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Sammanfattning 

Den svenska rovdjurspolitiken har sin grund i proposition 2008/09:210 – En ny 

rovdjursförvaltning. En av förändringarna var införandet av viltförvaltningsdelegationer vars 

syfte var att ge boende i rovdjurstäta områden större chans att ta ansvar för rovdjurspolitiken. 

Till skillnad från tidigare grupper och nämnder är viltförvaltningsdelegationerna beslutande 

och inte bara rådgivande. Förtroendet för rovdjurspolitiken och rovdjursförvaltningen 

påverkas av medierna. Människor har kognitiva begränsningar som gör att vi använder oss av 

medier för att hitta information och organisera våra tankar kring olika ämnen. Det gör att 

medierna har makt att påverka vårt synsätt och våra tankar kring olika frågor. Dessa 

tankegångar återfinns i dagordningsteorin som den här uppsatsen använder sig av i sin 

undersökning av framställningen av varg och björn i svensk press, samt framställningen av 

förvaltningen och politiken i de artiklar som tar upp respektive rovdjur. Undersökningen görs 

för att kunna diskutera hur framställningen av rovdjuren samt förvaltningen och politiken kan 

påverka rovdjurspolitiken och rovdjursförvaltningens legitimitet. Detta görs genom en 

kvalitativ textanalys och materialet innehåller ett flertal artiklar som publicerats under 2011 

på tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter och Värmlands Folkblads hemsidor.  

 

Resultatet visar att det finns skillnader i framställningen av varg och björn. Om vargen pågår 

det en debatt medan björnen inte väcker lika stor uppmärksamhet. Bilden av björn i media är 

också mer varierande än den av vargen. Till skillnad från vargen framställs björnen inte bara 

som ett rovdjur utan även som en nallebjörn. Undersökningens resultat kan dock ha påverkats 

av urvalet artiklar vilket är någonting som bör hållas i åtanke. Fördelningen bland de intressen 

som viltförvaltningsdelegationerna ska ta hänsyn till är inte jämt fördelat i media. Två 

intressegrupper sticker ut och det är jägarna och naturskyddsorganisationer som enskilt 

tillsammans med politikerna är de aktörer som ges störst utrymme i det undersökta materialet. 

Den ojämna fördelningen kan påverka förtroendet till förvaltningen och politiken och är ett 

potentiellt problem för legitimiteten.  

 

 

Nyckelord: Media, dagordningsteori, agenda-setting theory, viltförvaltningsdelegation, 

rovdjurspolitik, rovdjursförvaltning, varg och björn. 
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1. Inledning 

Media har idag en stor roll i människors vardag och har makt att påverka synsätt och 

uppfattningar kring olika frågor. Medierna påverkar vilka frågor som ges utrymme och det är 

inte bara den aktuella debatten som belyses, media bidrar även till att lyfta fram, formulera 

och skapa nya problem. Den makt som media har över dagordningen och opinionen kan, ifall 

debatten är onyanserad, bidra till stereotyper och fördomar (Strömbäck i McCombs 2006, s 

11-12). Den här uppsatsen kommer att undersöka och jämföra framställningen av två rovdjur i 

svensk press, varg och björn, samt undersöka hur framställningen av rovdjurspolitiken och 

rovdjursförvaltningen i samband med framställningen av varg och björn ser ut. Detta görs 

eftersom media genom sin dagordningsfunktion har en dagordningsmakt som i sin tur kan 

påverka rovdjursförvaltningen och rovdjurspolitikens legitimitet (Strömbäck 2009, s 103-

104).  

 

Legitimitet är orsaken till att majoriteten av svenska medborgare följer de lagar som har 

stiftats och är ett begrepp som är nära förknippat med förtroende och acceptans. Vilken vikt 

som läggs vid legitimitet och hur man definierar begreppet varierar mellan olika forskare och 

även mellan olika teoretiska inriktningar. Ian Clark definierar begreppet med följande ord: 

 

Power is legitimate where those involved in it believe it to be so; legitimacy 

derives from people’s beliefs in legitimacy. Legitimacy is equivalent to a 

belief in legitimacy; and legitimate power is power that is regarded as 

legitimate (Clark 2005, s 8). 

 

Begreppet legitimitet kommer i den här uppsatsen att användas synonymt med begreppet 

förtroende och acceptans. 

 

Den svenska rovdjurspolitiken har sin grund i proposition 2008/09:210 – En ny 

rovdjursförvaltning. Tanken är att politiken ska ta hänsyn till intressen som rör såväl jakt- och 

viltvård, naturvård, friluftsliv, jord- och skogsbruk samt lokalt näringsliv och turism i 

områden med rovdjur. Propositionen har även inneburit en delegering av ansvar när det gäller 

rovdjursförvaltningen från nationell till regional och lokal nivå. Förhoppningarna bakom 

förvaltningsreformen var att den skulle stärka möjligheten till samexistens mellan rovdjur och 

människor (Internet 1). I samband med beslutet om en ny rovdjursförvaltning bildades 
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viltförvaltningsdelegationer vars uppgift är att samverka kring frågor som rör 

rovdjursförvaltningen. Delegationerna ska vara sammansatta av politiska representanter och 

deltagare från olika intresseorganisationer som är knutna till de intressen som nämnts ovan 

(SFS 2009:1474). Följande citat om rovdjurspolitiken är hämtat på regeringskansliets 

hemsida. 

 

Sverige ska ha livskraftiga stammar av björn, varg, järv, lodjur och 

kungsörn och varje art ska finnas inom sitt naturliga utbredningsområde. En 

trovärdig rovdjurspolitik kräver även åtgärder som ökar acceptansen för 

rovdjuren och stärker förtroendet för rovdjurspolitiken (Internet 1). 

 

Regeringen ser alltså ett behov av förvaltningsåtgärder för att stärka förtroendet för politiken 

och öka acceptansen för rovdjur. Det finns dock en annan aktör som också påverkar 

förtroendet för politiken och förvaltningen, och det är, som ovan nämnt, media.  

 

1.1 Teoretisk anknytning 

Den allmänna frågan om medias makt diskuteras ofta i termer om vilka effekter media har och 

är en fråga som länge väckt intresse. Under de senaste 80 åren har dock synen på medias 

inflytande och makt varierat oerhört. Tre olika perioder där olika övergripande paradigm har 

dominerat brukar identifieras inom forskningen: Allsmäktiga massmedier, maktlösa 

massmedier och mäktiga massmedier (Strömbäck i McCombs 2006, s 7). Enligt Strömbäck 

ansågs massmedierna vara som mäktigast ungefär samtidigt som första världskriget tog slut. 

Människor betraktades som tomma tavlor som väntade på att fyllas av innehåll från medierna 

och de som kontrollerade medierna. Exempelvis förväntades det att om medieinnehållet var 

våldsamt så skulle även människorna bli mer våldsamma (Strömbäck i McCombs 2006, s 7-

8). Senare skedde det ett paradigmskifte och medierna började betraktas som i stort sett 

maktlösa. Det innebar inte att all forskning kom fram till att media saknade effekter. Synen på 

media som maktlöst växte snarare fram på grund av gapet mellan förväntade och uppmätta 

effekter (Strömbäck i McCombs 2006, s 9). Det dröjde dock inte länge innan synen på media 

som maktlöst började ge vika. Mot slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet började en 

ny syn på mediernas effekter växa fram. Även om media inte längre sågs som allsmäktiga 

började bevis peka på att medierna åtminstone var mäktiga (Strömbäck i McCombs 2006, s 

10).  
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Dagordningsteorin var en av de teorier som bidrog till förändringen i den övergripande synen 

på mediernas effekter när paradigmskiftet mellan maklösa medier och mäktiga medier ägde 

rum. Teorin, som för första gången formulerades 1972 av Maxwell McCombs och Donald 

Shaw, men som har rötter ännu längre tillbaka i tiden, påvisar att media har en stor betydelse 

och makt över vilka frågor som människor uppfattar som viktiga (Strömbäck i McCombs 

2006, s 10). Enligt McCombs har begreppet ”att sätta dagordningen” blivit vanligt inom 

diskussioner om den allmänna opinionen och politik och han förklarar uttrycket med följande 

ord:  

 

Uttrycket sammanfattar den dialog och debatt som ständigt pågår i varje 

gemenskap – från grannskapet till den internationella arenan – om vad som 

bör stå i centrum för samhällets uppmärksamhet och handlande  

(McCombs 2006, s 16).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Medias övervakning och framställning av rovdjur kan därmed påverka både rovdjurspolitiken 

och rovdjursförvaltningens legitimitet vilket gör det intressant att undersöka hur rovdjuren 

samt politiken och förvaltningen framställs. En fråga som då väcks är om framställningen av 

debatten kring rovdjur är densamma oavsett vilken art det rör sig om. I Skandinavien finns 

fem arter som tillsammans brukar kallas för ”de fem stora”, dessa arter är varg, björn, lodjur, 

kungsörn och järv (Internet 2). Jag har valt att undersöka medias framställning av varg och 

björn för att se om det finns några likheter eller skillnader i framställningen.  

 

Både varg och björn har jagats till närapå utrotning på den Skandinaviska halvön innan 

stammarna började återhämta sig (Herlitz m.fl. 2011, s 15). Enligt Herlitz och Peterson är 

debatten kring vargen särskilt känslomässig och infekterad inom rovdjurspolitiken (Herlitz 

m.fl. 2011, s 7). Inom folkloren framställs vargen till största del som något negativt och 

farligt. Björnen råkar även den ut för samma typ av framställning men den framställs också 

utifrån en mer positiv vinkel, exempelvis som nallebjörn. Medan björnen ofta förekommer 

som snäll nalle i exempelvis serier eller som mjukisdjur är vargen desto sämre representerad i 

den sortens framställningar. Endast i undantagsfall finns vargen avbildad som mjukisdjur, 

exempelvis på Kolmårdens djurpark, och som seriefigur bär vargen ofta traditionella 

ondskemotiv eller osympatiska drag (Herlitz m.fl. 2011, s 39, 58-61). I regel framställs vargen 

som våldsam, grym, obarmhärtig och blodtörstig inom folkloren (Herlitz m.fl. 2011, s 163). 
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Att björnen valdes berodde också på att det var det rovdjur som bedömdes ligga närmast 

vargen i form av det potentiella hot arten utgör mot människan.  

 

Framställningen av rovdjur kan som sagt påverka rovdjurspolitiken och 

rovdjursförvaltningen. Även framställningen av politiken och förvaltningen kan påverka 

rovdjurspolitiken och rovdjursförvaltningens legitimitet. Därför blir det intressant att 

undersöka hur framställningen av politiken och förvaltningen sett ut i samband med 

framställningen av varg och björn. När det gäller förvaltningen kommer fokus framförallt att 

ligga på de införda viltförvaltningsdelegationerna. Tidigare forskning visar att 

representationen av intressen i viltförvaltningsdelegationerna är snedfördelat. Jaktintresset är 

överrepresenterat och därför blir det intressant att undersöka om delegationernas olika 

intressen ges samma utrymme i media (Sveriges Radio). 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka och jämföra svensk press framställning av de två rovdjuren 

varg och björn, samt diskutera hur rovdjurspolitiken och rovdjursförvaltningens legitimitet 

kan påverkas av detta.  

 

Frågeställningarna är: 

1. Vilka uppfattningar förmedlas och vilken bild av de två rovdjuren varg och björn, 

samt rovdjurspolitiken och rovdjursförvaltningen, dominerar? 

2. Finns det någon skillnad i framställningen av varg och björn? 

3. Ges alla av viltförvaltningsdelegationernas aktörer samma utrymme inom svensk 

press? 

4. Vad kan framställningen få för konsekvenser för rovdjursförvaltningen och 

rovdjurspolitikens legitimitet? 

 

Uppsatsens syfte är alltså inte att undersöka vad en eventuell skillnad i framställningen av 

varg och björn kan bero på.   
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1.3 Metod 

Undersökningsansatser brukar delas in i två kategorier, kvantitativa och kvalitativa ansatser. 

Kvalitativa ansatser betonar individers uppfattningar av en socialt konstruerad verklighet 

medan kvantitativa ansatser snarare utgår från numerisk och standardiserad data lämplig för 

statistiska metoder. Begrepp så som ”hur mycket” och ”hur många” förekommer ofta inom en 

kvantitativ metod. En kvalitativ metods data skapas inte av statistik utan snarare av ord som 

därefter tolkas. Ju mer komplext ett undersökningsområde är desto svårare blir det att hitta 

meningsfulla sätt att kvantifiera data på. Kvalitativa ansatser är bättre lämpade för sådana fall 

(Saunders m.fl. 2000, s 380-386). Eftersom uppsatsen ska undersöka mediernas framställning 

blir det mer lämpligt med en kvalitativ metod eftersom det handlar om texter som ska tolkas.  

 

Syftet med en kvalitativ textanalys som används i denna uppsats är att plocka fram det 

essentiella innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari 

den ingår (Esaiasson m.fl. 2004, s 247). Textens olika delar är av olika betydelse för 

forskaren, vilket gör det möjligt för denne att plocka ut delar som uppfattas som viktiga. En 

intensiv närläsning av texten genomförs i denna metod vilket gör det möjligt att finna sådant 

som inte uttryckligt framkommer i texten. Vissa delar av texten anses helt enkelt vara 

viktigare än andra (Esaiasson m.fl. 2007, s 237). Kunskap befinner sig i en kulturell och 

historisk kontext och är skapad av människan enligt den ontologiska synen som den 

kvalitativa forskningen är kopplad till (Sevä 2011). Texterna som läses existerar alltså i en 

samhällelig kontext.  

 

Då jag vill sätta fallet i fokus och inte teorin blir uppsatsen teorikonsumerande. Behovet av att 

generalisera resultatet blir i det här fallet inte lika stort. Det läggs inte någon större vikt på om 

resultaten är giltiga också i andra sammanhang. Eftersom uppsatsen är teorikonsumerande och 

inte teoriprövande är syftet inte att testa dagordningsteorins giltighet (Esaiasson m.fl. 2007, s 

100).  

 

Först kommer materialet om varg att undersökas och efter det materialet om björn och en 

jämförelse kommer att göras. Avslutningsvis förs en diskussion om resultatet och dess 

effekter på rovdjurspolitiken och rovdjursförvaltningen. På grund av tidsbegränsningar 

genomförs ingen egen undersökning av opinionen kring varg, björn, rovdjurspolitik och 

rovdjursförvaltning utan slutsatserna kommer ha sitt ursprung i teorin. Uppsatsen använder 
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sig av den vältestade dagordningsteorins resonemang som ett verktyg för att kunna diskutera 

resultatet och dra slutsatser.  

 

1.4 Material och källkritik 

Litteratur från akademiska förlag används till undersökningen för att till stor del kunna 

säkerställa att källorna håller hög reliabilitet. Givetvis kan även denna typ av litteratur vara 

vinklad beroende på författarnas politiska inställningar. Annat inhämtat material har hämtats 

från offentliga myndigheter som bedömts vara adekvata för studien. 

 

Materialet som ska analyseras kommer från hemsidorna hos tidningarna Aftonbladet (Aft.), 

Dagens Nyheter (DN), och Värmlands Folkblad (VF). Jag tror inte att vargdebatten är en 

fråga som hör hemma på den traditionella höger-vänsterskalan inom politiken. Därför ser jag 

det som föga intressant att basera urvalet tidningar på deras politiska tillhörighet och har 

istället baserat urvalet på andra kriterier. Aftonbladet är en rikstäckande kvällstidning och är 

totalt sett Sveriges största dagstidning vilket gör tidningen intressant (Internet 3). Enligt 

Aftonbladet var tidningens hemsida (aftonbladet.se) år 2010 Nordens största och mest besökta 

tidningswebbplats med fler än 5 miljoner unika besökare per vecka (Internet 4). DN är i sin 

tur Sveriges största rikstäckande morgontidning vars hemsida (DN.se) har ungefär 1,4 

miljoner unika besökare per vecka (Internet 5). Utöver dessa två risktäckande tidningar valde 

jag även att inkludera Värmlands Folkblad. Det gjordes eftersom tidningen ges ut i ett av de 

län där vargen är mer vanligt förekommande än i övriga Sverige. Ett annat skäl till att 

tidningen valdes var att sökfunktionen på tidningens hemsida bedömdes vara bättre än andra 

övervägda konkurrenter vilket underlättar undersökningen. En tanke som fanns var att även 

införliva en tidning som gavs ut i ett län där björnen var mer vanligt förekommande än 

vargen. Detta för att kunna väga de två lokaltidningarna mot varandra. De län som uppfyllde 

dessa krav var Norrbotten och Västerbotten men tyvärr var sökfunktionerna på de övervägda 

tidningarna inte tillräckliga för att kunna genomföra undersökningen. Idén var därför tyvärr 

tvungen att strykas eftersom tidsbegränsningar gjorde det omöjligt att lägga ned den tid det 

krävdes för att manuellt gå igenom artiklarna. På grund av begränsat utrymme kommer inte 

några andra tidningar eller medier att undersökas vilket givetvis kan påverka resultatet. 

Undersökningen blir vad man skulle kunna kalla ”ett stickprov” i debatten kring respektive 

rovdjur. Det begränsade urvalet i undersökningen kan givetvis påverka resultatet och begränsa 

möjligheten till att generalisera. Regionala skillnader mellan Värmlands län och övriga län när 
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det kommer till rovdjur kan påverka resultatet då artiklarna från VF utgör ungefär 1/3 av 

materialet.    

 

Med hjälp av hemsidornas sökmotorer ska debattartiklar och ledare som handlar om varg och 

björn identifierats. Antalet artiklar har begränsats till artiklar som publicerats under 2011 på 

grund av omfånget artiklar och det begränsade utrymme som kan läggas på undersökningen. 

När det gällde vargen innehöll det ursprungliga resultatet, där materialet ännu inte begränsats 

till ledare och debattartiklar, tusentals träffar vilket var ett för stort antal artiklar att granska. 

Debattartiklar och ledare ansåg jag vara artiklar som fångar in samhällsdebatten och den 

kontext som artiklarna befinner sig i på ett tydligare sätt. En debattartikel är en utpräglad form 

av argumenterande text och kännetecknas av att den har en tydlig tes och argument som 

konkretiserar och stöder tesen (Renberg 2004, s 44). Insändare och debattartiklar påminner 

visserligen mycket om varandra i och med att författaren vill övertyga läsaren om någonting. I 

regel är dock insändare kortare än debattartiklar vilket i kombination med hemsidornas 

sökfunktioner gjorde att debattartiklar blev ett mer lämpligt val. 

 

När det gäller framställningen av rovdjurspolitiken och rovdjursförvaltningen undersöks den i 

samma artiklar som björnen och vargen förekommer i. Detta eftersom det begränsade 

tidsutrymmet gör att fler artiklar inte kan ägnas uppmärksamhet. Detta gör givetvis att 

resultatet kan påverkas vilket jag är medveten om. 

 

Materialsökningen gick till så att ordet varg respektive björn skrevs in i sökfältet på 

tidningarnas hemsidor. Därefter fanns det funktioner på respektive hemsida som gjorde det 

möjligt att sortera resultaten efter år och typ av artikel. Året som valdes var som sagt 2011 

och materialet begränsades till att enbart innehålla debattartiklar och ledare. Därefter har 

materialet gåtts igenom manuellt och artiklar där orden varg och björn har förekommit som 

förnamn, efternamn eller i ordspråk har sorterats bort. Aftonbladet sorterar även webbchattar 

under sin debattkategori men eftersom dessa webbchattar inte uppfyller definitionen av en 

debattartikel har även dessa sållats bort. Antalet artiklar är 28 vardera för varg respektive 

björn. Att antalet blev 28 artiklar för de bägge rovdjuren är ingen slump och berodde på att de 

initiala urvalskriterierna fick släppas när det gällde björnen. Detta förklaras mer ingående 

under nästa rubrik. 
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1.5 Om artiklarna  

Medias framställning av vargen undersöks i 28 artiklar. Sju av dessa kommer från 

Aftonbladet, nio från DN och tolv från VF.   

 

Tabell 1 – Fördelning av artiklar: Varg 

Typ av artikel Aftonbladet Dagens Nyheter Värmlands Folkblad 

Debatt 5 2 9

Ledare 2 7 3

Totalt: 28 

 

När det gäller artiklar angående björnen visade det sig under insamlingen av material att 

antalet debattartiklar och ledare som antingen handlade om björn eller nämnde björnen var 

väldigt lågt. Fyra artiklar kunde finnas under debattkategorin i Aftonbladet och två av dessa 

var webbchattar. Den ena var en chatt med en björnexpert medan den andra var en 

webbdebatt som handlade om tjuvjakt där både varg och björn nämndes (Aft. 2011-03-28 & 

2011-08-25). Den tredje artikeln var en krönika som handlade om svenskens förkärlek till 

tystnaden där björnen nämns i förbigående (Aft. 2011-07-22). Enbart en artikel kunde klassas 

som debattartikel och den artikeln handlar huvudsakligen om vargdebatten. I denna artikel 

nämns björnen tillsammans med lodjur och varg som upplevelser som lockar ut i skogen (Aft. 

2011-12-29). Av ledarna som publicerats i Aftonbladet under 2011 är det en som nämner 

björnen. Även i det här fallet handlar artikeln egentligen om varg, eller mer precist, 

vargjakten. Artikelförfattaren berättar att han känner respekt för personer som delar miljö med 

varg, björn och lo samt att dessa personer ofta får betala ett pris för rovdjurens närvaro (Aft. 

2011-01-22). Således hade Aftonbladet bara två artiklar som uppfyllde urvalskriterierna, en 

ledare och en debattartikel.  

 

Efter att urvalskriterierna följts hade DN och VF i sin tur enbart en artikel vardera där björnen 

nämndes. Artikeln i DN var en ledare som diskuterar vargfrågan och en kort jämförelse med 

vargen görs då björnen tidigare också varit en utrotningshotad art i Sverige men sedan 

återhämtat sig (DN 2011-03-17). Likt DN:s ledare handlar debattartikeln i VF också om 

vargdebatten och paralleller till björnstammens utveckling dras (VF 2011-02-14).  

 

Orsaken till detta resultat kan bottna i att det kanske inte finns någon debatt när det gäller 

björnen och är i så fall i sig självt ett resultat. Det behöver dock inte vara på det viset. En 
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annan eventuell orsak när det gäller VF är att björnen är mer sällsynt än vargen i Värmlands 

län. Detta gör att det begränsade urvalet kan vara en orsak till den bristande mängd 

debattartiklar och ledare som hittades om björnen. 

 

Om de tidigare urvalskriterierna följs finns det alltså enbart fyra artiklar där björnen nämns 

som uppfyller kraven. Kanske innebär det att det inte finns någon debatt kring björnen eller så 

är det ett resultat som beror på det begränsade urvalet. Hur som helst leder det knappa 

materialet till att det blir svårt att göra en tillfredställande jämförelse mellan de två rovdjuren 

vilket är ett av de uppsatta målen för uppsatsen. För att kunna göra en jämförelse har jag 

därför slumpat fram ett antal artiklar som antingen handlar om björn eller nämner björnen. 

Kravet på att artiklarna ska vara antingen debattartiklar eller ledare har därför släppts när det 

gäller björnen. Ordet björn har skrivits in i respektive tidnings sökfält och likt den tidigare 

sökningen har resultatet begränsats till år 2011. Däremot har alla typer av artiklar inkluderats. 

Antalet artiklar har anpassats efter vargens sökresultat och respektive tidning fick bidra med 

samma antal artiklar som tidningen i fråga gav när det gällde varg. Det innebär att sju artiklar 

från Aftonbladet handlar om eller nämner varg och sju stycken handlar om eller nämner björn, 

och så vidare. Artiklarna som uppfyllde de nya kraven och dök upp först i sökningen var de 

som valdes ut. Detta kan påverka resultatet i och med att innehållet i artiklarna om varg 

kanske inte är lika mångsidigt som innehållet i björnartiklarna.   

 

Tabell 2 – Fördelning av artiklar: Björn 

 Aftonbladet Dagens Nyheter Värmlands Folkblad 

Antal artiklar 7 9 12

Totalt: 28 
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Till skillnad från vargen undersöks framställningen av björnen, på grund av det begränsade 

sökresultatet, även i andra typer av artiklar än debattartiklar och ledare. Floran av artiklar där 

björnen nämns är rik och fördelningen ser ut som följande: 

 

Tabell 3 – Fördelning av björn i olika typer av artiklar 

Kategori Antal

Sport 3

Kultur/Nöje 5

Resa 1

Livsstil1 2

Krönika 1

Insändare 4

Nyheter allmänt 2

Nyheter om rovdjur: 

Jakt 7

Övrigt om rovdjur 2

Debattartikel 1

Totalt: 28 

 

1.6 Disposition 

I uppsatsens första del kommer dagordningsteorin att presenteras mer ingående vilket sedan 

följs upp med information om vargen och björnens geografiska utbredning, historiska 

utveckling samt ekologiska status. Därefter sker en kort genomgång av 

viltförvaltningsdelegationerna och efter detta sker det en analys och jämförelse mellan hur de 

två rovdjuren framställs i media, samt hur media framställer rovdjursförvaltningen och 

rovdjurspolitiken. Avslutningsvis sker en diskussion och slutsatser presenteras. 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Kategorin livsstil innefattar exempelvis intervjuer, reportage och artiklar om hälsa, relationer, och trender. 



11 
 

2. Dagordningsteori 

Ett oräkneligt antal händelser inträffar varje dag på lokal, regional, nationell och global nivå. 

Det kan handla om allt möjligt; katastrofer, politiska beslut, forskning eller krig för att ge 

några exempel. Det är dock bara en väldigt liten del av det som händer som människan blir 

medveten om och andelen som verkligen uppmärksammas och som det funderas vidare kring 

är ännu mindre. Av det som verkligen uppmärksammas och det funderas vidare kring är det 

en liten del som människan anser är riktigt viktiga frågor. Huvuddelen av all information 

sorteras och filtreras bort. Frågan som ställdes av McCombs och Shaw och som ledde fram till 

formuleringen av dagordningsteorin löd: Vad är det som styr vilka frågor vi tycker är viktiga 

och vilken betydelse har medierna i det sammanhanget? (Strömbäck 2009, s 102). Den 

dagordningsteori, även kallad agenda-setting theory, som de formulerade har två nivåer som 

presenteras nedan. 

 

2.1 Dagordningsteorins första nivå 

Teorin tar sitt avstamp i att verkligheten är alltför för mångfacetterad och obegränsad för att 

människan själv ska kunna bilda sig en sammanhållen bild av den. På samma gång har 

människan ständigt ett varierande starkt behov av orientering vilket leder till att vi söker 

ledtrådar från omgivningen angående vad som har skett, vad som kräver handlingar och 

åsikter samt vad som är viktigt. Det här kan ske genom att prata med andra människor, genom 

observationer av omgivningen men framförallt genom konsumtionen av medier och nyheter 

angående samhälle och politik. Eftersom media används av människor i jakten på ledtrådar 

bidrar media till att organisera människors upplevelser och erfarenheter av verkligheten. 

Medierna är särskilt viktiga för att ge ledtrådar om vad som är viktiga samhällsproblem, med 

andra ord vad som står på samhällets dagordning (McCombs 2006, s 80-81). Begreppet 

dagordning avser först och främst den uppsättning frågor som vållar mycket debatt och 

eventuellt kan bli föremål för olika former av politiska beslut (Strömbäck 2009, s 102-103).  

 

Den dagordningsfunktion som medierna har handlar alltså om att medierna organiserar våra 

upplevelser av verkligheten. Medias dagordningsmakt handlar i sin tur om medias inflytande 

över vilka frågor människor uppfattar som viktiga. Det är genom människornas behov av 

medierna för att få information om vad som hänt som medierna har en dagordningsfunktion. 

Behovet leder till en dagordningsfunktion som i sin tur leder till att medierna har en 

dagordningsmakt. Dagordningsfunktionen och dagordningsmakten hänger därigenom 
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samman (Strömbäck 2009, s 103-104). Desto mer uppmärksamhet en fråga får desto mindre 

blir chansen att frågan sorteras bort i de kognitiva selektionsprocesserna (Strömbäck 2009, s 

105). Strömbäck identifierar tre typer av dagordningar; medborgarnas, medias och den 

politiska dagordningen. Dessa förklaras i tabellen nedan.  

 

 

Den medborgerliga dagordningen  Den mediala dagordningen Den politiska dagordningen 

Frågor som människor anser är 

viktiga för dem själva 

(intrapersonell dagordning) 

Frågor medierna som kollektiv ger 

mycket uppmärksamhet 

Frågor som är föremål för politiskt 

beslutsfattande i olika organ 

Frågor människor diskuterar med 

varandra (interpersonell 

dagordning) 

Frågor enskilda medier ger mycket 

uppmärksamhet 

Frågor som diskuteras på den 

kollektiva politiska nivån 

Frågor människor anser är viktiga 

samhällsfrågor 

(samhällsdagordning) 

Frågor olika typer av medier ger 

mycket uppmärksamhet 

Frågor olika partier eller andra 

politiska aktörer driver 

 

 

Med allmänhetens dagordning, eller medborgarnas dagordning, avses frågor som människor i 

allmänhet anser är viktiga frågor. Mediernas dagordning handlar om vilka frågor som ges stor 

uppmärksamhet i medierna. De frågor som är föremål för debatt i politiska organ och 

därigenom är en del av den politiska beslutsprocessen utgör den politiska dagordningen. Alla 

tre dagordningar kan också delas in i olika underkategorier och undersökas med olika metoder 

och frågor (Strömbäck 2009, s 103).   

 

När mediernas dagordningsmakt diskuteras syftar det oftast på vilken makt medierna utövar 

över medborgarnas dagordning vilket illustreras i figur 1. Teorins grundläggande tanke är att 

det finns ett kausalt samband mellan frågor, objekt, som får stor uppmärksamhet i medierna 

och de frågor, objekt, som människorna antingen tycker är viktiga för dem själva eller för 

samhället (Strömbäck 2009, s 105). Det grundläggande sambandet i dagordningsteorin kan 

fastslås med en hög grad av säkerhet eftersom dagordningsteorin är en av de mest utforskade 

teorierna om mediernas effekter (Strömbäck 2009, s 106).   

 

 

 

Källa: Strömbäck 2009, s 106 

Tabell 4 – Typologi över olika dagordningar 
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Forskning visar att det finns ett flertal faktorer som påverkar hur stor makt media har över 

medborgarnas dagordning. Dessa faktorer påverkar inflytandet men rubbar inte det 

grundläggande sambandet (Strömbäck 2009, s 108-109). Att andra faktorer påverkar hur stor 

makt media har över medborgarnas dagordning beror på att media inte är den enda källan till 

orientering i samhällsfrågor. Konversationer med vänner, familj och kollegor och personliga 

erfarenheter är alla exempel på saker som ger människor information om olika objekt 

(McCombs 2006, s 87). Även närheten till olika frågor, mediernas trovärdighet och vilken 

medietyp det handlar om påverkar dagordningsmakten. Textbaserade medier tycks ha större 

makt över dagordningen än exempelvis teve vilket kan bero på möjligheten att kontrollera 

tempot och enklare bearbeta informationen. Den politiska intensiteten har också inverkan på 

mediernas makt över medborgarnas dagordning. Makten tycks vara större under politiskt 

lugna perioder eller under kriser eftersom konkurrensen om medborgarnas uppmärksamhet 

blir mindre från politiska partier (Strömbäck 2009, s 109-110). Dagordningsmakten är inte 

fullständig utan beror på faktorer som är kopplade till medierna själva och deras innehåll, till 

mottagarna och till de sammanhang som omger medierna, allmänheten och de politiska 

aktörerna. Men det grundläggande sambandet håller trots detta (Strömbäck 2009, s 111). Nu 

lämnar vi teorins första nivå och över går till dagordningsteorins andra nivå. 

 

2.2 Dagordningsteorins andra nivå 

Redan under de första undersökningarna av mediernas dagordningsmakt undrade en del om 

mediernas makt över vilka frågor människor tycker är viktiga också innefattade hur 

människor tänkte kring dessa frågor. Resultatet i forskningen tydde på att medierna möjligen 

inte bara har makt över vad människor tycker är viktiga frågor utan även över hur människor 

uppfattar och tänker kring de frågor som finns på dagordningen. Skillnaden mellan de två 

Figur 1 – Dagordningsteorins grundläggande samband. 

Prioritetsöverföring 

Mediernas dagordning (den 

uppmärksamhet olika frågor – objekt – 

får i medierna) 

Medborgarnas dagordning (de frågor –

objekt – som människor 

uppmärksammar och tycker är viktiga) 

Källa: Strömbäck 2009, s 106 
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nivåerna i dagordningsteorin skulle kunna beskrivas på följande sätt: Den första nivån handlar 

om vad medierna lägger uppmärksamhet på och vad medborgarna tycker är viktiga frågor, 

den andra nivån handlar om hur medierna beskriver objekt och hur dessa objekt uppfattas av 

medborgarna (Strömbäck 2009, s 111-112). Ett annat sätt att skilja mellan nivåerna är att 

fokus på den första nivån ligger på objekt medan den andra nivån fokuserar mer på attribut 

(McCombs 2006, s 98-100). Figur 2 visar de grundläggande sambanden i dagordningsteorins 

två nivåer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med attribut menas kännetecken och egenskaper som är sammanlänkade med olika objekt. 

Osäker, smal eller duktig är exempel på attribut som människor i sin vardag kanske kopplar 

samman med personer som de är vänner eller bekanta med, men exemplen kan även kopplas 

samman med politiska ledare. En fråga kan på samma sätt länkas samman med olika attribut. 

Kriminalitet kan till exempel kopplas samman med attribut som minskande, ökande eller 

våldsam (Strömbäck 2009, s 112). 

 

Forskning kring dagordningsteorins andra nivå visar att media även här kan utöva en avsevärd 

makt. Grunden för medias effekter är densamma i bägge fallen. Människor har kognitiva 

begränsningar vilket leder till att vi har ett mer eller mindre starkt behov av orientering, vilket 

i sin tur gör att vi söker ledtrådar från medierna. Om medierna ger särskilda objekt och 

attribut stor uppmärksamhet tolkas det som tecken på att vissa objekt och attribut är viktigare 

Prioritetsöverföring: dagordningsteorins första nivå 

Mediernas dagordning (den 

uppmärksamhet olika frågor – objekt – 

får i medierna) 

Medborgarnas dagordning (de frågor –

objekt – som människor 

uppmärksammar och tycker är viktiga) 

Prioritetsöverföring: dagordningsteorins andra nivå 

Mediernas attributdagordning (den 

uppmärksamhet olika attribut får i 

mediernas beskrivningar av olika 

objekt) 

Medborgarnas attributdagordning (de 

attribut som människor 

uppmärksammar och fäster vid olika 

objekt) 

Figur 2 – Dagordningsteorins två nivåer 

Källa: Strömbäck 2009, s 113 
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än andra. Det leder till att media inte bara har makt över vad människor har åsikter om, utan 

även över hur människor uppfattar och tänker kring företeelser, inkluderat personer, sakfrågor 

och organisationer (McCombs 2006, s 98-100). Det är dock viktigt att notera att medierna har 

de här formerna av makt oavsett de vill ha den eller inte. Det är inte nödvändigt att medierna 

har någon önskan att genom sin makt påverka människor (Strömbäck 2009, s 114). 

 

Dagordningsteorin kommer i uppsatsen först och främst att användas i diskussionen och för 

att kunna dra slutsatser kring de olika framställningarnas påverkan på rovdjursförvaltningens 

och rovdjurspolitikens legitimitet. Eftersom dagordningsteorin är en välprövad teori, vars 

grundläggande samband har bekräftats många gånger, gör teorin det möjligt att dra slutsatser 

utan att själv undersöka opinionen. Därför kommer de slutsatser som dras i uppsatsen hämta 

sin grund i dagordningsteorins resonemang. Teorin blir ett verktyg för att kunna diskutera 

resultatet. Som jag har nämnt är det är dock viktigt att komma ihåg att det finns andra faktorer 

än media som påverkar den dagordningsmakt som medierna har på medborgarnas dagordning. 

Mediernas dagordningsmakt är alltså inte total och påverkas av andra faktorer. Men den här 

uppsatsen kommer inte att undersöka andra faktorers påverkan på dagordningsmakten utan 

enbart föra en diskussion kring de effekter som mediernas framställning kan få. Därför är det 

viktigt att vara medveten om att de konsekvenser som mediernas framställning har alltid 

påverkas av andra faktorer, även om dessa faktorer inte undersöks i uppsatsen. 

   

För att kunna föra ett ordentligt resonemang under studiens gång och göra det möjligt att 

besvara syftet måste även bakgrundsfakta om björn, varg och viltförvaltningsdelegationerna 

presenteras.  
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3. Bakgrund om varg och björn 

Av uppsatsen fyra frågeställningar är den första delvis inriktad mot varg och björn medan den 

andra helt rör framställningen av de två rovdjuren. 

 

1. Vilka uppfattningar förmedlas och vilken bild av de två rovdjuren varg och björn, 

samt rovdjurspolitiken och rovdjursförvaltningen, dominerar? 

2. Finns det någon skillnad i framställningen av varg och björn? 

 

För att genomföra analysen och diskutera resultatet är det nödvändigt att känna till en del av 

de två arternas historia i Sverige. Vargen och björnens utveckling presenteras tillsammans 

med det rådande kunskapsläget som forskare och rovdjurspolitiken redovisat om de bägge 

rovdjurens ställning i Sverige idag. Ett av rovdjurspolitikens mål är att Sverige ska ha 

livskraftiga stammar av varg, björn, järv, lodjur och kungsörn och att dessa ska finnas inom 

arternas naturliga utbredningsområde (Internet 1). Inställningen har dock inte alltid varit 

densamma.  

 

3.1 Varg 

Historiskt sett har vargen varit vitt utbredd över det norra halvklotet men har sedan trängts 

undan från många delar av det historiska utbredningsområdet. Idag är vargens starkaste fästen 

belägna i Nordamerika och Ryssland och efter att ha blivit undanträngd har arten under senare 

år åter brett ut sig i stora delar av Europa (Internet 6).   

 

Det senast rapporterade vargangreppet i vilt tillstånd på en människa skedde år 1821 av den så 

kallade Gysingevargen (Herlitz m.fl. 2011, s 27). I början av 1800-talet fanns vargen i hela 

Sverige och vid seklets mitt ännu i alla svenska landskap förutom på Gotland och Öland. 

Vargstammens minskning gick därefter snabbt och vid 1860-talets slut var arten i stort sett 

utrotad i Götaland och även den större delen av Svealand. Vid början av 1900-talet var vargen 

undanträngd till fjällnära områden (Internet 6). Redan 1647 infördes skottpeng på varg 

(Internet 7). Avskaffandet av skottpengen kom 1965 och 1966 fridlystes vargen i Sverige 

(Internet 6 & 8). Uppgifter om hur stor vargstammen var under den här tiden varierar något 

och siffror på mellan tre och åtta individer återfinns (Prop. 2008/09:210, s 19 & Internet 6).  
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Vid sekelskiftet beräknades antalet vargar vara 70 stycken och vid 2010 beräknades 

vargstammen ha ökat till ungefär 200 individer. Genetiska undersökningar visar att dagens 

skandinaviska stam härstammar från tre stycken individer (Internet 6). Därför är 

vargstammens genetiska status problematisk och uppvisar tecken på inavelsdepression, det 

vill säga ärftliga defekter och minskad livskraft orsakat av inavel (Prop. 2008/09:210, s 32). 

 

År 2009 beslutade riksdagen om en ny rovdjursförvaltning och beslutet kom även att 

inkludera ett godkännande av en begränsad licensjakt, som kompletterades med skyddsjakt2 

efter skadegörande individer (Prop. 2008/09:210, s 11). För att förstärka stammens genetiska 

uppsättning beslutades det även om inplantering av nya friska vargar (Prop. 2008/09:210, s 

31-32). Regeringen tog efter påtryckningar från EU-kommissionen ett nytt beslut i augusti 

2011 som innebar att den dåvarande formen av licensjakt på varg inte skulle vara tillåtet under 

2012. Samtidigt togs beslut om att utöka skyddsjakten (Internet 10). Naturvårdsverket har 

ålagts uppdraget att utreda hur jakten ska utformas (Internet 12). I dagsläget klassificerar 

Artdatabanken vargens status i Sverige som starkt hotad (Internet 6).   

 

 

 

 

                                                            
2 Licensjakt används främst för att begränsa rovdjursstammarnas storlek. Skyddsjakt är främst till för att ta 
hand om problematiska rovdjursindivider(Internet 11). 

Figur 3 – Vargens utbredningsområde i Sverige 

Källa: Internet 9 
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3.2 Björn 

Ursprungligen har björnen funnits över större delen av den Skandinaviska halvön. I Sverige 

fanns det tätaste beståndet i de centrala delarna av Sverige, i norra delarna var tätheten låg och 

i de södra delarna var björnen i stort sett utrotad sedan 1700-talet. På 1850-talet uppskattades 

den skandinaviska björnstammen uppgå till mellan 4700-4800 djur varav ungefär 65 % fanns 

i Norge. 2605 björnar dödades i Sverige mellan år 1856-1893 och nästan det dubbla antalet 

dödades i Norge. Konsekvenserna blev en kraftig nedgång i björnstammen. Till sist återfanns 

björnen enbart i otillgängliga områden i norr samt fjällområden (Sahlén m.fl. 2006, s 2). 1864 

infördes skottpeng på björn i Sverige. Efter införseln av skottpeng fram till dess avskaffande 

år 1893 utbetalades skottpeng för 2605 björnar (Internet 13). 

 

Björnen fridlystes i Sverige 1913 men nedgången fortsatte fram till 1927 då starkare skydd 

infördes och en liten förökning kunde iakttas (Herlitz m.fl. 2011, s 15). Därefter började 

populationen i Sverige öka vilket skiljer sig från situationen i Norge. Skottpeng på björn 

erbjöds där fram till 1973 och björnen försvann helt under 1980-talet. Under 90-talet 

genomfördes spårning efter björn utan resultat och den ursprungliga norska björnstammen 

anses vara utdöd (Sahlén m.fl. 2006, s 2). I Sverige beräknades björnstammen uppgå till cirka 

3 200 individer och björnens status ändrades från att ha varit rödlistad till att anses livskraftig 

av Artdatabanken (Internet 14). Stammen är tätast i Jämtland, Norrbotten och Dalarna och 

björnstammen sprider sig långsamt mot söder och öst i skogslandet (Internet 15).  

 

Figur 4 – Björnens utbredningsområde i Sverige  

 

Källa: Internet 16 
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I Sverige infördes licensjakt på björn 1981 vilket varade fram till dess att Sverige gick med i 

EU då björnen åter igen blev formellt fredad år 1995. Under perioden ökade dock antalet 

skjutna björnar från sexton till 35 och undantagsregler i jaktlagstiftningen har tillåtit 

skyddsjakt på björn. Samtidigt som regeringen införde licensjakt på varg godkände man 

återinförseln av licensjakt på björn. Utöver licensjakten tillåts även skyddsjakt och under 2010 

uppgick det totala antalet fällda björnar till cirka 300. I jaktsammanhang skadas människor av 

björn nästan årligen (Internet 14). Mellan 1995-2007 har det skett arton björnattacker där 

människor skadats varav två haft dödlig utgång (Internet 17).    

 

4. Viltförvaltningsdelegationerna  

Eftersom syftet även handlar om hur medias framställning kan påverka rovdjursförvaltningen 

och rovdjurspolitikens legitimitet blir det också nödvändigt att känna till bakgrunden i den 

nya rovdjursförvaltningen och de viltförvaltningsdelegationer som ges mer uppmärksamhet. 

De frågeställningar som handlar om rovdjurspolitiken och rovdjursförvaltningen är som sagt 

följande. 

 

1. Vilka uppfattningar förmedlas och vilken bild av de två rovdjuren varg och björn, 

samt rovdjurspolitiken och rovdjursförvaltningen, dominerar? 

3. Ges alla av viltförvaltningsdelegationernas aktörer samma utrymme inom svensk 

press? 

4. Vad kan framställningen få för konsekvenser för rovdjursförvaltningen och 

rovdjurspolitikens legitimitet? 

 

Det har skett en tillväxt av rovdjur i Sverige under de senaste åren. Den tillökningen skapade, 

tillsammans med bristande medborgarinflytande, ett bristande förtroende för rovdjurspolitiken 

och rovdjursförvaltningen (Internet 18). Det här var orsaken till att det år 2009 infördes en ny 

regionaliserad rovdjursförvaltning där boende i rovdjurstäta områden skulle ges större 

möjlighet att ta ansvar för rovdjurspolitiken. Tanken var att en sådan förvaltning skulle öka 

chanserna till samexistens mellan rovdjur och människor (Prop. 20008/09:210, s 9). I 

samband med den nya rovdjursförvaltningen infördes så kallade viltförvaltningsdelegationer 

som är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som berör länets viltförvaltning. 
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Mot för de nämnder och grupper som funnits tidigare är viltförvaltningsdelegationerna 

beslutande och inte bara rådgivande (Internet 19). 

 

4.1 Sammansättning 

Ordförande i viltförvaltningsdelegationerna är landshövdingarna. Utöver hen ska det finnas 

fem ledamöter som utses efter landstingets förslag och är politiska företrädare. Det ska även 

finnas en ledamot som är utsedd av länets polismyndighet och har särskild kunskap i frågor 

om illegal jakt och trafiksäkerhet. En ledamot för vart och ett av följande intressen ska också 

finnas: Jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, brukare och ägare av jordbruksmark, lokalt 

näringsliv och turism samt skogsnäring. Ledamöterna utses efter förslag från länets berörda 

intresseorganisationer. Län där det finns en rennäringsdelegation ska ha en ledamot som 

representerar rennäringen och där rennäring förekommer ska också en ledamot utses efter 

samråd med Sametinget. Om det förekommer yrkesfiske och fäbodbruk i länet ska även vart 

och ett av dessa intressen ha en ledamot i viltförvaltningsdelegationen (SFS 2009:1474).   

 

Bakgrundsinformation om viltförvaltningsdelegationerna, björnen och vargen har nu 

presenterats och vi kan ge oss in på uppsatsens studie.  

 

5. Analys och jämförelse 

5.1 Hur framställs varg och björn? 

När det gäller vargen finns det två artiklar, bägge ledare i VF, som uppfyllde urvalskriterierna 

men som egentligen inte hade huvudfokus på vargen utan på andra ämnen. Den ena ledaren 

spekulerade kring ett eventuellt samarbete mellan Miljöpartiet och Moderaterna och 

vargfrågan nämns som en fråga det eventuellt skulle vara svårt att komma överrens om (VF 

2011-08-30). Den andra ledaren tar upp riksdagens klädkod efter det uppstått debatt kring 

vilka regler som gäller efter att dåvarande miljöministern, Andreas Carlgren, under en 

riksdagsdebatt angående licensjakt på varg, haft på sig skinnjacka (VF 2011-06-29). 

Fördelningen av artiklar som öppet är mer positiva respektive kritiska till vargen är relativt 

jämt fördelade bland debattartiklarna. Tonen är ofta hätsk och texterna känslosamma. 

 

I de undersökta artiklarna framställs vargen alltid som ett rovdjur men vad som varierar i 

framställningen är hur stort hotet från vargen uppskattas vara. Alla artiklar pekar på problem 

och ingen artikel påstår att vargen inte för med sig några som helst svårigheter. Vargkritiker 
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fokuserar mer på vargen som ett hot mot hela landsbygden genom inskränkt livskvalitet. 

Vargen framställs som ett stort hot genom att rovdjuret dödar hundar och boskap, inger rädsla 

(vilket får människor att undvika skogen och även att släppa ut sina hundar), börjar dyka upp i 

bebyggelsen samt är en potentiell miljöförstörare genom att djuret genom att döda boskap 

ökar importen av kött från andra länder (Aft. 2011-01-20, VF 2011-02-14). Vargförespråkare 

medger även de att vargen är ett farligt rovdjur men menar att vargkritikerna överdriver hotet 

samt att det finns sätt att skydda sig från angrepp (Aft. 2011-01-14). Vid ett tillfälle nämns 

även vargen som en turistattraktion av en politiker. Gemensamt är dock att vargen framställs 

som ett farligt rovdjur, det som varierar är uppskattningen om hur stort hot vargen utgör. 

Fördelningen mellan artiklar av vargkritiker och vargförespråkare är dock jämn och de två 

uppfattningarna väger upp varandra. 

 

Björnen förekommer flitigt i många olika typer av artiklar och hur björnen framställs varierar 

också. Den stora skillnaden mellan framställningen av vargen och björnen i media är att 

framställningen av vargen ingår i en debatt om rovdjuret med ingen sådan debatt tycks 

existera kring björnen. Fyra artiklar; en insändare, en debattartikel och två nyhetsartiklar om 

jakt, handlar i själva verket om varg och björnen nämns kort. I tre av dessa är syftet att 

jämföra och dra paralleller till ett annat rovdjur (VF 2011-11-03, 2011-09-28 & 2011-08-25). 

Den fjärde nämner istället kort möjligheten till att uppleva björn, varg och lodjur som faktorer 

som lockar ut i naturen innan artikeln vidare börjar diskutera vargdebatten (Aft. 2011-12-29). 

Av de två övriga nyheterna om rovdjur handlar en om att naturvårdsverket ska ta fram en plan 

för livskraftiga rovdjur (DN 2011-12-22). Den andra artikeln berättar att länsstyrelsens 

tjänstemän i Värmlands län fått ett godkännande att använda pepparspray om de stöter på 

rovdjur, men en nykterhetskontrollant som även han ansökte om detta fick sin ansökan 

avslagen (VF 2011-09-13). En insändare bemöter det beslutet och menar att det bästa skyddet 

mot rovdjur är respekt och vett (VF 2011-09-14). 

 

De artiklar som främst fokuserar på björnen som ett rovdjur är de nyhetsartiklar som handlar 

om jakt samt insändarna. Av nyhetsartiklarna som handlar om jakt fokuserar tre på specifika 

möten mellan björn och människa under jakt där björn har skjutits. En fjärde artikel är ett 

reportage om jakt på björn med pilbåge i USA (VF 2011-07-16, 2011-09-15, DN 2011-11-13, 

Aft. 2011-11-14). De tre övriga nyhetsartiklarna handlar om en jaktmässa i Värmland, sänkta 

jaktarrenden och tjuvjakt, de två sistnämnda är två av de artiklar som egentligen handlar om 

varg (VF 2011-08-11, 2011-09-28 & 2011-08-25). Till skillnad mot för vargen finns det ingen 
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debatt kring hur skadlig björnen är för landsbygden, detta kan givetvis bero på urvalet. 

Däremot är det underförstått i många artiklar att björnen kan vara farlig att möta. En insändare 

där författaren beskriver tankarna på ett älgpass hyllar älgens kraft och menar att den är en 

värdig motståndare till varg och björn (VF 2011-10-19). I en krönika beskriver 

artikelförfattaren hur hennes dotter ville bli en stor och farlig björn som liten (VF 2011-12-

02). En annan insändare i VF hyllar tidningens beslut att inte sätta in en bild på en skjuten 

björn. Detta eftersom den typen av bild som brukar publiceras till den sortens artikel brukar 

innehålla en björn med en pinne som spärrar upp munnen, allt för att visa hur farliga tänder 

den har (VF 2011-09-27). Alla insändare och fem av de sju nyhetsartiklarna som handlar om 

jakt finns publicerade i VF.   

 

Framställningen av björnen som ett rovdjur är dock inte den enda. De tre sportartiklarna är bra 

exempel på artiklar som lyfter fram andra sidor hos björnen. En av artiklarna betygsätter 

introduktionsvideorna i elitserien i hockey där Luleå hockeys video innehåller ett klipp där en 

spelare förvandlas till björn och sedan kliver ut på isen (Aft. 2011-10-09). I en annan artikel 

får en hockeyspelare frågan om vilket djur han ser sig som och svaret blir björn, eller för att 

vara mer exakt; björnen Baloo som är nöjd med allt som livet ger (Aft. 2011-09-24). Även 

den sista sportartikeln hänvisar till en fiktiv björnkaraktär när Aftonbladet delar ut julklappar 

till Erik Hamrén3. Hamrén, som tidigare berättat att han bygger sina lag utifrån de olika 

karaktärerna i Nalle Puh, får en uppsättning av karaktärerna i Bamse, även känd som världens 

starkaste björn, för att komplettera sin trupp (Aft. 2011-12-24). Hänvisningar till Bamse och 

Nalle Puh sker i ytterligare två artiklar som handlar om Cirkus Scotts nya föreställning där 

Bamse deltar, och en livsstilsartikel som citerar Nalle Puh i sin reflektion över kreativitet, 

fantasi och hårt arbete (DN 2011-12-09 & 2011-11-29). En andra livsstilsartikel är en intervju 

med Anders Borg som berättar om de fjällvandringar han gjort med sin pappa. Borg nämner i 

artikeln att många av de samtal som ägde rum under vandringarna handlade om björn, korp 

och örn (DN 2011-12-18). Ytterligare en artikel som berör fjällmiljön är ett resereportage om 

ett fjällhotell som har en populär uppstoppad björn vid sin restaurang (DN 2011-12-18). 

 

Förutom bland nyhetsartiklar om jakt förekommer björnen mest frekvent i artiklar om kultur 

och nöje där björnen finns i både bokrecensioner och filmrecensioner. I en artikel framgår det 

att en berömd svensk skådespelare fått en roll i filmatiseringen av Tolkiens verk The Hobbit. 

                                                            
3 Förbundskapten för Sveriges herrlandslag i fotboll 
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Den hjälteaktiga rollfiguren som skådespelaren ska spela kan förvandla sig till en stor svart 

björn (DN 2011-12-21). Samma tema tas upp i en bokrecension där huvudpersonen kan 

förvandlas till en björn (DN 2011-12-07). I en annan artikel förklarar ett par naturfilmare 

varför man har varit tvungen att fejka scener från en isbjörns håla i sin film (DN 2011-12-14). 

 

I kategorin nyheter allmänt handlar en av artiklarna om en man som planerat att döda sitt ex 

utklädd till björn (Aft. 2011-10-01). Björnen finns även representerad som en mer harmlös 

teddybjörn i en nyhetsartikel som handlar om ett krismöte i EU där den tyska 

förbundskanslern gav en teddybjörn i gåva till Frankrikes president som precis blivit pappa. 

Tyvärr verkar inte teddybjörnen ha löst krisen enligt artikelförfattaren (Aft. 2011-10-26). 

 

Bilden av vargen är enbart den av ett rovdjur medan björnen jämt fördelat framställs både som 

rovdjur och som fiktiva karaktärer. Som fiktiv karaktär är framställningen positiv med bara ett 

undantag för en filmrecension av en skräckfilm som innehåller en människoätande björn (VF 

2011-10-07). Det, tillsammans med avsaknaden av debatt kring björnen, är de enskilt största 

skillnaderna i framställningen av varg och björn. Dessa skillnader kan dock ha sitt ursprung i 

skillnaden som finns i urvalet artiklar om varg och björn. Avsaknaden av debatt kring björnen 

leder också till att det är svårt att se vilka intressen inom viltförvaltningen som finns 

representerade när det gäller björnen. Även när det gäller framställningen av rovdjurspolitiken 

och rovdjursförvaltningen blir det svårt att säga någonting om den i samband med björnen. 

Den enda gången en artikel som nämner björnen säger någonting om förvaltningen eller 

politiken rör det sig om kritik av att länsstyrelsen tjänstemän tillåts använda pepparspray men 

inte andra som ansökt.  Därför handlar de två övriga rubrikerna i stort sett enbart om vilka 

intressen som framkommer och hur rovdjursförvaltningen och rovdjurspolitiken framställs i 

samband med vargen. 

 

5.2 Vilka intressen ges utrymme? 

I de artiklar om varg där det går att utläsa om författarna företräder någon organisation eller 

ett specifikt intresse dominerar jägare, politiker och naturskyddsföreningar. 

Naturskyddsföreningarna är positiva till ökningen av varg medan jägarna kritiserar den. När 

det gäller licensjakten är jägarna positiva medan naturskyddsföreningarna är kritiska till den 

(ex. VF 2011-01-15 & 2011-01-11). Förutom jaktintresset kritiserar även en ägare till en jord- 

och skogsfastighet och ordförande för Förbundet Sveriges Småbrukare också ökningen av 

varg. Den förstnämnda artikeln menar att vargen enbart kan få finnas i reserverade 
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naturparker men förklarar aldrig vad begreppet reserverad naturpark innebär (Aft. 2011-12-

25). Den sistnämna menar i sin artikel att det inte finns något utrymme för varg i Sverige eller 

Norge (VF 2011-09-20). De allra flesta går dock inte in på exakt var vargen får leva utan 

konstaterar enbart att det idag finns för mycket varg och att en ytterligare ökning är negativ. 

Att vargen inte är utrotningshotad på global nivå nämns i flera av de vargkritiska artiklarna.  

 

Som sagt är det jägare, politiker och naturskyddsföreningar som dominerar utrymmet i 

vargdebatten. Det innebär att det finns en snedfördelning bland alla de intressen som ska 

finnas representerade i viltförvaltningsdelegationerna och de intressen som framkommer i 

media. Urvalet kan som sagt påverka resultatet men det är ändock intressant. Både DN och 

Aftonbladet är två stora rikstäckande tidningar vilket indikerar att resultatet kanske inte enbart 

beror på urvalet. Det finns gott om politiker i vargdebatten och även jakt- och 

viltvårdsintresset samt naturvårdsintresset har många representanter i debatten (ex. Aft. 2011-

11-11, DN 2011-09-06 & VF 2011-02-09 ). En artikelförfattare nämner att han är ägare av en 

jord- och skogsfastighet men i övrigt saknar skogsnäringen helt representanter. Brukare och 

ägare av jordbruksmark har utöver tidigare nämnda representant endast en till representant i 

form av en småbrukare vilket innebär att representationen inte är särskilt stor (Aft. 2011-12-

25 & VF 2011-09-20). Friluftsliv nämns ofta av både jägare och naturskyddsföreningar som 

argument för respektive ståndpunkt men friluftsintresset saknar helt representanter från olika 

former av friluftslivsföreningar. I materialet saknas det även representanter för det lokala 

näringslivet, turism, rennäringen, yrkesfisket samt fäbodbruk.       

 

Resultatet visar att aktörer för de olika intressena är ojämnt fördelat i media när det gäller 

vargen. Men kanske är det viktigare att undersöka hur frågorna vinklas och se vilka intressen 

som framkommer istället för att undersöka vem som säger vad. En person kan trots allt 

företräda flera olika intressen. Sett till vilka intressen som framkommer blir fördelningen 

något jämnare men är fortfarande ojämn då jaktintresset och naturvårdsintresset fortfarande 

dominerar. Turismintresset nämns som sagt en gång, skadade och rivna djur nämns av 

vargkritiker vid ett flertal tillfällen och det är någonting som berör både rennärings- och 

fäbodbruksintresset. Det intresse som får störst uppmärksamhet av de intressen som saknar 

egna företrädare är friluftslivsintresset. Kanske för att det är ett intresse som inte kräver ett 

medlemskap i en förening och är ett intresse som är tillgängligt för de allra flesta. De som 

åberopar friluftsintresset för sin ståndpunkt är både vargförespråkare och vargkritiker. 

Förespråkare menar att vargen är en upplevelse medan kritikerna menar att vargen begränsar 
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möjligheten att utöva sitt intresse. Näringslivet och yrkesfisket nämns dock inte av andra 

aktörer och är således, tillsammans med turismen, de intressen som är mest 

underrepresenterade. 

 

Bland politikerna tycks vargfrågan främst diskuteras mellan Alliansen och Miljöpartiet. I det 

undersökta materialet finns inga artiklar undertecknade av Vänsterpartiet. En debattartikel är 

som sagt skriven av två socialdemokratiska fritidspolitiker men den riktar främst sin kritik 

mot vargkritikers tendens att göra sig till företrädare för hela landsbygden (Aft. 2011-12-29). 

Mellan Alliansen och Miljöpartiet finns det dock en pågående debatt där politikerna bemöter 

varandras argument och påståenden (VF 2011-02-09 & 2011-08-23). Att Alliansen försvarar 

sin politik är ganska självklart eftersom det är de som ska stå till svars för den, men trots att 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna befinner sig i opposition tycks de hålla sig utanför 

debatten, i varje fall i det undersökta materialet. Miljöpartiet, som även de är i opposition, 

men som profilerar sig som ett parti med naturens intresse i åtanke, är dock betydligt mer 

engagerade i debatten (VF 2011-09-08, 2011-02-22 & 2011-01-04). Detta förstärker mitt 

tidigare antagande om att vargdebatten är en fråga som inom politiken inte hör hemma på den 

traditionella höger-vänsterskalan utan snarare på en skala mellan ekologi och ekonomi. 

 

5.3 Hur framställs rovdjurspolitiken och rovdjursförvaltningen? 

Ett fåtal debattartiklar om varg ställer sig mer neutralt och lägger mer fokus på att kritisera 

hur rovdjurspolitiken förs än att rada upp argument för eller emot en växande vargstam eller 

licensjakt. Den typen av debattartiklar är uteslutet skrivna av politiker.   

 

Därutöver har vi ledare om varg som skriver mer övergripande om rovdjursdebatten eller om 

rovdjurspolitiken och hur den förda politiken påverkar vargdebatten (ex VF 2011-04-13). 

Majoriteten av ledarna är kritiska till den politik som förts. Fokus i dessa artiklar ligger inte på 

om Sverige behöver mer eller mindre varg utan först och främst på hur politiken och 

förvaltningen misslyckats i vargfrågan. Artikelförfattarna tar där inte ställning till om 

vargstammen exempelvis ska öka eller minska eller om licensjakten är bra eller dålig. Av alla 

artiklar, både ledare och debattartiklar, är det enbart tre stycken artiklar som har någonting 

positivt att säga om den förda rovdjurspolitiken. En av dessa artiklar är en debattartikel som 

presenterar regeringens rovdjurspolitik och inställning till EU:s inblandning i frågan om 

licensjakt på varg, och är skriven av centerpartisten och dåvarande miljöminister Andreas 

Carlgren och ytterligare tre riksdagsledamöter från Moderaterna, Folkpartiet och 
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Kristdemokraterna (VF 2011-08-23). Av de övriga två är en skriven av moderata politiker 

som menar att Alliansen för en ansvarsfull rovdjurspolitik (VF 2011-02-09). Den sista 

artikeln, som är positiv till viltförvaltningsdelegationerna och en regional rovdjursförvaltning 

så länge besluten inte strider med EU:s lagstiftning, är skriven av representanter för 

Världsnaturfonden, Svenska Naturskyddsföreningen samt Svenska Rovdjursföreningen. 

Artikeln är positiv till initiativet med en regionaliserad förvaltning men kritiserar samtidigt 

politikernas beslut att tillåta licensjakt (DN 2011-09-07).    

 

DN var den tidning där politiken och förvaltningen kritiseras hårdast i artiklar som uppfyllde 

urvalskriterierna för varg, men kritiken återkommer i alla tidningar. Andreas Carlgren 

ifrågasätts i ett flertal artiklar och diskussionen tycks mest handla om EU:s roll i svensk 

rovdjurspolitik. Politiken kritiseras främst för att vara otydlig och inkonsekvent vilket påstås 

vara konsekvensen av att försöka tillfredsställa allas intressen, både de som är mer kritiskt 

inställda till varg och de som är mer positivt inställda (Aft. 2011-11-09 & 2011-01-22, DN 

2011-10-01, 2011-09-16, 2011-08-24, 2011-08-19 & 2011-01-18). Det är inte bara politiken 

som blir ifrågasatt. Två artiklar ifrågasätter även forskarnas roll i debatten. En av dessa ställer 

sig frågan om forskare medvetet använder vilseledande metoder för att uppskatta 

vargstammens storlek (VF 2011-01-11). Den andra tar upp svårigheter som splittrar forskarna 

när de blir tillfrågade om vilken väg som är den bästa att gå för att uppnå en livskraftig 

vargstam (DN 2011-03-17).     

 

En stark tendens i de vargkritiska artiklarna är att betona de nackdelar vargen har på 

landsbygden. Det talas mycket om landsbygdsbor mot storstadsbor och vargkritikerna menar 

att politiker lyssnar på naturromantiker i storstäder istället för på landsbygdsbefolkningen som 

lever med rovdjuren (ex. DN 2011-09-06 & VF 2011-09-20). Den polarisering som görs 

mellan storstad och landsbygd i vargkritiska artiklar ifrågasätts dels av två socialdemokratiska 

fritidspolitiker som själva bor på landsbygden och även av naturskyddsföreningar som menar 

att de har mycket stöd på landsbygden (Aft. 2011-12-29 & DN 2011-09-07). Mängden artiklar 

som betonar vargfrågan som en fråga mellan landsbygd och storstad är dock större och den 

görs även i en artikel som inte är kritiskt inställd till varg (DN 2011-04-19). 

 

När det gäller björnen nämns knappt rovdjurspolitiken och rovdjursförvaltningen alls. Det 

enda undantaget är den kritik av länsstyrelsen rätt att använda pepparspray mot rovdjur när 

inte andra personer tillåts det.  
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1 Slutsatser 

Vilka uppfattningar förmedlas och vilken bild av de två rovdjuren varg och björn, samt 

rovdjurspolitiken och rovdjursförvaltningen, dominerar? 

Vargen framställs utan undantag som ett farligt rovdjur. Vad som varierar mellan vargkritiker 

och vargförespråkare är uppfattningen om hur stort hotet är. Vargförespråkare menar att det 

finns metoder som minskar faran som vargen utgör medan vargkritiker menar att dessa 

metoder inte är tillräckliga. Bägge sidorna pekar på problem med vargen och de två 

inriktningarna är jämt fördelade i materialet. När det gäller björnen förmedlas det främst två 

bilder, dels bilden av ett rovdjur men även den av en nallebjörn. Det vill säga nästan två helt 

motstridiga synsätt står mot varandra. Denna skillnad kan dock ha sin grund i att det är olika 

typer av artiklar som undersöks och jämförs. 

 

När det gäller rovdjursförvaltningen och rovdjurspolitiken tar majoriteten av artiklarna upp 

negativa aspekter kring dem. Om förvaltningen och politiken kring rovdjur råkar ut för mer 

kritik än andra områden vet vi inte men de attribut som de kopplas samman till är inte 

positiva. Det är dock möjligt att politiken och förvaltningens framställning är mer positiv när 

den är sammankopplad med andra rovdjur än vargen. I artiklar där björnen nämndes var det få 

som talade om rovdjursförvaltningen och –politiken över huvud taget. Skillnaden kan som 

sagt ligga i vilken typ av material som har använts. 

 

Finns det någon skillnad i framställningen av varg och björn? 

När det gäller vargen framställs den som sagt som ett farligt rovdjur och det talas rakt ut om 

den hotbild som vargen utgör. Det ges konkreta exempel på vilka faror som vargen innebär 

medan det i björnens fall är mer underförstått att björnen som rovdjur är farligt. 

Framställningen av varg är dessutom mer enformig än den av björn när det kommer till den 

bild som presenteras. Som sagt ses vargen som ett rovdjur medan björnen framställs som både 

ett rovdjur och som en nallebjörn. Den andra stora skillnaden är avsaknaden av debatt när det 

kommer till björnen. I vargens fall finns det en debatt bland politiker, vargkritiker och 

vargförespråkare som handlar om både antalet vargar, vargens utbredning, licensjakt och EU:s 

inbladning i beslutsfattandet. I björnens fall finns inte någon sådan debatt. Givetvis kan 

resultatet bero på urvalet vilket är bra att ha i åtanke.    
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Ges alla av viltförvaltningens aktörer samma utrymme inom svensk press? 

När det kommer till björnen är det svårt att utläsa vilka aktörer som representerar något 

intresse i viltförvaltningsdelegationerna eftersom avsaknaden av debatt innebär att artiklarna i 

materialet nästan uteslutet är skrivna av journalister. I de få fall där det går att utläsa att 

artikelförfattaren representerar något av de intressen som ska finnas i 

viltförvaltningsdelegationerna handlar artiklarna egentligen inte om björn utan om varg. 

Björnen nämns enbart kort i dessa artiklar och är inte vad huvudfokus ligger på. Politiker, 

jägare och naturvårdsintresserade är kraftigt överrepresenterade i materialet som handlar om 

varg. Friluftslivet har inga egna representanter men nämns av både vargkritiker och 

vargförespråkare. Viltförvaltningsdelegationernas övriga intressen är antingen 

underrepresenterade eller saknar representanter över huvud taget.  

 

Vad kan framställningen få för konsekvenser för rovdjursförvaltningen och rovdjurspolitiken? 

Mediernas dagordningsmakt över människors dagordning kan påverka opinionen för 

rovdjurspolitiken. Politiken och förvaltningen kopplas ofta till negativa attribut vilket kan 

påverka stödet för politiken. Eftersom alla aktörer inom viltförvaltningsdelegationerna inte 

heller framkommer i media finns det en risk att människor börjar se frågan som enbart en 

debatt mellan politiker, jägare och naturvårdsintresserade. Detta kan vara problematiskt 

eftersom det kan framstå som om politiken styrs av två stycken starkt lobbande 

intressegrupper. Ifall politikerna strävar efter en förvaltning med deliberativa drag kan 

framställningen av vargdebatten vara ett problem som påverkar förtroendet för en sådan 

lösning. Mediernas framställning av debatten ger intrycket av att en del intressen har större 

inflytande på debatten än andra. Det kan påverka både viltförvaltningsdelegationernas övriga 

aktörer och medborgarnas förtroende till förvaltningen. 

 

6.2 Diskussion 

Den grundläggande tanken i dagordningsteorins första nivå är som sagt att frågor som i media 

får mycket uppmärksamhet, löper mindre risk att sorteras bort i de kognitiva 

selektionsprocesserna, och därigenom blir frågor som människor tycker är viktiga för dem 

själva eller för samhället. Vargen och björnen är de två objekt som har undersökts och 

resultatet visar på att vargen är det rovdjur som media ägnar mest uppmärksamhet åt när det 

gäller debatt och rovdjurspolitik. Eftersom det inte skett någon undersökning av hur stort 

utrymme vargfrågan fått i förhållande till det totala utrymmet på tidningarnas hemsida går det 

inte att säga att det är troligt att vargfrågan är en fråga som människor uppfattar som viktig. 
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En slutsats som dock går att dra baserat på dagordningsteorins tanke om dagordningsmakt är 

att vargfrågan troligast uppfattas som en viktigare fråga än den om björnen. Givetvis finns det 

andra faktorer som påverkar detta. Exempelvis kan en person som bor i ett björntätt område 

ha personliga upplevelser som gör att hen uppfattar björnen som en viktigare fråga än vargen. 

Sett till medias uppmärksamhet över de två rovdjuren är det dock mindre troligt att 

vargdebatten sorteras bort i de kognitiva selektionsprocesserna eftersom det är en fråga som 

får mer uppmärksamhet än vad björnen får. 

 

Det finns ett potentiellt problem för politiken och förvaltningens legitimitet och det är att 

viltförvaltningsdelegationernas alla aktörer inte kommer till uttryck i medierna. Även om det 

skulle vara så att alla aktörer får samma utrymme under möten med delegationerna framgår 

inte det i media. Problemet som då uppstår är att personer som saknar personlig erfarenhet av 

dessa möten tar hjälp av medierna för att få tillgång till information, och eftersom inte alla 

aktörer finns representerade där finns risken att debatten enbart uppfattas pågå mellan 

politiker, jägare och naturvårdsintresserade. Det är någonting som kan påverka legitimiteten 

eftersom media ger mest uppmärksamhet till två intressegrupper, vilket därigenom kan 

uppfattas ha större inflytande än andra. För även om fördelningen blir något jämnare ifall man 

tittar på vilka intressen som förespråkas, snarare än vem som förespråkar dem, är fördelningen 

fortfarande ojämn. 

 

Den andra nivån i dagordningsteorin fokuserar på attribut som sammanlänkas med olika 

objekt vilket leder till att media även kan påverka hur vi tänker kring olika frågor. 

Vargkritiska artiklar tenderar att polarisera debatten om varg till en fråga om landsbygd mot 

storstad. Flera artiklar som för ett sådant resonemang kan leda till att landsbygd och storstad 

blir attribut som kopplas till det objekt som vargen utgör. Mediernas attributdagordning 

påverkar medborgarnas vilket kan göra att de börjar tänka på vargfrågan i termer av 

landsbygd och storstad. Eftersom vargen endast framställs som ett rovdjur är det även mer 

troligt att attribut så som farlig, hot och döda eller andra liknande attribut som ofta 

förekommer i vargmaterialet fastnar hos medborgarna. Attribut som medierna fäster vid 

björnen är mer varierande vilket gör det mer troligt att även de attribut som medborgarna 

kopplar till björnen är det. Det här är ganska intressant eftersom det i björnens fall nästan 

årligen förekommer olyckor som involverar björn och människor medan det i vargens fall inte 

skett några olyckor i vilt tillstånd under 1900-talet. 
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Om man i vargfrågan undersöker jägaren visar materialet att det går att sätta ett likhetstecken 

mellan jägare och vargkritiker. Alla vargkritiker är inte jägare men alla jägare är vargkritiker i 

det undersökta materialet. Den här uppsatsen har inte undersökt människors attityd till varg 

och har därför inget svar på om jägare i allmänhet är mer kritiska till varg. I det undersökta 

materialet är det dock så vilket kan orsaka att medborgare klumpar samman alla jägare som 

vargkritiker. Jägaren som objekt kopplas samman med attribut som kritiserar vargen. 

 

En stor utmaning för rovdjurspolitiken och rovdjursförvaltningens legitimitet verkar vara hur 

medierna framställer dem. Både politiker, vargkritiker och vargförespråkare uttrycker 

missnöje över både situationen och över dåvarande miljöminister Andreas Carlgren. 

Konsekvens blir givetvis att opinionen kan påverkas. De känslosamma uttrycken och den 

hätska tonen som förekommer i vargdebatten förstärker Herlitz och Petersons tidigare 

påstående om att debatten kring vargen är en känslomässig och infekterad fråga. Bristen på 

debatt när det gäller björnen kan även ge medborgarna intrycket att rovdjurspolitiken för 

närvarande enbart handlar om vargen i Sverige. Rovdjurspolitiken som objekt kopplas 

samman med vargen som attribut. En sak som kan vara bra att diskutera är att politiken sällan 

får uppmärksamhet i medierna när de flesta är nöjda med den. Allmänt sett verkar det som om 

dåliga nyheter får mer uppmärksamhet än bra. Det är inte heller säkert att rovdjurspolitiken 

och dess förvaltning ges mer negativ kritik än andra politikområden. Men de attribut som 

oftast nämns i samband med rovdjurspolitiken och förvaltningen är inte positiva. Viktigt att 

komma ihåg är dock att andra faktorer, så som exempelvis personliga erfarenheter och 

kommunikation mellan medborgare, är faktorer som påverkar mediernas dagordningsmakt 

över medborgarnas dagordning. Dessa faktorer har inte studerats i den här uppsatsen och de är 

i allra högsta grad faktorer som påverkar mediernas maktutövande.  

 

Ett eventuellt problem för undersökningens generaliserbarhet och jämförelse har varit 

skillnaden i materialet kring varg och björn. De skillnader som framkommit under 

undersökningen i de olika framställningarna av varg och björn kan eventuellt bero på 

materialet. Antalet debattartiklar och ledare om björn var för få för att kunna göra en 

tillfredsställande jämförelse med samma typ av artiklar om vargen. Det kan i sig självt vara ett 

resultat som pekar mot att vargen, av olika anledningar, ses som ett större problem än björnen. 

Det faktum att bara en lokaltidning, som har sin bas i ett mer vargtätt än björntätt län, har 

införlivats i undersökningen kan dock ha påverkat resultatet. Tyvärr gick det som sagt inte att 

införliva en lokaltidning med motsatta premisser vilket gör begränsar möjligheten till att göra 
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generaliserbara slutsatser baserat på resultatet. Därför vore det intressant om framtida studier 

kunde införliva lokaltidningar vars huvudsakliga läsarkrets bor i antingen ett vargtätt eller ett 

björntätt län. Ett annat alternativ som också vore intressant är att genomföra samma typ av 

undersökning men inkludera alla typer av artiklar för både vargen och björnen.    
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http://www.vf.se/asikter/insandare/ska-jagarna-ensamma-bestamma-i-skogen  
 
2011-10-19 
http://www.vf.se/asikter/insandare/tankar-pa-algpasset  
 
2011-10-07 
http://www.vf.se/kultur-noje/noje/grizzly  
 
2011-09-28 
http://www.vf.se/nyheter/allman/vargen-sanker-arrendepriser  
 
2011-09-27 
http://www.vf.se/asikter/insandare/battre-bild-pa-dod-bjorn  
 
2011-09-15 
http://www.vf.se/nyheter/torsby/peter-fallde-arets-forsta-bjorn-pa-tre-meters-hall 
 
2011-09-14 
http://www.vf.se/asikter/insandare/respekt-och-vett-ar-basta-skydd  
 
2011-09-13 
http://www.vf.se/nyheter/allman/pepparspray-mot-rovdjur-okej-%E2%80%93-i-varmland 
 
2011-08-25 
http://www.vf.se/nyheter/allman/kraftig-minskning-av-illegal-vargjakt  

 
2011-08-11 
http://www.vf.se/nyheter/grums/horn-hundar-och-vapen  
 
2011-07-16 
http://www.vf.se/nyheter/allman/jagar-bjorn-med-pil-och-bage 

 


