte anses vara demokratiskt legitim ur ett 

ansvarsutkrävandeperspektiv.  

2. Deltagande 

Deltagandet har ökat i och med införandet av viltförvaltningsdelegationerna. I delegationerna deltar en rad 

berörda intressenter i beslutsfattandet, vilket tillfredsställer det deliberativa kravet om ett brett 

medborgerligt deltagande. Det finns emellertid frågetecken kring huruvida kriteriet verkligen uppfylls då en 

intressegrupp, som själv anser sig beröras av frågorna som behandlas inom viltförvaltningsdelegationerna, 

lämnats utanför. Vidare beslutar den centrala makten om delegationernas sammansättning, men det saknas 

klargöranden kring vilka kriterier som tillämpas vid urval, det vill säga – vilka intressen som bedöms som 
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relevanta och varför. Därtill saknas det riktlinjer kring formerna för deltagande, vilket underminerar den 

deliberativa processen. Då djurskyddsintresset exkluderats kan viltförvaltningen inte anses vara 

demokratiskt legitim ur ett deltagandeperspektiv. 

3. Jämlikhet 

Politisk jämlikhet, såsom värdet definieras enligt det valdemokratiska idealet, uppfylls inte i och med det 

nya förvaltningssystemet. Det kan även ifrågasättas om jämlikheten uppfylls enligt det deliberativa idealet 

då bland annat rennäringen, formellt sett, har större möjligheter till inflytande i delegationerna jämfört med 

andra intressegrupper. Det saknas därtill förtydliganden om grunderna till beslutet om att ge rennäringen fler 

representanter än andra särintressen. Samtidigt utgör det starka jaktintresset som kan skönjas bland 

ledamöterna i viltförvaltningsdelegationerna ett hot mot jämlikheten, då ett särintresse kan komma att få 

mer inflytande i delegationerna än andra. Därmed kan viltförvaltningen inte anses vara demokratiskt legitim 

ur ett jämlikhetsperspektiv. 

4. Representativitet 

Det samlande intrycket är att ledamöterna är representativa för de organisationer de representerar i 

delegationerna samt handlar på mandat av sina huvudmän. Det stora jaktintresset underminerar emellertid 

representativiteten och skapar frågetecken kring huruvida ledamöterna kommer att kunna fullfölja sitt 

uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Alla slutsatser som rör ledamöternas eventuella ageranden är emellertid 

spekulativa och kan därför inte användas för att bedöma huruvida viltförvaltningen är demokratiskt legitim 

eller inte. Då de övriga indikatorerna för representativitet uppfylls kan viltförvaltningen anses vara 

demokratiskt legitim ur ett representativitetsperspektiv. 

 

För förvaltningssystemets framtida utformning innebär resultaten av undersökningen: 

 Att det föreligger risk för att allmänviljan inte kommer till uttryck i 

viltförvaltningsdelegationerna. Att det inte finns möjlighet till ansvarsutkrävande innebär en 

avsaknad av kontrollmekanismer utifrån vilka sanktioner kan utfärdas. Detta betyder att 

ledamöterna kan fatta beslut som de aldrig behöver stå till svars för. Att politikerna, som har 

i uppgift att representera allmänintresset, dessutom anklagats för passivitet samt har ett 

uttalat jaktintresse utgör ett potentiellt hot mot förverkligandet av allmänviljan.  

 

 Att tilltron till förvaltningssystemet kan erodera. Konflikter kan komma att uppstå då vissa 

grupper har mer inflytande än andra. Det faktum att majoriteten av representanterna 

dessutom har ett jaktintresse minskar trovärdigheten för de enskilda ledamöterna, vilket i 

förlängningen kan leda till att allmänheten tappar förtroendet för rovdjursförvaltningen. Att 

djurskyddsintresset exkluderats från viltförvaltningsdelegationerna minskar ytterligare 

förtroendet till förvaltningssystemet.  

 

 Att vissa intressen kan komma att styra verksamheten i viltförvaltningsdelegationerna. Det 

har tidigare konstaterats att Samerna har mer formellt inflytande än andra intressegrupper i 
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viltförvaltningsdelegationerna. Vidare har jaktfrågan problematiserats, som en eventuell 

stötesten för såväl den politiska jämlikheten som representativiteten. I praktiken innebär 

detta att ett särintresse, som representerar en bråkdel av Sveriges befolkning, kan komma att 

få stor makt i rovdjursfrågor och styra verksamheten i delegationerna.  

Vid skapandet av den nya viltförvaltningen fanns farhågor kopplade till såväl demokrati som 

legitimitet, varför vikten av jämlika och rättvisa processer inom viltförvaltningsdelegationerna 

betonades. Därtill framhölls nödvändigheten att göra noga avvägningar mellan representativa och 

deliberativa kärnvärden (SOU 2007:89), vilket tyder på att det fanns en medvetenhet om den 

problematik som är förknippad med införandet av nya styrprocesser som bygger på skilda 

demokratiideal.  Resultatet av undersökningen pekar på att försök har gjorts att kombinera element 

från valdemokratin och den deliberativa demokratin i skapandet av den nya rovdjursförvaltningen. 

Problemet med ansvarsutkrävande har mötts med involverandet av politiker i styrprocesserna 

samtidigt som det medborgerliga deltagandet har ökat. Likväl finns det en rad brister i det nya 

systemet sett ur ett demokratiskt perspektiv – vilket gör att förvaltningen tappar i legitimitet. Det 

finns fortfarande starka drag av den representativa demokratin i det nya förvaltningssystemet, 

såtillvida att den centrala makten alltjämt har ett starkt inflytande över processerna inom 

delegationerna – vilket syns i alltifrån hur delegationerna tillsätts till valet av dess ordförande. 

Samtidigt som grundtanken bygger på ett deliberativt ideal. Men resultatet pekar på att det inte varit 

fullt enkelt att införa en deliberativ styrprocess i ett system som vilar på valdemokratiska ideal. I ett 

försökt att kombinera de olika idealen blir istället inget kärnvärde, förutom representativitet, 

fullkomligt uppfyllt.  

Avslutningsvis bör sägas att en del frågetecken som är relaterade till representativiteten lyfts fram i 

studien. Majoriteten av ledamöterna i viltförvaltningsdelegationerna är jägare, vilket utgör ett 

möjligt hot mot representativiteten. Som förslag på vidare forskning är således en undersökning av; 

om och i sådana fall hur jaktintresset har påverkat ledamöternas ageranden i 

viltförvaltningsdelegationerna. Detta skulle bland annat kunna studeras genom att undersöka hur 

ledamöterna rösta i olika frågor. Vi har även kunnat konstatera att inputen i policyprocessen har 

förändrats i och med den nya viltförvaltningen. Frågan är om de förändrade processerna haft någon 

inverkan på outputen. En undersökning av den demokratiska legitimiteten, med fokus på 

”outputen”, skulle utgöra ett värdefullt bidrag till forskningen inom området. Hur väl besluten som 

fattas i viltförvaltningsdelegationerna överensstämmer med allmänviljan är en central fråga för den 

demokratiska legitimisten.  
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I studien har även en del brister lyfts fram i förvaltningsstrukturerna, som skadar legitimiteten i 

processerna. För att stärka den demokratiska legitimiteten och försäkra ett hållbart förvaltande av 

rovdjur bör tydligare riktlinjer skapas för viltförvaltningsdelegationerna. Svårigheterna förknippade 

med ansvarsutkrävande skulle kunna åtgärdas genom att införa formella forum där allmänheten ges 

möjlighet att ställa ledamöterna till svars för besluten som fattats i delegationerna. Det bör även 

förtydligas vilka kriterier som tillämpas vid beslut om delegationernas sammansättning samt 

riktlinjer kring hur samt på vilka grunder ledamöter kan avsättas. Det bör även finnas någon form 

av handlingsplan för deltagande, för att säkerställa att den deliberativa processen förverkligas. 

Slutligen bör djurskyddsintresset inkluderas i viltförvaltningsdelegationerna för att öka den 

demokratiska legitimiteten, då de är en intressegrupp som själv anser sig beröras av frågorna som 

behandlas inom delegationerna. Denna slutsats stärks av att de uttalanden som gjorts från 

regeringens sida.   
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     Bilaga 1 Intervjuguide 

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?  
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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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: 

 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?  

 Din personliga uppfattning  

 Din organisations officiella policy  
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 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?  

 Ja   Nej   Vet inte 
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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? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 


