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Förord 
Rapporten redovisar resultat från projektet Institutioner för en legitim rovdjursförvalt-
ning, vilket har som mål att undersöka om den beslutsorganisation som infördes 2010 
ökar förutsättningarna för en mer trovärdig rovdjurspolitik. Studien, som fokuserar 
utvecklingen inom tre viltförvaltningsdelegationer, två från det norra och en från det 
mellersta förvaltningsområdet, har finansierats av Naturvårdsverket och Viltvårdsfon-
den. Vi är mycket tacksamma för att vi har beretts möjlighet att genomföra detta forsk-
ningsprojekt.  

Vi vill också tacka alla de ordinarie viltförvaltningsledamöter som generöst delat 
med sig av sina erfarenheter och förväntningar, såväl i samband med förstudien 2010 
som under datainsamlingen våren och sommaren 2013. Ett stort tack även till Karmen 
Sumic och Jens Nilsson, Luleå tekniska universitet, för deras insatser i samband med 
datainsamlingen. Vi hoppas att rapporten ska bidra till ökad kunskap om och fortsatt 
dialog kring den nya viltförvaltningens möjligheter och utmaningar. 
 
 
 
Luleå 10 februari 2014 
 
 
 
Simon Matti   Carina Lundmark  Annica Sandström 
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Sammanfattning 
Forskningsprojektet har studerat den nya viltförvaltningen i syfte att undersöka om reg-
ional samförvaltning kan öka rovdjurspolitikens legitimitet genom ökad samverkan och 
lärprocesser mellan motstridiga intressen. Studien omfattar tre viltförvaltningsdelegat-
ioner och information samlades in genom intervjuer och enkäter vid två tillfällen, under 
2010 och 2013. Delegationernas ordinarie ledamöter har svarat på frågor om problem-
uppfattning, förväntningar och samverkansmönster.   

Att balansera målet livskraftiga rovdjursstammar med övriga intressen anses vara 
den största utmaningen och förväntningarna på det nya förvaltningssystemets kapacitet 
att hantera denna utmaning var i startskedet stora. Tre år senare består stödet för region-
al samförvaltning men delegationernas svaga mandat lyfts fram som ett betydande pro-
blem. Ett fåtal, primärt representanter för naturvårdsintresset som initialt uttryckte tvek-
samhet inför upprättandet av det nya förvaltningssystemet, anser att inflytandet för dele-
gationerna håller sig på en rimlig nivå. De flesta ledamöter tycker emellertid att det är 
anmärkningsvärt att delegationerna fått ett så litet inflytande över rovdjursfrågorna. I två 
av delegationerna är detta förenat med en uttalad besvikelse, särskilt i en delegation där 
flera ledamöter lämnat arbetet. 

Viltförvaltningen rymmer konkurrerande koalitioner av aktörer med olika syn på 
rovdjuren. Samspelet mellan dessa är avgörande för förvaltningens framtid. På kort sikt 
påverkas kapaciteten att lösa problem av ledamöternas förmåga att förhandla och lära av 
varandra. På längre sikt är ömsesidig förståelse och skapandet av en gemensam värde-
grund, över koalitionsgränserna, nödvändigt för legitimiteten. Den interna processen är 
avgörande för en sådan utveckling. Ledamöterna beskriver samtalsklimatet i positiva 
ordalag, präglat av lika möjligheter att uttrycka sig och sakliga diskussioner. Samtidigt är 
det tydligt att de uttalade brukar- och bevarandeintressena tar stor plats i diskussionerna 
medan de politiskt tillsatta allmänrepresentanterna intar en betydligt mer undanskymd 
position.  

År 2010 ansåg en majoritet av ledamöterna det möjligt att den egna åsikten skulle 
förändras till följd av deltagandet i förvaltningen. Endast marginella förändringar i synen 
på viltförvaltning kan skönjas år 2013. Däremot kan tydliga förändringar mot en ökad 
förståelse för andra intressens perspektiv noteras, vilket kan utgöra ett första steg mot ett 
ökat lärande. Sannolikheten för att ledamöterna ska närma sig varandra åsiktsmässigt 
påverkas av vilka koalitioner, dvs. grupper av samverkande aktörer, som finns represente-
rade i delegationerna. Koalitionerna i två av de studerade delegationerna har reformerats 
över tid. Förändringen kan i en av dessa delegationer tolkas som resultatet av att ledamö-
ter från skilda koalitioner har närmat sig varandra åsiktsmässigt. Studien är ett första steg 
på vägen mot att svara på frågan om den nya viltförvaltningen bidrar till en mer trovärdig 
rovdjurspolitik. Resultaten kan informera framtida initiativ att se över det institutionella 
ramverk som anger spelreglerna för de regionala samförvaltningsorganens arbete.  
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Summary 
The research project has studied the new wildlife management in order to examine if 
regional co-management can increase the legitimacy of Swedish carnivore policy through 
increased collaboration and learning processes between conflicting interests. The study 
includes three wildlife management delegations and information was collected through 
interviews and questionnaires on two occasions, in 2010 and 2013. The delegations’ par-
ticipants answered questions about problem perception, expectations and interaction 
patterns. This study is a first step towards answering the question whether the new wild-
life management will enhance the prospects of a more legitimate carnivore policy. The 
results can inform future initiatives to revise the institutional framework that governs the 
regional co-management arrangements.  

The biggest challenge was considered to balance the political goal of viable 
carnivore populations and other interests but, in 2010, a majority of the delegates 
considered wildlife management delegations well placed to deal with the issues they are 
entrusted to manage. Three years later, in 2013, our analysis shows support for the 
management system, but the weak mandate is highlighted as a significant problem. A few 
delegates, primarily representatives of nature conservation interest that initially ex-
pressed doubts regarding the new management system, consider the influence of delega-
tion to be adequate. Most participants, however, find it remarkable that the delegations 
have so little influence over carnivore issues. In two of the delegations, this is associated 
with a pronounced disappointment, especially in WMD C, where several members left the 
delegation. 

Wildlife management accommodates competing coalitions of actors with different 
views on large carnivores. The probability of belief convergence among the participants in 
the WMD’s is affected by how coalitions are formed within the delegations, that is, how 
and with whom actors choose to interact. The interaction within and between these 
coalitions will be critical for future wildlife management. In the short term, the 
participants’ ability to negotiate and learn from each other will affect problem solving 
capacity. In the longer term, mutual understanding and the creation of a common set of 
values and beliefs across coalitions will be necessary for legitimacy. The internal decision-
making process is crucial in this regard. The participants describe the discussion climate 
in positive terms; characterized by equal opportunities to express opinions. Pronounced 
user and conservation interests, however, dominate the discussions, while the politically 
appointed representatives are more passive.  

In 2010, a majority of the participants anticipated that their beliefs might change 
as a result of them participating in the WMD’s. Although only marginal changes can be 
noted in 2013, the results nevertheless highlight unambiguous change towards a deeper 
understanding of other actors’ interests and perspectives, which could be a first step to-
wards enhanced learning. Subsequently, the coalitions in two of the studied WMD’s have 
been reformed over time, but only in one can these changes be attributed the convergence 
of beliefs.  
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Studiens syfte och genomförande 
Svensk rovdjurspolitik är omstridd och har länge haft låg trovärdighet, särskilt bland 
olika särintressen (Prop. 2008/09:210, 2000/01:57). Naturvårdens intressen, liksom en 
majoritet av den svenska befolkningen, vill stärka och geografiskt utvidga rovdjursstam-
marna då björn, varg, järv, lo och kungsörn ses som ett naturligt inslag i den svenska fau-
nan och en del av kulturarvet. I landets glest befolkade norra delar, särskilt bland jägare, 
renskötare och fårägare, uppfattas emellertid de stora rovdjuren som ett problem (Sand-
ström & Eriksson 2009). Sammantaget har de skilda synsätten på såväl rovdjur och den 
förda rovdjurspolitiken lett till att förvaltningen länge lidit av ett legitimitetsunderskott, 
såväl bland sakägare som hos allmänheten. Mot den bakgrunden beslutade Regeringen i 
december 2009 att utöka det regionala beslutsfattandet genom införandet av en ny för-
valtningsform (SFS 2009:1474). Med start i februari 2010 inrättades därför regionala 
viltförvaltningsdelegationer (VFD) med uppgift att dels besluta om övergripande riktlin-
jer för viltförvaltningen inom respektive län, dels pröva frågor om godkännande av förslag 
som rör förekomst och förvaltning av rovdjur i länet. Delegationerna består av represen-
tanter för de organiserade intressen som bedömts särskilt berörda av rovdjurspolitiken: 
jakt och viltvård; naturvård; friluftsliv; ägare och brukare av jordbruksmark; lokalt nä-
ringsliv; turism; skogsnäring; samt, i förekommande fall, rennäring; fäbodbruk och yrkes-
fiske. Därutöver företräds allmänheten i viltförvaltningsdelegationerna genom fem poli-
tiska representanter utsedda av respektive landsting.1 Det uttalade syftet med den in-
stitutionella förändring som delegationernas upprättande utgör är att stärka trovärdig-
heten, och därmed legitimiteten, för rovdjurspolitiken i Sverige genom ett ökat regionalt 
ansvar samt ett stärkt lokalt inflytande: ”Besluten ska fattas närmare människorna som är 
berörda. Det skapar en större acceptans för utvecklingen av livskraftiga rovdjursstammar 
i landet…”.2 

Tidigare forskning visar att konfliktfyllda politikområden ofta involverar många 
olika aktörer som tävlar om inflytandet och bildar sammanslutningar – koalitioner – för 
att öka chanserna att nå sina mål (Stokman & Berveling 1998, Weible 2005). Samförvalt-
ning, d.v.s. förvaltningsformer i vilka både privata och offentliga aktörer samverkar, kan 
vara ett sätt att öka acceptansen inom sådana politikområden genom att uppmuntra sam-
arbete och lärande över koalitionsgränserna. Grundtanken är att gemensamma resurser 
bäst förvaltas av dem som har intresse av resursen, att beslutens kvalitet ökar då fler bi-
drar med sina kompetenser och erfarenheter, samt att det blir enklare att genomföra be-
sluten (Carlsson & Berkes 2005, Kooiman 1993; Ostrom 1990, Olsson et al. 2004, March 
& Olsen 1995, Pinkerton 1989, Plummer & FitzGibbon 2004, Sabatier et al. 2005). Det 
finns med andra ord forskning som, åtminstone delvis, stöder de politiska förväntningar-
na att viltförvaltningsdelegationerna ska kunna öka rovdjurspolitikens trovärdighet och 
minska risken att politiska beslut motarbetas. Om det faktiskt blir så är en viktig forsk-
ningsfråga. 

                                                        
 
1 Varje viltförvaltningsdelegation har fem politiska representanter och en sakkunnig inom trafiksä-
kerhet och illegal jakt, förutom de nämnda särintressena. I län där rennäring bedrivs utses en av de 
fem politikerna i samråd med Sametinget. 
2 Regeringskansliet 2009-12-10, http://www.sweden.gov.se/sb/d/12418/a/136910 (access 2011-
05-12). Se även Prop. 2008/09:210 och SOU 2007:89. 
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Forskningsprojektet Institutioner för en legitim rovdjursförvaltning (802-0154-10) 
som här avrapporteras finansierades åren 2011-13 av Naturvårdsverkets Viltvårdsfond, 
med det övergripande syftet att undersöka om den nya formen av förvaltning med region-
ala samförvaltningsstrukturer i form av viltförvaltningsdelegationer bidrar till att öka 
rovdjurspolitikens trovärdighet och därmed utgöra en möjlig lösning på de upplevda legi-
timitetsproblemen inom området. Projektets inledningsfas utgjordes av en förstudie om 
samlade information från den nya viltförvaltningens startskede under våren/sommaren 
2010, innan de olika intressegruppernas uppfattningar hunnit påverkas nämnvärt av del-
tagandet. Två huvudsakliga forskningsfrågorvägledde den initiala datainsamlingen som 
bearbetningen av data under projektets första del, dvs. under pilotstudien: 1) Vilka koalit-
ioner av aktörer, och därmed samarbetsmönster, kan identifieras inom viltförvalt-
ningsdelegationerna? samt 2) Vilka problemuppfattningar och synsätt på förvaltningen 
håller dessa koalitioner samman? För att avgöra om viltförvaltningsdelegationerna i ett 
mer långsiktigt perspektiv bidrar till gränsöverskridande lärande och koalitionsbyggande 
mellan olika aktörer, genomfördes en uppföljande studie och en andra runda av datain-
samling under våren/sommaren 2013, vilken vägleddes av frågan 3) Kan några föränd-
ringar i samarbetsmönster, koalitioner och synsätt på förvaltningen identifieras över 
tid? 

Både pilotstudien och det projekt som här avrapporteras omfattar i huvudsak tre 
viltförvaltningsdelegationer, två från det norra rovdjursförvaltningsområdet, en från det 
mellersta. Delegationerna har valts för att belysa olika problem och förutsättningar, men 
samtliga områden vi studerat har etablerade stammar av stora rovdjur. I norr finns 
stammar av björn, järv, lodjur och kungsörn, samt enstaka vargar. Här ses växande rov-
djursstammar främst som ett problem för rennäringen. I det mellersta området finns 
samtliga fem stora rovdjursarter och konflikterna rör framförallt allmänhetens intressen 
och angrepp på tamboskap (Naturvårdsverket 2011). För den första omgången av datain-
samling, juni till augusti 2010, utfördes enkäter och telefonintervjuer med samtliga ordi-
narie ledamöter i de tre delegationerna (totalt 43 personer). Frågorna fokuserade på hur 
de själva såg på den nya rovdjursförvaltningen – deras förväntningar, farhågor, syn på det 
egna mandatet och möjlighet till inflytande. Därutöver undersöktes ledamöternas inställ-
ning till rovdjur i allmänhet och till förvaltningen av dessa i synnerhet, samt hur de sam-
verkade med andra aktörer, till vilka de vände sig för att få information och råd, samt 
vilka de samarbetade med inom delegationens verksamhetsområde. Utifrån ledamöternas 
svar har värderingssystem, interaktion och nätverk, representation samt förändringsvilja 
inom de tre studerade delegationerna kartlagts.3 Under den andra omgången av datain-
samling, utförd under april till augusti 2013, ställdes samtliga frågor återigen till ledamö-
terna i de tre delegationerna via såväl enkäter som intervjuer.4 Dessa kompletterades 
även med ett antal nya frågor rörande, bland annat, uppfattningar om arbetsklimat och 
kunskap inom delegationerna samt faktisk förändring av synsätt som ett resultat av med-
verkan i delegationernas arbete.  

                                                        
 
3 Ledamöterna namnges inte utan benämns utifrån sin delegationstillhörighet (A, B, respektive C) i 
kombination med ett löpnummer 1-15, t ex A:1. 
4 För den andra omgången av datainsamling skickades enkäter till ledamöter i samtliga 21 viltför-
valtningsdelegationer. Den fördjupande, kvalitativa delen av datainsamling begränsades emellertid 
till de tre delegationer som inkluderades i pilotstudien. Jämförelser över tid är därmed avgränsade 
till dessa tre. 
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I det följande avsnittet presenteras huvudsakliga slutsatser från forskningspro-
jektet. Fokus ligger på förändring över tid när det gäller ledamöternas syn på rovdjuren, 
på den nya förvaltningen samt de samarbetsmönster som utvecklats inom delegationerna 
under perioden 2010-2013.  



Dnr 802-0154-10  

 10 

Resultat 
Såväl 2010 som 2013 lyfts storleken på rovdjursstammarna fram som den mest kritiska 
frågan för viltförvaltningsdelegationernas arbete. Samexistens är ett nyckelord, både 
bland ledamöterna i viltförvaltningen liksom i de politiska målsättningar som den utgår 
från, och många ledamöter uttrycker stor förståelse för att det kan bli upprörda känslor 
när den egna näringen drabbas av rovdjursangrepp. Ledamöterna ser det som en stor 
utmaning att klara balansen mellan livskraftiga rovdjursstammar och deras påverkan på 
rennäring, fäbodbruk och friluftsliv/turism. För rennäringen handlar problemet främst 
om järv, lo och varg medan björnen ses som ett problem för friluftslivet och vissa sam-
hällen. Även de som är uttalat positiva till rovdjur ser problem med rovdjur inom renbe-
tesland (Bergliv 2011, Salenvall 2011).  

Representanterna i de tre viltförvaltningsdelegationer vi studerat skiljer sig bara 
marginellt åt i preferenser för rovdjurens existens i Sverige, med en övervägande starkt 
positiv syn och få respondenter som uttrycker en negativ inställning, men när det gäller 
uppfattningar om en ökad förekomst går intressena isär (Lundmark & Matti 2014). Na-
turvårds- och friluftsintresset är generellt positiva till en större rovdjursstam, medan 
rennärings-, jordbruks-, skogsbruks-, och jaktintresset är klart negativa till en ökning. 

År 2010 var de nytillträdda ledamöterna i de tre delegationerna övervägande posi-
tivt inställda till det nya systemet för att förvalta vilt och rovdjur, där en ökad samförvalt-
ning och ett större regionalt/lokalt inflytande är centrala inslag. En majoritet av ledamö-
terna ansåg att viltförvaltningsdelegationerna har goda förutsättningar att lösa de pro-
blem de ska hantera, att viltförvaltningen kommer att förbättras men även att delegation-
erna bör erhålla utökad beslutsfattandemakt. Några ledamöter, främst i VFD B, uttryckte 
att beslutanderätten för delegationerna även borde omfatta detaljbeslut och inte bara 
ramarna för viltförvaltningen (Salenvall 2011), även om arbetsformerna, både vad gäller 
delegationens mandat att fatta beslut och den interna arbetsprocessen, upplevdes som 
oklara:  

”Det som har varit svårt nu i år, är att det har varit en osäkerhet vem som ska fatta be-
slut. Det är ju lite hastigt påkommet” (B:4a).  

Den nya förvaltningen ansågs överlag ha flera fördelar jämfört med de tidigare vilt-
vårdsnämnderna och rovdjursgrupperna. Ett antal respondenter hade erfarenhet av med-
verkan i dessa och pekade på långa beslutsvägar, tröga processer och begränsat infly-
tande. Naturvårdens representanter var däremot nöjda med det gamla systemet där Na-
turvårdverket hade en framträdande roll och uttryckte en stark tveksamhet inför viltför-
valtningsdelegationernas upprättande och ett utökat regionalt ansvar. Dessa ledamöter 
särskilde sig vidare från övriga genom att de uttryckte mer försiktiga förväntningar på 
arbetet i viltförvaltningsdelegationerna och en betydligt starkare preferens för statliga 
regleringar på området (se vidare Lundmark & Matti 2014).  

De flesta ledamöter var mycket nöjda med delegationernas breda sammansättning 
2010, trots att vår undersökning pekar på betydande skillnader mellan lagstadgad och 
faktisk representation. Majoriteten av ledamöterna i de tre viltförvaltningsdelegationer vi 
studerat uppgav sig ha ett jaktintresse och de allra flesta sade sig vara ”friluftsmänniskor” 
som gillar att vistas i skog och mark. Få ledamöter ansåg att skevheter i representationen 
utgjorde ett problem vid det första undersökningstillfället och detta har heller inte för-
ändrats under de tre år som gått. 
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En betydande förändring över tid rör ledamöternas syn på viltförvaltningsdelegat-
ionerna och deras handlingsutrymme.  

 
Tabell 1. Syn på viltförvaltningsdelegationen som beslutsorganisation, 2013 (%) 

VDF påverkar viltförvaltningen Håller inte med Varken eller Håller med 

VFD A 13,3 0 86,7 

VFD B 27,3  9,1 63,7 

VFD C 27,3 18,2 54,6 

Totalt 21,6 8,1 70,2 

 VDF har förbättrat viltförvaltningen Håller inte med Varken eller Håller med 

VFD A 33,3 60 6,7 

VFD B 63,7 36,4  0 

VFD C 72,8 18,2 9,1 

Totalt 54 40,5 5,4 
Kommentar: Svaren angavs på en sjugradig skala där 1=håller inte alls med och 7=håller helt med. I tabellen har svarsal-
ternativen 1-3 kategoriserats som avstånd och alternativen 5-7 som medhåll. 
 

Som illustreras i Tabell 1 konstaterar de flesta respondenter vid den uppföljande da-
tainsamlingen 2013 visserligen att delegationerna påverkar viltförvaltningen i stort, men 
intervjuerna visar att de varken har särskilt stort inflytande över vad ledamöterna uppfat-
tar vara centrala frågor (framförallt rörande rovdjursstammarnas storlek) eller har bidra-
git till förbättra förvaltningen av rovdjur specifikt. 

Ett fåtal, primärt representanter för naturvårdsintresset som initialt uttryckte tvek-
samhet inför upprättandet av det nya förvaltningssystemet, anser att inflytandet för dele-
gationerna håller sig på en rimlig nivå. De flesta ledamöter tycker emellertid att det är 
anmärkningsvärt att delegationerna fått så litet inflytande över rovdjursfrågorna. I VFD B 
och C är detta förenat med en uttalad besvikelse, särskilt i VFD C där också flera ledamö-
ter hoppat av arbetet i delegationen: 

”Vi har inte så mycket att säga till om, om jag ska vara ärlig (C:2b).” 

”Rovdjursfrågorna har havererat i vårt län, det finns ingen möjlighet att påverka be-
slut (C:10b).” 

”Vi kan inte påverka. Vi är ett spel för galleriet. Det skall låta som om att det är lokalt 
förankrat men vi har ingenting att säga till om (C:11b).” 

Trots denna kritik rörande inflytande framhålls likväl den breda sammansättningen 
av delegationerna och den utökade regionala beslutanderätten fortfarande år 2013 som 
den nya förvaltningsstrukturens största styrkor. För att samförvaltningsarrangemang av 
den här typen ska bidra till samsyn, acceptans och legitimitet krävs emellertid också att 
de interna beslutsprocesserna och diskussionerna som föregår dem uppfattas som kor-
rekta, konstruktiva och acceptabla av ledamöterna (se exempelvis Zachrisson 2010). 
Sommaren 2010 hade många ledamöter höga förväntningar på själva samtalet, dialogen, i 
delegationerna: 

”[D]å får alla säga sitt och till slut så kommer man ju överens om någon mittpunkt” 
(A:5a).  

”Det är min förhoppning och det tror jag faktiskt… att man ska ha respekt för varand-
ras intressen och komma fram till något bra utifrån det…” (C:7a).   
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Överlag uppger ledamöterna vid tillfrågandet 2013 att debattklimatet inom delegat-
ionerna är bra. Trots att det i vissa fall råder skilda meningar kring problem, mål och åt-
gärder uppfattar de tillfrågade inte att processen i sig präglas av djupa konflikter eller 
misstroende, utan snarare att den karaktäriseras av sakliga diskussioner (>70 % instäm-
mande) där alla, på lika villkor, har möjlighet att göra sin röst hörd (> 90 % instäm-
mande). Som framgår av Tabell 2 uttrycker också en stor andel av ledamöterna en nöjd-
het med beslutsprocessernas utformning. Intervjuerna underbygger detta resultat ytterli-
gare. Däremot finns tydliga skillnader när det gäller ledamöternas faktiska aktivitet i dis-
kussionerna. Att ordföranden, d.v.s. landshövdingen, ser till att ledamöterna ges ungefär 
lika mycket utrymme i diskussionen betonades redan i förvaltningssystemets inlednings-
skede(Johansson 2011, Salenvall 2011). Det mönster som framträder i intervjuerna 2013 
är att de uttalade brukar- och bevarandeintressena tar stor plats i diskussionerna medan 
de politiskt tillsatta allmänrepresentanterna intar en betydligt mer undanskymd position. 
Detta mönster bekräftas också vid analyser av mötesprotokoll, där även det stora utrym-
met som upptas av länsstyrelsens tjänstemän accentueras (Tiri 2013).  
 
Tabell 2. Upplevelse av processerna inom viltförvaltningsdelegationen, 2013 (%) 

Beslutsprocessen inom delegationen  
har varit rätt och riktig Håller inte med Varken eller Håller med 

VFD A 6,7 6,7 86,7 

VFD B 27,3 0 72,7 

VFD C 9,1 9,1 81,9 

Totalt 13,5 5,4 81,1 
Kommentar: Svaren angavs på en sjugradig skala där 1=håller inte alls med och 7=håller helt med. I tabellen har svarsal-
ternativen 1-3 kategoriserats som avstånd och alternativen 5-7 som medhåll. 
 

Den övergripande positiva inställningen till delegationernas interna processer re-
flekteras också av ledamöternas syn på utfallet av dessa. En majoritet av ledamöterna 
uppger att de påverkar besluten inom viltförvaltningsdelegationen samtidigt som en tred-
jedel upplever att de inte gör det (illustrerat i Tabell 3). Ledamöternas upplevda påver-
kansmöjlighet är störst inom VDF A och lägst inom VFD B, där närmare hälften av leda-
möterna markerar tydligt avståndstagande till påståendet om egen påverkan på besluten.  

 
Tabell 3. Upplevelse av påverkan på beslut inom VFD, 2013 (%) 

Jag påverkar viltförvaltningsdelegationens beslut  Tar avstånd Varken eller Instämmer 

VFD A 20,1 13,3 66,7 

VFD B 45,5 9,1 45,5 

VFD C 27,3 18,2 54,6 

Totalt 29,7 13,5 56,7 
Kommentar: Svaren angavs på en sjugradig skala där 1=tar helt avstånd ifrån och 7=instämmer helt. I tabellen har svarsal-
ternativen 1-3 kategoriserats som avstånd och alternativen 5-7 som instämmande. 

 
Den positiva inställningen reflekteras även i det faktum att stödet för de beslut som 

fattas av viltförvaltningsdelegationen är starkt. Sammantaget instämmer 78 % av de en-
skilda ledamöterna i påståendet att de personligen ställer sig bakom de beslut som fattas i 
viltförvaltningsdelegationen. Vid datainsamlingen 2013 råder det vidare en stark konsen-
sus kring frågan om den kollektiva kunskapsutvecklingen inom delegationerna. På frågan 
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om viltförvaltningsdelegationen arbetar aktivt med att förbättra kunskapsunderlaget sva-
rade över 86 % av de tillfrågade ledamöterna instämmande.  

Flera ledamöter, inom samtliga delegationer, noterar visserligen i samband med in-
tervjuerna att intressena står alltför långt ifrån varandra för att de skall kunna komma 
överens, men eftersom de saknar beslutanderätt över miniminivåer behöver dessa me-
ningsskiljaktigheter inte hanteras. Ett vanligt utfall är att besluten tas av en stark majori-
tet medan ett par intressen anmäler avvikande uppfattning. Ledamöterna uttrycker 
följaktligen tveksamhet till att diskussionerna bidrar väsentligt till samförstånd samt 
uppmuntrar nya lösningar. Framförallt är denna tveksamhet påtaglig i VFD C, där endast 
54 % respektive 18 % instämmer i dessa frågor. Detta följer resultaten från 2010, då en 
grupp ledamöter inom denna delegation ansåg intressena vara så oförenliga att beslut 
istället borde fattas på central nivå (Bergliv 2011). 

Ett centralt mål för den typ av samförvaltning som viltförvaltningsdelegationerna 
utgör är att uppmuntra och driva på en förändring av ledamöternas åsikter och uppfatt-
ningar genom att initiera lärandeprocesser som överbryggar motstående intressen. Denna 
typ av lärande- och förändringsprocesser antas emellertid vara relativt långsamma och i 
typiska fall omfatta perioder om ett decennium eller mer (se exempelvis Sabatier & 
Jenkins-Smith 1999 eller Baumgartner & Jones 1993). Av denna anledning bör inte för-
väntningar på lärande inom delegationerna mellan 2010-2013 ställas för högt, och endast 
justeringar av ledamöternas uppfattningar bör emotses. Detta synsätt reflekterades också 
i data från 2010, där ledamöterna överlag uttrycker högst moderata förhoppningar om att 
delegationsarbetet ska bidra till förändrade personliga uppfattningar (se Lundmark & 
Matti 2014, Hallén 2013, Salenvall 2011).  

Som illustreras i Tabell 4 uppger (2013) dock en stark majoritet av ledamöterna att 
deras personliga uppfattningar rörande målsättningar, lösningar och organisering av rov-
djursförvaltningen har förändrats i och med deltagandet i viltförvaltningsdelegationerna. 

 
Tabell 4. Självrapporterad förändring av personliga uppfattningar, 2013 (%) 

Målsättningen för viltförvaltningen Instämmer starkt Instämmer svagt Tar starkt avstånd 

VFD A 6.7 73.3 20.0 

VFD B 9.1 45.5 45.5 

VFD C 27.3 45.5 27.3 

Preferenser för lösningar Instämmer starkt Instämmer svagt Tar starkt avstånd 

VFD A 13.3 74.4 13.3 

VFD B 9.1 54.6 36.4 

VFD C 18.2 54.6 27.3 

Organiseringen av rovdjursförvaltningen Instämmer starkt Instämmer svagt Tar starkt avstånd 

VFD A - 86.7 13.3 

VFD B 18.2 54.6 27.3 

VFD C 18.2 54.6 27.3 

Andra aktörers intressen och perspektiv Instämmer starkt Instämmer svagt Tar starkt avstånd 

VFD A 40.0 60.0 - 

VFD B 36.4 63.6 - 

VFD C 9.1 81.9 9.1 
Kommentar: Svaren angavs på en sjugradig skala där 1=håller inte alls med och 7=håller helt med. I tabellen har svarsal-
ternativen 1-2 kategoriserats som starkt avstånd, alternativen 3-5 som svagt instämmande och alternativen 6-7 som starkt 
instämmande. 
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I huvudsak uppges förändringarna i personliga uppfattningar vara små och bara 
ett fåtal ledamöter instämmer starkt med påståenden om förändrade personliga uppfatt-
ningar. I enlighet med de teoretiska perspektiv som den ökade förekomsten av samfövalt-
ningsinitiativ grundar sig på (se exempelvis Gutmann & Thompson 1996, Chambers 
2003) utgör en ökad förståelse för andra aktörer ett centralt första steg i den lärandepro-
cess som antas leda till starkare stöd för kollektiva lösningar, minskade intressekonflikter 
och, slutligen, ökad legitimitet. Därför är det relevant att notera att en tydlig majoritet av 
ledamöterna år 2013 uppger att diskussionerna har bidragit väsentligt till att öka samför-
ståndet mellan ledamöterna samt att medverkan i viltförvaltningsdelegationens arbete 
har lett till en ökad förståelse för andra aktörers perspektiv och intressen. Intervjudata 
bidrar med ytterligare fördjupad information kring hur ledamöterna betraktar den per-
sonliga lärandeprocessen inom delegationerna: 

”[J]ag förstår att det är mer komplext än jag trodde eller tyckte innan. När man vet 
mer inser man att det inte är så enkelt. Jag förstod att det var en besvärlig fråga om 
samexistensen mellan rennäring och rovdjur, men jag hade ingen djupare insikt i den 
(A:12b).” 

En liknande bild framträder vid en jämförelse av ledamöternas uppfattningar 2010 
och 2013. Förändringarna hos majoriteten av ledamöterna är små och går åt olika håll, 
såväl vad gäller mer normativa ställningstaganden kring rovdjurens vara eller icke-vara i 
Sverige, som när det gäller praktisk-politiska uppfattningar kring strategier och åtgärds-
förslag. I VFD A närmar sig ledamöterna varandra i såväl normativa som praktiska frågor. 
Detta skiljer sig tydligt från utvecklingen inom VFD C, där de istället tycks glida längre 
ifrån varandra. VFD B intar en mittenposition eftersom ledamöterna närmar sig varandra 
i en generellt mer positiv inställning till rovdjur och en signifikant mer negativ inställning 
till tekniska/vetenskapliga lösningar, samtidigt som vi ser en ökad meningsskiljaktighet i 
fråga om ett ökat regionalt/lokalt inflytande i förvaltningen (se vidare Lundmark, Matti & 
Sandström 2014).   

En viktig aspekt av fördjupat lärande och samsyn utgörs av hur ledamöterna formar 
koalitioner (sammanslutningar av aktörer) inom varje delegation. Koalitionsstrukturen är 
intressant, dels eftersom sannolikheten för ett effektivt kunskapsutbyte, ökad förståelse 
och lärande, påverkas av vilka koalitioner som finns representerade inom de enskilda 
viltförvaltningsdelegationerna och vad som håller dessa samman (Stokman & Berveling 
1998, Weible 2005), dels eftersom förändringar i uppfattningar påverkar koalitions-
mönstren då ledamöterna rör sig närmare eller längre bort från varandra (Sabatier & 
Jenkins-Smith 1999). En kartläggning av ledamöternas kontakter med varandra visar 
vilka samverkansmönster som fanns 2010 samt vilka idéer som förenade ledamöterna 
inom varje koalition, samt hur denna samverkan har förändrats över tid fram till 2013. 5  

En första slutsats från koalitionsanalyserna 2010 är att ledamöterna framför allt 
samverkade med likasinnade snarare än med dem de upplevde som inflytelserika. Vidare 
förklarade åsiktsöverensstämmelse, i frågor som rör rovdjurspolicy, samverkan bättre än 

                                                        
 
5 Koalitionsanalyserna baseras på ett antal frågor om vem ledamöterna har samröre med och vil-
ken/vilka organisationer dessa tillhör. Relationsdata har analyserats med UCINET6 och Netdraw 
(Borgatti 2002, Borgatti et al. 2002). Figur 1-3 beskriver vilka koalitioner som framträder när 
enbart ”starka” kontakter tas med i analysen, det vill säga koalitioner som innefattar både samar-
bete, utbyte av information och råd. Informationen samlades in på organisationsnivå och översat-
tes till individnivå inför analysen.  
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djupare värderingar såsom frihet och välfärd eller deras inställning till miljöfrågor i all-
mänhet (Matti & Sandström 2011, 2013). Det kitt som framförallt höll koalitionerna 
samman 2010 rörde inställning till rovdjur6 och hur de ska förvaltas, men även synen på 
möjligheten till tekniska/vetenskapliga lösningar, värdet av en tydligare regional/lokal 
beslutsmakt samt miniminivåernas utformning visade sig betydelsefulla vid koalitions-
formering. Den initiala analysen 2010 visade också att jaktintressets företrädare i såväl 
VFD A som VFD B innehade centrala positioner i nätverken, med flest rapporterade kon-
takter. I dessa delegationer befann sig också naturvårdsintressets företrädare, vilkas upp-
fattningar i många frågor skilde sig signifikant från majoriteten inom delegationerna (se 
vidare Lundmark & Matti 2014) i nätverkets periferi. I enlighet med sina centrala posit-
ioner inom delegationerna uppgavs politiska företrädare, jaktintresset och rennäringen 
som mest inflytelserika (Matti & Sandström 2011).  

 

                                                        
 
6 Ledamöterna fick ta ställning till följande påståenden: ”Det är bra att det finns rovdjur i Sverige” 
och ”Vi behöver fler rovdjur i Sverige”. Svaren angavs på en femgradig skala där 1 = håller inte alls 
med och 5 = håller helt med.  
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Figur 1. Koalitioner i VFD A, B samt C (2010 och 2013)  

VFD A 
2010 2013 

  
VFD B 

2010 2013 

  
VFD C 

2010 2013 

  
Kommentar: PP=politiska partier, GM=jakt- och viltvård, RM/S=rennäring, OL=friluftsliv, A=jordbruk, FC=skogsbruk, 
NC=naturvård, P=trafiksäkerhet/illegal jakt, IL/T=lokalt näringsliv/turism. 
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Under de tre år som förflutit mellan mätningarna har koalitionerna delvis föränd-
rats (Figur 1). Förändringarna är framförallt synbara i VFD A och VFD B, där större 
koalitioner har formerats. I VFD A är detta ett resultat av att uppfattningar har justerats 
och att ledamöterna närmat sig varandra i vissa frågor, vilket tydligt signalerar en läran-
deprocess. I VFD B är förändringarna i koalitionsstrukturer snarare ett resultat av att 
ledamöter som redan 2010 uppvisade liknande uppfattningar i högre utsträckning har 
börjat samarbeta med varandra. Koalitionsstrukturen i VFD C uppvisar bara marginella 
förändringar för perioden 2010-2013.  

För att samförvaltningen ska leda till ökad samsyn bland deltagande intressen 
krävs, förutom en fungerande dialog, även att ledamöterna har ett visst mått av hand-
lingsutrymme i sitt mandat, i relation till de organisationer de företräder. Vid datain-
samlingen 2010 innehöll intervjuerna frågor om hur styrda ledamöterna upplevde sig 
vara av den egna organisationen. Majoriteten av ledamöterna ansåg sig då ha goda möj-
ligheter att påverka den egna organisationens ställningstaganden i rovdjursrelaterade 
frågor. Ett tiotal ansåg sig ha stora möjligheter att påverka, medan endast tre trodde sig 
ha små påverkansmöjligheter. Ytterligare några saknade uppfattning om sina påverkans-
möjligheter vid tidpunkten för intervjun (Salenvall 2011). Vid datainsamlingen 2013 till-
frågades ledamöterna i vilken grad de kände ett mandat från sin organisation att före-
träda denna i viltförvaltningsdelegationens arbete. Tabell 5 illustrerar dessa resultat. 

 
Tabell 5. Upplevelse av förtroende från organisation, 2013 (%) 

Jag har förtroende/mandat att företräda min organi-
sation i viltförvaltningsdelegationen  Litet förtroende Varken eller Stort förtroende 

VFD A - 6,7 93,3 

VFD B - - 100 

VFD C 9,1 - 90,9 

Totalt 2,7 2,7 81,8 
Kommentar: Svaren angavs på en sjugradig skala där 1=inget förtroende och 7=fullt förtroende. I tabellen har svarsalterna-
tiven 1-3 kategoriserats som litet och alternativen 5-7 som stort. 
 
Tabell 6. Upplevelse av organisationens stöd för VFD-beslut, 2013 (%) 

Den organisation jag företräder ställer sig bakom 
delegationens beslut Tar avstånd Varken eller Instämmer 

VFD A 6,7 26,7 66,6 

VFD B 27,3 18,2 54,6 

VFD C 18,2 9,1 72,8 

Totalt 16,2 18,9 64,8 
Kommentar: Svaren angavs på en sjugradig skala där 1=tar helt avstånd ifrån och 7=instämmer helt. I tabellen har svarsal-
ternativen 1-3 kategoriserats som avstånd och alternativen 5-7 som instämmande. 

 
Nästan samtliga ledamöter upplever att de har förtroende och mandat att företräda 

sin organisation i delegationen. Slutligen, ledamöternas upplevda förtroende från sin 
organisation kan också utläsas av det faktum, illustrerat i Tabell 6, att en betydande majo-
ritet i samtliga tre viltförvaltningsdelegationer också upplever att deras respektive organi-
sation står bakom de beslut som fattas av delegationen. Även här är skillnaderna mellan 
viltförvaltningsdelegationerna små, även om den största andelen negativa svar återfinns i 
VFD B. Detta resultat ger vid handen att eventuella positiva legitimitetseffekter inom de-
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legationen har goda möjligheter att nå genomslag också i en vidare krets och inte isoleras 
till de enskilda ledamöterna. 
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Slutsatser och förslag  
Det forskningsprojekt som här avrapporteras är en studie som samlat information om 
den nya viltförvaltningens tre första år, från sommaren 2010 till sommaren 2013. Såväl 
intervjuer som enkäter har, i två omgångar, genomförts med alla ordinarie ledamöter i tre 
viltförvaltningsdelegationer, två från det norra rovdjursförvaltningsområdet, en från det 
mellersta. De viktigaste resultaten sammanfattas nedan: 
 

• Viltförvaltningens största utmaning är att hitta nivåer på rovdjursstammarna som 
kan tillgodose många och delvis motstridiga intressen. Många ledamöter bedömer 
det samlade rovdjurstrycket vara alltför stort. 

 
• Förstudien från 2010 visade på stora förväntningar på det nya förvaltningssyste-

met:  
o Flertalet ledamöter ansåg att viltförvaltningsdelegationerna hade förut-

sättningar att lösa de problem de ska hantera.  
o Flertalet ledamöter bedömde att det nya förvaltningssystemet (med beslu-

tanderätt och bred intresserepresentation) hade bättre förutsättningar att 
nå förtroende och acceptans än det gamla systemet. 

o Naturvårdsintressets representanter var däremot mer nöjda med det tidi-
gare förvaltningssystemet och mer skeptiska inför den nya. 
 

• De positiva förväntningarna avseende det nya förvaltningssystemet har endast 
delvis uppfyllts 2013. Ledamöterna anser visserligen att delegationerna påverkar 
förvaltningen av vilt men de anser inte att förvaltningen har förbättrats till följd av 
detta. Flertalet ledamöter lyfter fram viltförvaltningsdelegationernas svaga be-
slutsmandat, i frågor som rör rovdjuren, som ett grundläggande problem.  
 

• Flertalet ledamöter anser sig kunna påverka viltförvaltningsdelegationens beslut 
och ger uttryck för ett starkt personligt stöd för de beslut som tas. Flertalet leda-
möter uppfattar även att den organisation som de representerar står bakom beslu-
ten.   
 

• Samtalsklimatet inom delegationerna beskrivs överlag i positiva termer; diskuss-
ionerna är sakliga och ledamöterna ges lika möjligheter att delta. Vissa intressen 
tar ett större utrymme än andra i det gemensamma samtalet. 
 

• Flertalet ledamöter 2010 ansåg det möjligt att den egna åsikten skulle komma att 
förändras till följd av deltagandet i viltförvaltningen. Studien från 2013 indikerar 
att viltförvaltningsdelegationerna arbetar aktivt med kunskapsutveckling men le-
damöterna vittnar om svårigheter med att nå samsyn i frågor om de stora rovdju-
ren. Bilden bekräftas av de marginella förändringar som ägt rum i ledamöternas 
syn på viltförvaltningens mål, strategier och organisering över tid. Däremot kan 
tydliga förändringar mot en ökad förståelse för andra perspektiv och intressen no-
teras, vilket kan utgöra ett första viktigt steg mot ökad samsyn. 
 

• Analysen av koalitionsbildande visar att:  
o Ledamöter söker samarbete med likasinnade, inte med dem de anser vara 

mest inflytelserika i frågor som rör rovdjur.  
o Koalitionerna inom viltförvaltningsdelegationerna hålls framförallt sam-

man av en gemensam syn på rovdjuren (positiv eller negativ). 
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o Koalitionerna i två av delegationerna har reformerats mellan 2010 och 
2013. Inom VDF A hänger förändringen samman med ändrade uppfatt-
ningar hos ledamöter som närmat sig varandra åsiktsmässigt, inom VDF B 
handlar det om en ökad samverkan mellan aktörer som hade likande upp-
fattningar sedan tidigare.   
 

• Det finns betydande skillnader mellan delegationerna. VDF C utmärker sig genom 
att ledamöterna vittnar om större svårigheter att nå samsyn. Ledamöterna har gli-
dit ifrån varandra åsiktsmässigt och det har skett en relativt svag förändring mot 
ökad förståelse för andras perspektiv. Inga förändringar i samverkansmönster har 
skett i denna delegation. VDF A kan lyftas fram som ett exempel på motsatsen. I 
denna delegation har aktörerna ökat sin förståelse för varandra, ledamöterna har 
närmat sig varandra åsiktsmässigt och det finns tecken på lärande över koalitions-
gränserna.  

Den nya viltförvaltningen är en form av samförvaltning där statliga företrädare och 
privata intressen tar ett gemensamt ansvar för rovdjur och vilt. Samförvaltning har både 
för- och nackdelar ur ett demokratiskt perspektiv. De deltagardemokratiska inslagen 
stärks när beslutsprocesser som tidigare varit tjänstemannastyrda överförs till brukare 
och andra berörda intressen. Beslutanderätten lyfts också fram som en av de största för-
delarna med den nya förvaltningsformen bland de ledamöter vi intervjuat, liksom det 
faktum att det är just berörda intressen som, tillsammans med allmänhetens representan-
ter, tar viktiga förvaltningsbeslut.  

En omständighet som tidigare forskning lyft som problematisk med samförvaltning 
är att makt och inflytande flyttas från folkvalda till organiserade särintressen (se t ex 
Lundqvist 2004, Matti 2009). Samförvaltning kan alltså ge intressen som redan är starka 
ett ännu starkare inflytande. För att minska den risken medverkar även folkvalda i vilt-
förvaltningsdelegationerna, i linje med t ex Sørensen och Torfing (2005), även om de är i 
minoritet i förhållande till de organiserade intressena. Eftersom ledamöterna är utsedda 
snarare än valda är möjligheten till ansvarsutkrävande begränsad, liksom insynen i be-
slutsfattandet. I pilotstudien framgick det visserligen att vissa intressen har en starkare 
informell representation i viltförvaltningsdelegationerna än vad lagstiftningen föreskri-
ver. De flesta ledamöterna beskriver sig som ”friluftsmänniskor” och jaktintresset var väl 
representerat. Emellertid uttrycker endast ett fåtal ledamöter, såväl 2010 som 2013, att 
skevheter i representationen utgör ett problem. 

Majoriteten av ledamöterna i de tre viltförvaltningsdelegationer vi studerat var po-
sitivt inställda till den nya förvaltningen när vi tillfrågade dem sommaren 2010. En klar 
majoritet av ledamöterna bedömde att delegationerna har förutsättningar att hantera de 
frågor de fått i uppdrag att hantera, även om de ansåg det vara en utmaning att balansera 
målet livskraftiga rovdjursstammar och övriga intressen. De ledamöter som representerar 
naturvårdsintresset var jämförelsevis mer nöjda med det gamla förvaltningssystemet och 
intog en mer skeptisk hållning inför det nya. 

Samförvaltning bygger på idén om att olika aktörers deltagande ökar förvaltningens 
effektivitet och legitimitet, men samförvaltning är ingen universell lösning och samverkan 
är inte alltid enkelt. Vår studie visar att det redan vid starten av viltförvaltningsdelegat-
ionernas arbete fanns koalitioner – sammanslutningar av aktörer – som samarbetade 
med varandra i frågor som rör viltförvaltningen, men som, enligt forskning om koalition-
er, även konkurrerar om inflytandet (Sabatier & Jenkins-Smith 1993, Sabatier & Weible 
2007). Vår studie visar också att det var synen på rovdjur som höll dem samman snarare 
än upplevt inflytande eller mer grundläggande värderingar. Tidigare forskning visar att 
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interaktionen mellan koalitioner kan bli avgörande för hur pass väl den nya förvaltningen 
kommer att fungera (Knoke 1990, Marsh & Smith 2000). På kort sikt påverkas viltför-
valtningsdelegationernas kapacitet att lösa problem av ledamöternas förmåga att för-
handla och lära av varandra. På längre sikt kan skapandet av en gemensam värdegrund 
mellan koalitionerna (eller inte) väsentligt påverka rovdjurspolitikens tro-värdighet. Lä-
rande över koalitionsgränserna är alltså nödvändigt för en framgångsrik samförvaltning 
av rovdjuren. Sommaren 2010 hade de ordinarie ledamöterna i de tre viltförvaltningsde-
legationer vi studerat höga förväntningar på det kommande arbetet, inte minst när det 
gäller själva dialogen. Genom att utbyta kunskap och erfarenheter förväntade många sig 
att en samsyn så småningom skulle uppnås. Studien från 2013 tyder på att ett sådant lä-
rande har initierats i en av de tre delegationerna och det faktum att en stor grupp ledamö-
ter anser att arbetet inom delegationerna har bidragit till en ökad förståelse för andra 
intressens perspektiv tyder på att förutsättningar för ett fortsatt lärande över koalitioner-
na trots allt finns.  

Samförvaltning, då statliga myndigheter tillsammans med berörda intressen utar-
betar mål och riktlinjer kring hanteringen av resursen som förvaltningen gäller, är en 
process snarare än ett tillstånd (Carlsson & Berkes 2005) som behöver studeras under en 
längre tid och så småningom noggrant utvärderas. Förändring tar tid och resultaten i 
denna rapport måste tolkas i ljuset av den korta tidsperiod som passerat mellan de båda 
undersökningarna. Många av de frågor som har behandlats i rapporten är långt ifrån slut-
giltigt besvarande och studien väcker nya frågor för fortsatt forskning. En av dessa frågor 
rör de politiska representanternas deltagande i viltförvaltningsdelegationerna. Analysen 
visar att politikerna har haft en undanskymd roll i arbetet och, eftersom viltfrågorna utgör 
en ytterst marginell del av partipolitiken, tycks det även finnas en otydlighet när det gäller 
deras representation och vilka de är ansvariga inför.  

Tanken med förvaltningsreformen var att öka trovärdigheten för den förda rov-
djurspolitiken. Resultaten pekar på betydande skillnader mellan de studerade delegation-
erna vilket understryker svårigheten att, från centralt håll, styra processerna inom reg-
ionala samverkansorgan. Det institutionella ramverket av lagar, förordningar och för-
skrifter, anger spelreglerna för viltdelegationerna och det är genom att förändra dessa 
som staten kan påververka processernas kvalité och systemets legitimitet. Resultaten 
indikerar vissa brister i den institutionella designen. Deliberativa lärprocesser förutsätter 
att de brännande frågorna tas upp för diskussion och att verklig beslutsmakt över dessa 
existerar. Resultaten från studien tyder på att så inte är fallet. Avslutningsvis, trots brister 
anser de flesta ledamöter att det nya systemet överträffar det gamla. Det finns dock en 
uppenbar risk i att viltförvaltningsdelegationernas brist på mandat leder till en ökad be-
svikelse och, i längden, en ökad misstro för förvaltningssystemet som sådant.  
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Spridning av forskningsresultaten 
Enligt projektets kommunikationsplan har forskargruppen regelbundet presenterat stu-
dien och preliminära resultat i sammanhang där berörda intressen samlats, till exempel 
vid Vargsymposiet och Naturvårdsverkets Viltforsknings-, Viltförvaltar- samt Miljöforsk-
ningsdagar. Forskningen har också uppmärksammats i media och därmed nått ut till en 
bredare allmänhet. Artikelutkast har presenterats för andra forskare vid konferenser och 
workshops och artiklar har publicerats i respekterade vetenskapliga tidskrifter. Ytterligare 
artiklar är under arbete. Fallet svensk rovdjurspolitik har behandlats och diskuterats uti-
från olika statsvetenskapliga frågeställningar på kandidatprogrammet i statsvetenskap vid 
Luleå tekniska universitet och sex examensarbeten har skrivits som knyter an till forsk-
ningsprojektens frågeställningar.  
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