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Abstract 

 

Master thesis in Political Science by Tore Gustavsson spring term 2019 

Pour oil on troubled waters: A study on the legitimacy of the Wildlife Conservation 

Committees in two counties in Sweden 

The aim of this study is to analyze the conditions for legitimacy of the Wildlife Conservation 

Committees in two counties in Sweden. This study uses three concepts. Social networks, 

deliberation and learning as the main focus points to analyze. Olson's theory of organisations 

collective action with public goods stands as the theoretical perspective. Selective incitements 

are necessary to get them to promote the public goods. The study examines the legitimacy and 

functionality of the Wildlife Conservation Committees through interviews and an 

comparative study with the government bill 2008/09:2010.  

The results are that the governor with the leadership stands as a very important role to 

get organisations to make them promote collective action, because co-management 

thrives from it. The interest of hunters has an advantage when it comes to 

representation but only when the incentives for collective action are missing. The 

functionality differs between the committees when it comes to the form of management. 

Further research could expand the scope of this subject. Both the scale of included 

committees and with quantitative data research. The leadership role in co-management 

needs more focus in co-management studies.  

Keywords: Carnivore management, Co-management, Legitimacy, Social networks, 

Deliberation, Learning and Collective action. 

  



 

 

Förord 

Denna studie har på flera sätt varit väldigt intressant och givande att genomföra. Den har inte 

bara berikat mig med ytterligare kunskap inom offentlig förvaltning utan även givit mig 

möjligheten att gå in på djupet inom ett område som är väldigt komplext men samtidigt 

intressant. Detta ämne är ett kontroversiellt ämne och det har lärt mig att ha en förståelse och 

respekt för det i intervjuerna men även i hantverket. Intervjuerna är även något som samtidigt 

som de är jobbiga att transkribera dessutom ger mycket tillbaka. Det har varit spännande att 

lyssna av intervjuerna för att både se sina egna brister och lära av dem men även att höra 

intervjupersonernas upplevelser av detta ämne. Det har även varit givande att fysiskt besöka 

en del intervjupersoner som gladeligen tog emot mig på sina kontor men även på sina gårdar. 

Jag skulle vilja tacka ett par personer som har hjälpt mig under studiens gång. Först och 

främst vill jag tacka min handledare som på ett bra och konstruktivt sätt väglett både mig och 

studien till det bättre. Tidigt under arbetsprocessen tog jag kontakt med Camilla Sandström 

från Umeå universitet, hennes tips och kunskap om forskningen kring viltförvaltning var 

verkligen givande och det tackar jag henne för. Jag vill även tacka mina kurskamrater som 

under vägen har bistått med både delopponeringar men även givande diskussioner. Till sist 

vill jag rikta ett stort tack till alla de intervjuade personerna i studien, tack för att jag fick 

intervjua er och gjorde denna studien möjlig. 

 

Tore Gustavsson 

Juni 2019 
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1.0 Inledning 

 

Viltförvaltningen i Sverige är ett område som riksdagen har beslutat sig för att regionalisera. 

Detta innebär att beslut ska fattas så nära de berörda parterna som möjligt. Det finns många 

utmaningar för viltförvaltningen och det skapar även konflikter mellan olika intressen i 

samhället. För att lösa dessa problem eftersträvas en adaptiv förvaltning som kan vara flexibel 

i och med att naturen, men även samhället, är föränderlig. Detta gör alltså att även dess 

förvaltning bör återspegla detta och genom det argumenteras det för en samförvaltning av 

viltförvaltningen (Naturvårdsverket, 2018). 

En roll inom detta arbete, med att skapa en adaptiv viltförvaltning som är regional, som kan 

mildra konflikter och arbeta med dess utmaningar, är ett organ som heter 

Viltförvaltningsdelegation som lyder under Länsstyrelsen sedan år 2010. I denna delegation 

finns berörda intresseorganisationer som till exempel lantbruk, naturvård, skogsindustri, 

friluftsliv, jakt- viltvård och turism men även politiska företrädare, för att förankra och 

förvalta denna gemensamma resurs som viltet är. Delegationen ska gemensamt i dialog 

samverka för att komma fram till beslut i frågor om övergripande riktlinjer gällande 

skyddsjakt och licensjakt. De ska även pröva frågor om rovdjur. Landshövdingen i varje län 

agerar ordförande i delegationen. Den främsta konflikten finns mellan de som vill bevara 

rovdjur och de som vill minska antalet rovdjur. Detta är den främsta skiljelinjen inom 

delegationen och har präglat den svenska viltförvaltningen i och med vargens återkomst i 

både Sverige och Norden. Regeringen vill nu att besluten om rovdjuren ska fattas närmare de 

medborgare som påverkas och mer direkt av rovdjurens ökade närvaro. Detta hänger ihop 

med den Europeiska unionens riktlinjer kring förvaltningen av rovdjur. Samtidigt som detta är 

ett område som präglas av konflikter mellan intressen, uppges det att dessa intressens olika 

resurser, erfarenhet och kunskap är avgörande för att få både en fungerande och legitim 

viltförvaltning (Prop. 2008/09:210). 

"Synen på viltets värden och hur det bäst ska förvaltas varierar beroende på människors olika 

intressen och värderingar. Samhället behöver hitta sätt att både ta vara på den resurs som viltet 

utgör och hantera de utmaningar och konflikter som det skapar. Viltet är en gemensam resurs som 

behöver förvaltas gemensamt, i dialog och samverkan mellan olika intressen." (Strategi för svensk 

viltförvaltning, Naturvårdsverket 2015, s. 3). 
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Denna form av förvaltning, där både det offentliga och det privata deltar, benämns som 

samförvaltning och de fördelar som kan möjliggöras genom detta, är att främja diversifierade 

resurser, mildrande av konflikter och ökande av legitimitetens förutsättningar. Det finns dock 

stora utmaningar med denna förvaltningsform, i och med att de olika intressena går brett isär 

genom dess olika problemdefinitioner, men även då det handlar om och berör människors liv 

och näringsverksamhet. Utmaningarna Viltförvaltningsdelegationen står inför har berörts av 

Lundmark, Matti och Sandström (2014) i en studie kring hur förutsättningarna för legitimitet 

för Viltförvaltningsdelegationerna i Sverige kan undersökas. Deras studie föreslår en modell 

av tre begrepp som bör fokuseras på för att kunna undersöka de aspekter som kan komma upp 

i och med denna samförvaltning av ett problematiskt område. Den första handlar om hur de 

sociala nätverken ser ut, på vilket sätt de olika delegaterna samverkar, dess olika 

ihopkopplingar med varandra och även hur de återkopplar med sitt intresse. Det andra 

begreppet handlar om hur dialogen fungerar i delegationen och den tredje om hur 

förutsättningarna för delegaterna att förstå varandras perspektiv ser ut eller i alla fall acceptera 

dem. De tre begreppen kommer att benämnas Sociala nätverk, Deliberativ diskussion och 

Problemförståelse. De särskiljer även intern legitimitet, där det handlar om hur de interna 

förhållandena utvecklar sig inom delegationen, och extern legitimitet som handlar om hur väl 

den samlande resursen fångar upp de inkluderade organisationerna och även samhället 

(Lundmark, Matti & Sandström, 2014). 

Det faktum att Viltförvaltningsdelegationerna innehåller privata medlemsorganisationer 

ställer delegationen inför ytterligare utmaningar. Enligt Olsons teori kring kollektivt agerande 

med gemensamma nyttor menar han att rationella människor i grupp kommer att agera utifrån 

villkoret, att det ska finnas specifika incitament för den egna gruppen för ett kollektivt 

handlande (Olson 1971). I detta fall är gruppen intresseorganisationerna. Detta talar alltså 

emot att intresseorganisationerna skulle samverka för det mest gynnsamma kollektiva om det 

inte finns incitament för det. I denna studie kan dessa incitament bli avgörande för 

delegationens förutsättningar för legitimitet, eftersom att premissen för samförvaltning är att 

det finns ett kollektivt handlande. Denna studie kommer att undersöka en samförvaltning där 

denna teori kan sättas på prov. 

Viltförvaltningsdelegationen står alltså inför stora utmaningar när det kommer till att försöka 

föra samman olika intressens viljor för att förbättra viltförvaltningens legitimitet i Sverige. 

Denna studie kommer att utgå från dessa tre presenterade begrepp här ovan, för att utforska 

förutsättningarna för den interna och externa legitimiteten. Dessa viltförvaltningsdelegationer 
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ska följa de riktlinjer som finns i proposition "En ny rovdjursförvaltning 2008/09:210". Denna 

proposition ligger alltså bakom inrättandet av dessa viltförvaltningsdelegationer. Dessa 

förvaltningsmål blir riktlinjer för Viltförvaltningsdelegationen och kommer att presenteras 

närmare i studien. Förvaltningsmålen kommer att jämföras med intervjupersonernas 

uppfattningar och upplevelser för att kunna undersöka hur de stämmer överens. Propositionen 

och jämförelsen kommer att bistå studien i hur legitimitetens förutsättningar ska analyseras, 

genom de utvalda begreppen genom att förvaltningsmålen utgör själva policyn för 

delegationens arbetssätt. 

Viltförvaltningen i Sverige är väldigt omdiskuterad och det kan bli kontroversiellt och 

problematiskt att undersöka det. Det finns fall där personer har hotats och kränkts utifrån 

deras åsikter kring viltförvaltning. Denna studie kommer att avidentifiera både de inkluderade 

enskilda personerna och länen i för att inte utsätta någon. 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om regeringens intentioner med 

viltförvaltningsdelegationer överensstämmer med hur dessa fungerar i praktiken, genom att 

undersöka två regionala delegationers interna och externa legitimitet. Det utifrån begreppen 

från Lundmark, Matti och Sandströms (2014) modell för studier om 

Viltförvaltningsdelegationen. Begreppen är sociala nätverk, deliberativ diskussion samt 

problemförståelse. En potentiell skillnad mellan delegationernas funktion kommer studien att 

analysera utifrån Olsons (1971) teori om organisationers logiska handlande, för att kunna 

förklara varför den potentiella skillnaden finns.  

1.2 Frågeställningar 

 Hur fungerar de regionala viltförvaltningsdelegationernas interna legitimitet gällande 

aspekterna sociala nätverk, deliberativ diskussion samt problemförståelse? 

 Hur fungerar de regionala viltförvaltningsdelegationernas externa legitimitet gällande 

aspekterna sociala nätverk, deliberativ diskussion samt problemförståelse? 

 I vilken utsträckning överensstämmer de regionala viltförvaltningsdelegationernas 

interna och externa legitimitet med regeringens intentioner på området? 

 Hur kan de regionala viltförvaltningsdelegationernas funktion förklaras utifrån Olsons 

(1971) teori om organisationers logiska handlande?  
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1.3 Disposition 

Denna studie är uppdelad i åtta kapitel. Efter det inledande kapitlet följer en genomgång av 

den svenska viltförvaltningens kontext, inkluderande en genomgång av den redan nämnda 

proposition som innehåller regeringens intentioner med Viltförvaltningsdelegationen. Det 

följs av ett kapitel om tidigare forskning och teori. Studien kommer att ta hjälp genom 

Lundmark et al. -begreppen att analysera delegationernas legitimitet. Olsons teori om 

organisationers logiska handlande kommer att agera som en förlängning av analysramen, med 

ambitionen att förklara varför de två delegationerna fungerar som de gör. Här efter kommer 

analysramen, där presenteras och redovisas de tre begreppen från Lundmark, Matti och 

Sandström (2014) mer ingående. En metoddiskussion kommer att diskutera de vägval som har 

gjorts under studiens gång, inkluderande avväganden kring Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Efter detta kommer den insamlande empirin att undersökas och sammanställas utifrån mönster 

som har kommit fram under arbetets gång. Det framkomna resultatet kommer att 

sammanställas, för att sedan kunna avsluta studien med slutsatser och en slutdiskussion. 
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2.0 Svensk viltförvaltning 

Detta avsnitt kommer att beröra hur den svenska viltförvaltningen är utformad efter införandet 

av viltförvaltningsdelegationerna år 2010. Delegationens position, inom både den nationella 

och Europeiska unionens kontext, kommer att förklaras och redovisas, genom en figur 

framtagen i och med studiens gång (Figur 1). Avsnittet kommer även att presentera de 

intentioner som regeringen har och som ligger bakom införandet av 

Viltförvaltningsdelegationerna. Propositionen har titeln "En hållbar rovdjurspolitik 

2008/09:210" och beskriver att viltförvaltningen i Sverige behöver ha ett ökat regionalt ansvar 

över rovdjuren. Det ska kunna ge rovdjurspolitiken ett bättre och bredare stöd för att på ett 

långsiktigt plan kunna öka acceptansen för rovdjuren och på det sättet ha en livskraftig 

rovdjursstam, men samtidigt människor ska kunna leva på och bruka landsbygden (Prop. 

2008/09:210). 

2.1 Viltförvaltningsdelegationens position inom viltförvaltning 

Här nedan följer en kartläggning över hur den svenska viltförvaltningen fungerar på ett 

översiktligt plan. Viltförvaltningsdelegationen är ett samverkansråd som finns inom denna 

process av viltförvaltningen. EU formar direktiv och det genom art- och habitatdirektivet 

92/43/EEG för att sedan genom riksdag och regering bli svensk lag för Naturvårdsverket att 

följa. Länsstyrelsen har uppdraget att upprätthålla ett samverkansråd, alltså 

Viltförvaltningsdelegationen. Landhövdingens roll är både att leda delegationen och samverka 

med andra landshövdingar från andra län, för att sedan ge underlag till Naturvårdsverket som 

har beslutanderätt. Det handlar då främst om fördelning av rovdjursstammarna. En del 

områden, skyddsjakt och licensjakt, har dock delegerats från Naturvårdsverket till 

Länsstyrelsen där landshövdingen eller tjänstemän beslutar (Prop., 2008/09:210). 

Det blir alltså Viltförvaltningsdelegationens roll att verka som ett samverkansråd för 

Länsstyrelsen och ge sammantagna bedömningar till landshövdingen, som i sin tur förhandlar 

med andra landshövdingar inom respektive rovdjursförvaltningsområde: norra, mellersta eller 

södra. Viltförvaltningsdelegationen ska alltså pröva miniminivåer och 

rovdjursförvaltningsplaner, som sedan landshövdingen ska försöka förhandla i samspel med 

andra län. 

Det Viltförvaltningsdelegationen i varje län beslutar är övergripande riktlinjer för: 1. 

viltförvaltningen inom länet, 2. skötsel av älgstammen och i förekommande fall för skötsel av 

hjort- och vildsvinsstammarna, 3. licensjakt och skyddsjakt inom länet och 4. bidrag och 
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•Art- och habitatdirektiv EU 

•Proposition 2008/09:210 Regering 

•Beslutanderätt över miniminivåer och 
rovdjursförvaltningsplan  

•Förhandling mellan landshövdingar 
Naturvårdsverket 

•Landshövding & tjänstemän 

•Beslutanderätt över licensjakt och 
skyddsjakt 

Länsstyrelse  

•Intressen & politiska företrädare 

•Övergripande riktlinjer 

•Pröva frågor om rovdjur 

 

Viltförvaltningsdelegation 

ersättning enligt viltskadeförordningen (förord., 2009:1474). Det är det översiktliga, till 

exempel översiktliga riktlinjer för licensjakt och skyddsjakt som beslutas om, beslut i de 

enskilda fallen tar Länsstyrelsen som tidigare nämnt. Denna illustration är framtagen i och 

med studiens gång. Det för att det är viktigt att förstå Viltförvaltningsdelegationen i dess hela 

kontext inom viltförvaltningen. 

Figur 1. Viltförvaltningsdelegationens position inom förvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Egen illustration)  

Viltförvaltningsdelegationen är en del i en större kontext av viltförvaltningen. För att koppla 

detta tillbaka till Olsons (1971) teori, och den tidigare forskningen, blir det alltså i 

delegationen som intresseorganisationerna får sitt spelrum. De representerade 

intresseorganisationerna ingår i en samförvaltningsprocess, där eftersträvas det kollektiva 

bästa, genom att vara en del inom ett offentligt organ. Representanterna kommer att främja 

sina egna organisationer genom att de är rationella individer och den logiska förklaringen till 

varför organisationer uppstår. Ordförande, i form av landshövdingen utgör en koppling mellan 

dessa aktörer, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Landshövdingen spelar en viktig roll 

genom denna koppling. Det blir här igenom det offentliga kan styra de privata aktörerna inom 

samförvaltning, genom riktlinjer och mål. 
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Enligt Olsons teori skulle det alltså vara svårt för denna samförvaltning att fungera, därför att 

människan är en rationell individ och den kommer bara att agera för den egna gruppens bästa, 

när det beslutas om gemensamma nyttor. Samförvaltningen kan lyckas om det finns 

incitament för de enskilda grupperingarna att inte agera för den egna gruppen utan för det 

kollektiva mest gynnsamma (Olson 1971). Det blir en central utmaning för 

Viltförvaltningsdelegationen att implementera incitament för intresseorganisationerna, så att 

delegationens beslut inte ska stå i motsats till organisationens. 

2.2 Viltförvaltningsdelegationens proposition 

Den proposition som kommer att användas inom denna studie ligger till grund för 

Viltförvaltningsdelegationens införande. Denna proposition med relevant innehåll som berör 

själva förvaltningsmålen och hur samförvaltningen ska gå till. Det finns många olika 

förvaltningsplaner och förvaltningsmål utfärdade av både länsstyrelser och Naturvårdsverket, 

men dessa handlar mer om hur djuren och rovdjuren ska förvaltas. Det intressanta med denna 

proposition blir de argument, förklaringar och riktlinjer som alla de 21 stycken 

Viltförvaltningsdelegationerna ska följa. 

Här nedan följer en presentation av proposition 2008/09:210 som kommer att redovisa det 

mest relevanta för studien. Denna del kommer sedan att användas som en del i jämförelsen 

mellan hur propositionen eftersträvar att delegationen ska fungera och hur det verkligen 

fungerar, baserat på intervjuerna. Den kommer även ge studien en grund för hur legitimiteten 

ska behandlas. 

2.2.1 Presentation av propositionen 

Det kommer att börja med ett utdrag ur propositionen som är övergripande för att sedan 

presentera de utformade kategorierna, förvaltningsprocess och konstruktion. Det första citatet 

bygger upp de generella riktlinjerna för delegationen. Det handlar om såväl stora externa mål 

som om hur själva delegationens bedömningar ska förfara. 

"För att uppnå acceptans för rovdjuren och åstadkomma ett reellt regionalt ansvar och lokalt 

 inflytande över rovdjursförvaltningen bör det inrättas en 

 viltförvaltningsdelegation vid varje länsstyrelse. Delegationerna bör ersätta 

 dagens viltvårdsnämnder och regionala rovdjursgrupper. För att kunna göra 

 sammantagna bedömningar i bred samverkan om viltförvaltningen inom länet, 

 bör viltförvaltningsdelegationerna ha bred representation med företrädare för 

 olika intressen och även politisk representation (Prop. 2008/09:210). 
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Detta citat inleder denna studie och blir ett väldigt centralt citat för denna sammanfattning. 

Det uttrycker översiktligt hur delegationen ska göra sammantagna bedömningar i bred 

samverkan. Detta ställer krav på samförvaltningen för att denna ska verkligen genomföras. 

Den berör även konstruktionen översiktligt och trycker på bred representation och inkludering 

av politiken. Detta i sin tur lägger grunden för de tre begreppen sociala nätverk, den 

deliberativa diskussionen och problemförståelsen. Sociala nätverk genom den breda 

representationen från olika intressen tillsammans med de politiska företrädarna. Den 

deliberativa diskussionen och problemförståelsen bör fungera för att kunna göra sammantagna 

bedömningar i bred samverkan. Allt detta hänger ihop med det inledande, att uppnå acceptans 

för rovdjuren och dess förvaltning, där problemförståelsen blir relevant, och där 

förutsättningarna för legitimiteten kan främjas. 

2.2.2 Förvaltningsprocess 

Denna del handlar om den själva processen för delegationen att genomföra deras arbete. 

"…ansvaret för förvaltningen av rovdjuren i högre utsträckning än i dag skulle kunna ske på 

 regional nivå med större möjligheter till lokal delaktighet." (prop. 

 2008/09:210:9). 

Inom detta citat kan vi se hur det eftersträvas en annan syn på själva förvaltningen av 

rovdjuren. Förvaltningsprocessen bör bli mer lokalt anknuten och även decentraliseras.  

"För att möta de olika samhällsintressena i rovdjursförvaltningen är det angeläget med såväl 

 juridisk och biologisk som samhällsvetenskaplig kompetens hos myndigheterna. 

 I enlighet med budgetpropositionen för 2009 kommer länsstyrelserna under 

 2009–2011 att få extra medel för kompetenshöjande åtgärder till följd av en 

 regionaliserad förvaltning." (prop. 2008/09:210:10). 

Här kan vi finna en strävan av att den gemensamma fortbildningen ska öka. Detta för att i sin 

tur öka den gemensamma resursen inom delegationen. Det blir en strävan efter att alla inom 

delegationen ska kunna agera på lika villkor med liknande information och kunskap. 

"Det är viktigt att det sker återkoppling från de förordnade representanterna till respektive 

 intresseorganisation för att skapa möjlighet för organisationen att följa och 

 utvärdera delegationens arbete." (prop. 2008/09:210:26). 
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Här kan vi se aspekten av återkoppling och hur viktig den upplevs vara. Denna aspekt 

inkluderas inom sociala nätverk, där den kommer att tittas närmare på. Det blir ett relevant 

citat i den meningen att det är en tydlig vägledning och hur den externa legitimiteten kan 

stärkas. 

2.2.3 Konstruktion 

Denna del handlar om uppsättningen av roller och representanter i delegationen. 

"Delegationernas sammansättning bör därför avspeglas i denna komplexitet. De 

 representanter som ingår i delegationerna bör företräda de olika intressena och 

 representationen bör alltså inte vara personknuten." (prop. 2008/09:210:26). 

"För att ytterligare utvidga det lokala och regionala inflytandet över ställningstaganden om 

 förvaltningen, bör förtroendevalda politiker finnas representerade i 

 delegationerna…" (prop.  2008/09:210:26). 

"Delegationerna bör ledas av landshövdingen och övriga ledamöter bör utses av länsstyrelsen" 

 (prop. 2008/09:210:26). 

Inom de ovanstående citaten blir det klart att Viltförvaltningsdelegationen ska bestå av 

representanter som inte är personknutna från olika intressen. Delegationen ska även inkludera 

politiska företrädare och ha landshövdingen som ordförande. 

2.2.4 Sammanfattning av presentation 

För att sammanfatta denna analys och ge en klarare bild av den så kommer dessa punkter att 

presentera de huvudsakliga riktlinjerna. Dessa punkter kommer sedan att stå som grunden i 

den jämförelse som kommer att genomföras mot utfallet från analysen av intervjuerna.  

 Sammantagna bedömningar med bred samverkan 

 Återkoppling tillbaka till intresseorganisationer 

 Kompetenshöjande åtgärder 

 Bred representation från olika intressen 

 Inkludera politiska företrädare 

 Ledas av landshövdingen 
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3.0 Tidigare forskning & teori 

I detta avsnitt problematiseras studiens teori, Olson (1971), som kommer att agera som en 

förklarande del inom studiens slutsatser för att kunna ge oss en förklaring till potentiella 

skillnader mellan delegationerna. Avsnittet inleds dock med hur tidigare forskning kring 

viltförvaltning och sedan kring de tre Lundark et al. -begreppen, som studien fokuserar på 

genom analysen. Även komplexiteten i legitimiteten berörs. De specifika begreppen kommer 

att presenteras närmare inom analysramen i nästa avsnitt. Avslutningsvis kommer en 

diskussion att föras kring hur den tidigare forskningen och teorin relaterar till denna studie. 

Denna kontext av tidigare forskning har valts ut med syftet att ge en bild av olika fenomen 

och mönster inom den svenska viltförvaltningen. Det är viktigt att se till hur representationen 

och ledarskapet har undersökts tidigare för att kunna relatera till dessa utifrån denna studiens 

resultat. Det kan också ge oss en förståelse för varför en samförvaltning eftersträvas inom just 

detta område. 

3.1 Viltförvaltning 

Samförvaltningen i allmänt, men speciellt viltförvaltningen, tar avstamp i utvecklingen av hur 

den offentliga styrningen har gått från government till governance. Det vill säga att istället för 

att det offentliga ska leda det privata, sätts riktlinjer och mål upp för det privata. På det sättet 

blir det mer en styrning från det offentliga än ledning genom offentliga förvaltningar. Denna 

utveckling av förvaltningssätt har Cinque (2015) kopplat till viltförvaltningen genom att 

undersöka hur denna styrning från det offentliga spelar för roll. Hennes studie visar på att 

ledarskapet, specifikt inom viltförvaltning, blir viktigt genom att det är ett kontroversiellt 

område som innehåller väldigt divergerande intressen.  

En annan aspekt av denna utveckling mot governance visar hur delegaterna inom 

Viltförvaltningsdelegationen upplever att de har blivit mer professionella genom att mandatet 

liknar mer en myndighetsutövning. Detta kommer från Duit och Löf (2012) där de menar att 

genom denna professionalisering står delegaterna närmare sina organisationer som de 

representerar och på det sättet kan de vara en nackdel för delegationens förvaltningsmål. Den 

anpassning eller acceptering av andra perspektiv som eftersträvas, kan bli sinande genom att 

de håller fast vid organisationens ståndpunkt mer nu än förut, innan införandet av 

Viltförvaltningsdelegationerna. 

Dessa olika aspekter inom tidigare forskning har lett fram till specifika studier om hur en 

optimal samförvaltning inom viltförvaltning bör vara. En studie tar upp fem olika områden 
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när det kommer till Viltförvaltningsdelegationens funktion. Det första begreppet handlar om 

förtroendet mellan personer och de grupper som samverkar inom samförvaltningen, det andra 

handlar om representanternas fördelning, den tredje handlar om att de olika definitionerna av 

problemet blir erkända, det fjärde handlar om den deliberativa kommunikation som bör utgå 

från gemensamma och uppsatta mål och det femte och sista handlar om rollen som ordförande 

inom samförvaltningen har (Sjölander-Lindkvist, Johansson & Sandström, 2015). Här ser vi 

många likheter inom punkterna med de begrepp som denna studie använder sig av, de sociala 

nätverk mellan delegaterna, den dialog som bör vara en deliberativ diskussion och 

problemförståelsens anpassning. 

Studien ovan ledar oss in på representationen inom delegationen, hur den är fördelad mellan 

de olika intressena och om det finns något mer som påverkar denna fördelning. En 

snedfördelning som finns inom viltförvaltningsdelegationen visar en studie från Lundmark 

och Matti (2015). De menar att fördelningen generellt mellan de som är mot rovdjur och de 

som är för rovdjur är med klar fördel för de mot rovdjur. En aspekt de trycker på är att många 

delegater inom dessa delegationer är jägare till vardags och detta kan resultera i en 

snedfördelning. 

3.2 Sociala nätverk, deliberativ diskussion & problemförståelse 

Viltförvaltning är komplext genom att det förvaltar en gemensam resurs som är i ständig 

förändring. Detta ställer krav på hur de sociala nätverken är uppbyggda. En studie menar att 

det behövs lokala aktörer i denna typ av samförvaltning, därför där kan de ge givande 

erfarenhet och passande resurser för det specifika länet. Det behövs även aktörer från det 

offentliga eftersom det finns en komplexitet inom detta område. Det gäller att arbeta med 

olika aktörer från olika nivåer för att kunna klara de utmaningar den föränderliga naturen 

skapar (Guerrero, McAllister, Corcoran & Wilson, 2013). 

Att ett beslut från en samförvaltning är argumenterat innebär att det finns goda och 

faktabaserade argument bakomliggande de beslut som tas. Detta ses som ett grundvillkor 

inom detta begrepp av en studie. Förutsättningarna för problemförståelsen byggs upp inom 

den deliberativa diskussionen och är främst gällande att utfallet är argumenterat på ett rättvist 

sätt (Pellizzoni, 2001). Detta för oss vidare till problemförståelsen där den deliberativa 

diskussionen skapar en stor del av förutsättningarna. Problemförståelsen kan delas upp i tre 

olika delar grundat på dess funktion. Det handlar först om att lära sig något nytt, den andra 
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delen innebär att reflektera över det man har lärt sig och det tredje handlar om att reflektera 

över själva lärandet (Löf, 2013). 

3.3 Legitimitetens komplexitet 

Det finns en komplexitet kring legitimiteten kring dess överensstämmelse med den folkliga 

viljan. Det är inte självklart att den upplevda åsikten allmänheten har, stämmer överens med 

hur lagar och regler är utformade. Matti (2009) menar att det finns en skillnad i nivå mellan 

dessa genom att offentliga policys blir djupare än den mer ytligare mediala allmänna viljan. 

Detta kan påverka legitimiteten genom att vara missvisande. Det kan uppstå fall där en 

samförvaltning är starkt legitim men det finns en upplevd missnöjdhet framställd i media, där 

det visas en helt annan bild. Studien menar att detta kan försvaga både legitimiteten och den 

demokratiska processen (Matti, 2009). 

3.4 Organisationernas logiska handlande  

Studiens teoretiska ansats tar avstamp i Olsons teori kring hur grupperingar kan agera 

kollektivt med gemensamma nyttor, i detta fall, viltet. Enligt Olson kan bara organisationer 

agera kollektivt när det finns specifika incitament enade för den egna organisationen. 

Förklaringen bakom detta är att organisationer i större sammanhang än den egna gruppen 

kommer att främst agera i sitt egna intresse framför andras. De utnyttjar andra framför att 

själva bli utnyttjade. Olson menar att, för en organisation ska kunna handla kollektivt, att 

handla för det mest gynnsamma för det kollektiva, behöver specifika incitament finnas för att 

motivera individerna (Olson, 1971). Det kollektiva handlandet är en central del inom 

samförvaltning, genom att det handlar om att förvalta med målet att det ska vara mest 

gynnsamt för det kollektiva (Emerson & Nabatchi, 2015). 

Olson bygger upp sin tes med varför intresseorganisationer finns överhuvudtaget. När 

människor organiserar sig finns det ett eller flera gemensamma mål de vill sträva efter och de 

tror att genom att gruppera sig med andra kan deras mål bli verklighet. Om mål kan uppnås av 

en enskild individ skulle inte organisationer finnas. Denna teori handlar om varan av 

gemensam nytta, t.ex. rättsväsendet och sjukvården. Denna studie med samförvaltning i 

fokus, gör denna aspekt intressant om dessa tendenser återfinns här. Samförvaltningen, som 

nämnt,  handlar om det kollektiva handlande genom att föra samman det privata och det 

offentliga för det mest gynnsamma kollektivt. Det blir en fråga om samförvaltningen kan föra 

samman intresseorganisationer genom att få deras rationella individuella agerande att inte stå i 

motsats till det kollektiva bästa. 



14 

 

3.5 Diskussion 

Inom den tidigare forskningen kring Viltförvaltningsdelegation har det gjorts studier som 

berör alla de tre begrepp som denna studie använder från Lundmark et al. - begreppen. Denna 

diskussion ska inte gå till att sammanfatta den tidigare forskningen utan ska föra studien 

vidare från den. Då viss tidigare forskning, precis som denna studie, avidentifierar vilka län 

som undersökts blir det svårt att utesluta att dessa län tidigare har studerats. Detta är dock inte 

speciellt relevant då denna studie handlar om samförvaltningsprocessen och dess utmaningar. 

Det blir fokus mer på hur studien kan nyansera och utveckla samförvaltningens olika problem 

som kan uppstå och visa på mönster. Det kan även göras reflektioner kring generaliseringar 

för att kunna förhöja studiens slutsatser både inomvetenskapligt och utomvetenskapligt.  

Den roll som denna studie kommer att relatera till är först att utveckla och pröva Lundmark et 

al. -begreppen som används. Genom att använda sig av en modell, som baseras på precis den 

förvaltningen som denna studie studerar, skapas en trovärdig och stabil övergång från den 

analysram som byggs upp till själva studien. Den tidigare forskningen kommer in här för att 

bygga upp relevansen bakom de begrepp som används. En andra anledning till studiens 

vinkel, relaterat från tidigare forskning, bygger på att undersöka ett mer specifikt fall, i detta 

fall två utvalda län. Detta för att föra ner det översiktliga till en lägre nivå och genom det kan 

det skapa en mer relevant studie. Det tredje handlar också om att tillföra intervjuer med 

representanter från delegation, det konkreta kan tillföra en djupare och mer praktisk förståelse 

av de olika begreppen, sociala nätverk, deliberativ diskussion och problemförståelse. Det blir 

alltså inte enbart en utveckling av Lundmark et al. -begreppen utan även begreppen kommer 

att kunna utvecklas i ett större perspektiv och bidra till vetenskapen om dess effekter. Det kan 

även uppstå möjlighet till att lägga till andra begrepp eller ta bort begrepp inom modellen för 

att på det sättet utveckla och förbättra den. 

Den teori från Olson (1971), som studien använder, blir passande i och med att det handlar 

om en samförvaltning. Olsons teori om rationella individers logiska handlande kring det 

kollektiva, blir en fråga där det kan visa sig om dessa incitament, för att överkomma det 

individualistiska handlandet, fungerar och på vilket sätt det framställs. Denna teori kommer 

att relateras till studiens slutsatser för att fördjupa vetenskapens förståelse av samförvaltning. 

Teorin vägleder slutsatserna genom att möjligen kunna urskilja skillnader och förklaringar till 

delegationernas legitimitet och funktionalitet. 



15 

 

I relation med den tidigare forskningen blir Olsons teori relevant genom att fokusera på hur 

dessa intresseorganisationers logiska handlande fungerar. Vi kan se inom tidigare forskning 

hur den har fokuserat på delegationens representation, ledarskapet och denna utveckling från 

government till governance. Den roll som intresseorganisationerna tar inom governance visar 

sig vara avgörande för delegationens legitimitet och funktion. Det blir genom denna teori som 

studien kan komma och förklara varför de spelar en sådan betydande roll, men även hur den 

kan komma att styras från det offentliga.  
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4.0 Analysram 

De tre huvudbegrepp denna studie kommer att använda sig av är uppbyggda i en studie av 

Lundmark, Matti och Sandström från 2014. I den studien föreslår de en modell för att 

undersöka förutsättningen för legitimitet för en samförvaltning. De använder 

Viltförvaltningsdelegation som ett illustrativt exempel. De bygger upp tre begrepp för att 

kunna strukturera och fokusera en studie med ett likande syfte. De tre begreppen är sociala 

nätverk, deliberativ diskussion och problemförståelse. Begreppen byggs upp med hjälp av 

underbegrepp för att ge dem ett tydligare innehåll (Lundmark et al., 2014). Dessa tre begrepp, 

tillsammans med dess underbegrepp, kommer att vägleda analysen av de genomförda 

intervjuerna på ett kumulativt sätt. Det vill säga att de begrepp och underbegrepp som kan 

urskiljas kommer att inkluderas inom studies resultat. Det för att studien ska kunna fokusera 

på de olika fenomen som återfinns i intervjuerna. Delegaternas egna upplevelser kan spegla 

hur förvaltningsprocessen går till. Det blir även en funktion av att kunna bekräfta olika 

upplevelser genom att intervjua flera om samma begrepp och fenomen. Dessa blir således 

hanterade som analysverktyg genom att de ger riktlinjer över hur olika upplevelser och 

fenomen kan tolkas. Begreppen kommer att presenteras, uppbyggda av dess underbegrepp, 

längre fram i detta avsnitt. 

4.1 Samförvaltningens framväxt 

Som nämnt inom tidigare avsnitt, kommer samförvaltningen från utvecklingen av governance. 

Den förändrade styrningen från det offentliga, government, som innebär att det offentliga 

leder det privata genom t.ex. offentliga institutioner. Detta har övergått till att det offentliga 

styr bara det privata, governance, där det offentliga sätter upp riktlinjer och mål med 

förvaltningen av ett visst område. Inom litteraturen kring samförvaltning kan man finna att det 

finns en samlad förståelse av varför utvecklingen har främjat denna typen av förvaltning. Det 

handlar främst om tre olika aspekter som ses förbättras eller förstärkas genom att inkludera 

både offentliga och privata aktörer inom förvaltningen av ett problematiserat område 

(Lundmark et al., 2014). Det första handlar om att samla en större resurs. Det är olika typer av 

resurser som eftersträvas inom detta förvaltningssätt. Kunskap och erfarenhet är de två som 

väger tyngst som argument. Detta inkluderar även att de privata aktörerna är de som främst 

blir påverkade av det som bestäms inom samförvaltningen. Ett annat argument som finns är 

även  resursen av inflytande och kontakter som de privata aktörerna kan inneha. Genom sina 

nätverk kan den externa legitimiteten stärkas ytterligare genom att dessa aktörer är 

representanter för sitt egna intresse. Det betyder att de har en eller flera organisationer bakom 



17 

 

sig (Carlsson & Berkes, 2005). Dessa fyra resurser: kunskap, erfarenhet, lokalkännedom och 

kontakter lägger grunden för denna aspekt. 

Den andra aspekten som tas upp som en central anledning till samförvaltningsprocessens 

framväxt, är att det minskar konflikter mellan de involverade aktörerna. Genom att aktörerna 

får möjligheten att vara involverade och inkluderade inom förvaltningsprocessen, kan 

acceptansen för dess utfall och för varandra öka. Det handlar även om hur aktörer med olika 

problemidentifikation kan komma tillsammans för att samförvalta ett problematiserat område. 

Även en gemensam vidareutbildning av det senaste inom forskningen, rapporter och analyser 

kan stärka den interna legitimiteten. Genom att representanterna gemensamt både får 

utbildning och lär av varandra kan förståelsen av varandras verklighet bli bättre förstådd 

(Olsson et al., 2004). 

Det tredje centrala argumentet för samförvaltningsprocess för oss tillbaka till grunden inom 

denna studie och handlar om hur legitimiteten kan stärkas. Genom att både inkludera privata 

och offentliga aktörer, minska konflikterna och en mångfald av resurser kan legitimiteten öka 

genom några olika områden som tas upp inom litteraturen. Det handlar om att de olika 

intressen som finns inom en specifik fråga blir rättvist igenkänt, alltså att det intresse får 

inflytande genom deras intresse för sakfrågan. Det handlar även om hur viktig balansen inom 

de sociala nätverk är för att stärka dels legitimiteten men även problemförståelsen inom 

samförvaltningsprocessen. Även här trycks det på att en mångfaldig resurs är behövlig. Det 

gäller även att ge representanterna resurser så de kan utföra sitt arbete inom förvaltningen på 

ett rättvisande sätt (Plummer, Crona & Armitage, 2012).  

Det finns alltså flera olika argument, varför samförvaltning föredras inom olika områden, men 

det kan även vara bra att gå in på själva definitionen av samförvaltning. Det är här inte svart 

eller vitt men den mest använda och uppmärksammade definitionen menar att det handlar om 

policyarbete utanför den politiska byråkratin (Emerson & Nabatchi, 2015). Detta växer fram i 

och med att det finns ett problem, som inte enbart är politiskt, det går utanför de traditionella 

formerna. Detta för med sig att staten inte kan hantera detta på egen hand. Det blir ett fall av 

samförvaltning genom att alla de inblandade aktörerna behövs men även därför det är ett 

problematiskt område. Det finns ingen enkel eller traditionell lösning på problematiken från 

det offentliga (Emerson & Nabatchi, 2015) Här kan det jämföras med till exempel 

styrelsearbete. Där finns det ett företag eller organisation som har ett organ för att föra 

verksamheten framåt under dess mandatperiod. Det skillnaden blir här, är att om det inte finns 
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en gemensam lösning eller i alla fall en lösning alla accepterar, kan samförvaltningen både gå 

miste om dess fördelar, som tidigare togs upp och genom det inte löser den huvudsakliga 

problematiken som finns. Detta för oss vidare till hur samförvaltning kan utvärderas, vilka 

delar som är viktiga att specifikt undersöka. Här nedan följer en figur över de tre begrepp som 

kommer att användas tillsammans med deras underbegrepp. 

Figur 2. Lundmark et al. -begreppen 

   (Lundmark et al. 2014:640, egen översättning) 

Här kommer alltså alla begrepp och underbegrepp att presenteras och det är genom dessa 

begrepp som det blir tydligare för analysen att kunna undersöka och verkligen belysa de 

aspekter som kan uppkomma. De kommer alltså att fungera kumulativt, att inkluderas inom 

studien om de återfinns inom de uppkomna aspekterna från intervjuerna. Underbegreppen 

fyller upp huvudbegreppen, genom att ge dem ett stadigt och lättförstått innehåll som kan 

sedan byggas vidare på i studiens slutsatser tillsammans med tidigare forskning. 

4.2 Sociala nätverk 

De fyra underbegrepp som bygger upp detta begrepp är integrering, ihopkopplingar, 

ihoplänkningar och nätverksmångfalden. Förståelse kring de sociala nätverken, både 

interna och externa kan visa på hur de olika ledamöterna inom delegationen ställer sig till 

varandra, hur de samverkar och detta skapar förutsättningar, både positiva och negativa, för 

legitimiteten. Det är även relevant vilken roll som de själva besitter, både inom och utom 

delegationen (Guerrero et al., 2013). 

Integrering handlar om inkluderingen av både intressen och politiska företrädare i 

delegationens samförvaltningsprocess. Delegationen består av många olika intressen som kan 
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gå brett isär. Det är viktigt att alla delegater blir inkluderade i den faktiska processen av 

samförvaltning. Det kan annars riskeras att både relevant kunskap och erfarenhet går förlorad. 

Detta underbegrepp kan specifikt påverka om delegaterna har lika villkor i den deliberativa 

diskussionen genom att det ger förutsättningar för dess funktion. Även de ihopkopplingar som 

finns bland delegaterna påverkar specifikt om de kan delta på lika villkor. Ihopkopplingar 

handlar om hur representanterna återkopplar tillbaka till sina organisationer, som står bakom 

respektive intresse, och det gäller även förberedelser inför delegationens möten. Detta är en 

aspekt där den externa legitimiteten kan påverkas genom att det är delegaterna som är 

kommunikationskanalen till organisationerna (Lundmark et al., 2014). Här får de politiska 

företrädarna en intressant roll genom att deras uppgift är att företräda det allmänna intresset 

istället för deras egna partier. Detta kan ställa dem inför utmaningen att vara osäkra över den 

ståndpunkt de bör hålla (Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:MJU7). 

Det tredje begreppet ligger nära ihopkopplingar och benämns som ihoplänkningar och 

handlar mer om hur den interna legitimiteten påverkas av hur olika representanter utbyter 

kunskap och erfarenheter. Genom en optimalt fungerande samförvaltningsprocess utbyter 

representanterna kunskap för att komma varandra närmare. Det sista begreppet som hjälper 

till att underbygga är nätverksmångfald och handlar om hur väl delegaternas representation 

fångar upp det relevanta nätverk av resurs som finns. Dessa sista två begrepp skapar främst 

förutsättningar för transparensen genom att verkligen inkludera de relevanta aktörerna och hur 

de olika delegaterna utbyter kunskaper mellan varandra. Här behöver det finnas en tranparens, 

som nästa del tar upp (Lundmark et al., 2014). 

4.3 Deliberativ diskussion 

De tre underbegrepp som bygger upp detta begrepp är lika villkor, argumenterad analys 

och transparens. Dialogen mellan delegaterna är en stor del i samförvaltningsprocessen. Det 

är här samspelet mellan delegaterna tar plats genom utbyte av erfarenhet, kunskap och främst 

argument. Här har även ledarskapet en stor roll att fylla, att styra diskussionen (Lundmark et 

al., 2014). 

Lika villkor ges förutsättningar från både hur integreringen fungerar och de ihopkopplingar 

som finns inom de sociala nätverken genom att det sätter premisserna för hur väl de kan vara 

både inkluderade och vad de har för relation mellan varandra. Det som sätter förutsättningarna 

för hur väl den argumenterad analysen är dessa villkor och även hur transparent processen 

är. Som tidigare nämnts bygger både ihoplänkningarna mellan delegaterna och dess mångfald 
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upp hur väl samförvaltningsprocessens diskussion blir. Transparensen ger sedan 

förutsättningarna för den externa delen av problemförståelsen. Den argumenterade analysen 

ligger främst bakom förutsättningarna för hur den interna problemförståelsen fungerar genom 

att vara lättare eller svårare att acceptera. Detta för oss vidare till problemförståelsen där 

samförvaltningsprocessen kan bli fulländad (Lundmark et al., 2014). 

4.4 Problemförståelse  

De underbegrepp som bygger upp detta begrepp är kunskap, förståelse och anpassning. 

Detta begrepp är uppdelat i intern och extern problemförståelse. Det interna berör hur väl 

inom delegationen som delegaterna kan både ha förståelse för andras uppfattning men även 

hur väl de kan anpassa sig eller kompromissa. Denna del påverkas mycket av hur väl den 

deliberativa diskussionen är argumenterad. Det påverkar delegaterna genom hur väl de kan 

kompromissa och även acceptera andras åsikter. Den externa delen byggs från början upp av 

hur transparensen fungerar för delegationen. Detta ger sedan effekter på hur det externa 

utanför delegationen kan förstå eller acceptera dess problemdefinition (Lundmark et al., 

2014). 

Det blir alltså dessa tre huvudbegrep som kommer användas som analysverktyg för att kunna 

fokusera både intervjuerna och dess analys på relevanta områden för att kunna urskilja olika 

faktorer och fenomen som kan påverka legitimiteten i de regionala delegationerna.  
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5.0 Metoddiskussion 

I denna del kommer studiens metod att diskuteras och även dess urval och avgränsningar. 

Riktlinjerna från Dataskyddsförordningen (GDPR) kommer även dem att presenteras och 

diskuteras. 

5.1 Samtalsintervju 

Denna studie använder sig av samtalsintervjuer. Det är ett verktyg som kan möjliggöra svar 

som är oväntade genom att det inte finns några förbestämda svarsalternativ. Det blir delvis 

fritt för intervjupersonen att prata om vad den vill och använda sig av sina egna 

formuleringar, som kan främja ett mer fylligt och givande svar. Samtalsintervjuer ger även 

möjligheten till följdfrågor som kan fördjupa intervjun och ge ett ännu mer givande utfall 

(Esaiasson, Gilljam & Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017). Det användningsområde, som 

denna studie använder samtalsintervjuer för, är att utveckla Lundmark et al -begreppen. 

Denna typ av intervju kan hjälpa till att bena ut och fördjupa de tre huvudbegreppen genom 

att möjliggöra just det ovannämnda, kring uppfattning och även följdfrågor för att finna 

relevant empiri. En annan faktor är att den kan bekräfta uppfattningar genom att andra 

intervjupersoner har liknande skildringar (Esaiasson et al. 2017). 

Det har sammanlagt genomförts 12 stycken intervjuer med semistrukturerad intervjuguide. 

Det har funnits en del begränsningar och utmaningar inom arbetet med dessa intervjuer. De 

flesta representanter som har intervjuats har detta uppdrag vid sidan av eller inom sitt 

vardagliga jobb. Detta har delvis gjort det utmanande att genomföra intervjuerna fysiskt. Som 

man kan utläsa från studiens intervjuinbjudan har fysiska intervjuer föredragits (Bilaga 1). Det 

har genomförts fysiska intervjuer i den mån som det har gått med dels utmaningen som nämns 

ovan men även med tidsaspekten. Den geografiska utmaningen har även den ställt sina krav, 

genom både representanters och forskarens begränsningar till att förflytta sig både inom 

landet och internationellt. 

Av  de intervjuer som har genomförts har fyra stycken skett fysiskt och sju över telefon. Detta 

är inte optimalt då det kan finnas utmaningar med telefonintervjuer. De intervjuer som har 

skett över telefon har genomförts på ett tillfredsställande sätt genom god hjälp av 

intervjuguide. Intervjuguiden har hållit intervjuerna på rätt kurs men inte styrt för mycket. I 

vissa intervjuer har det blivit så, att intervjupersonen har pratat över flera olika frågor, som då 

gjorde att intervjuguiden användes mindre. 
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Inom studien används två olika intervjuguider, en till de delegater som intervjuades och en 

annan till de två landshövdingar som intervjuades, detta på grund av ledamöternas olika roller. 

Inom förordningen står det stadgat att landshövdingen är ordförande i 

Viltförvaltningsdelegationen (Förordning 2009:1474). Även om landshövdingen som är 

ordförande har rösträtt, har hen ett ansvar för ledningen inom delegationen. Det är 

landshövdingen som främst representerar Länsstyrelsen och har ett delegerat ansvar från 

regeringen att förvalta dessa frågor. De övriga ledamöterna inom delegationen representerar 

ett specifikt intresse eller företräder allmänintresset. Detta ställer olika krav på olika personer 

inom delegationen, genom att de har olika roller. Dessa roller tillnämns olika ansvar för 

förvaltningsprocessen. Genom att även inkludera frågor kring ledarrollen till landshövding, 

rättfärdigar det att ha två olika intervjuguider. 

Kontakten med intervjupersoner upprättades först genom att skicka information och en 

inbjudan till intervjun via e-mail (Bilaga 1). Om representanten eller landshövding inte hade 

svarat efter en vecka skickades en påminnelse, där även informationen och inbjudan 

inkluderats. I inbjudan fanns även information om att det är helt frivilligt att delta och att 

intervjupersonen kan avbryta intervjun när som helst utan att nämna orsak (Esaiasson et al. 

2017). Detta är speciellt viktigt då detta är ett kontroversiellt ämne som studeras och det har 

förekommit både hot och trakasserier mot personer som verkar inom viltförvaltning. Det är 

också viktigt att intervjupersonen får delvis ta del av studiens syfte och dess genomförande, 

för att skapa en trovärdig relation till intervjupersonen (Kvale & Brinkmann 2014:107) 

Möjligheten till provintervjuer uppfattades inte att finnas, då det finns ett antal begränsat 

representanter och tid till detta. Det skulle dock kunna gynnat studien genom att 

intervjuguiden kunna ha förbättrats och fångats upp mer specifikt det studien ville åt (Weiss 

1995). 

När det gäller frågan kring var intervjun ska ske kan telefonintervju vara en fördel. Då kan 

intervjupersonen själv välja var hen vill befinna sig, där den känner sig mest bekväm för att 

genomföra intervjun. När det kommer till de fysiska mötena har representanterna själva fått 

bestämma till stor del var intervjun ska ta plats. Detta för att öka förtroendet mellan 

intervjuare och intervjuperson. Det kan även diskuteras hur intervjuaren ska uppföra sig under 

en intervju. Det var med fördel som intervjuerna spelades in, då intervjuaren kan fokusera på 

och ge uppmärksamheten till den som blir intervjuad. Detta också för att öka förtroendet och 

visa respekt för den man intervjuar (Esaiasson et al. 2017). 
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Kring uppsatsens syfte, och hur mycket av det som intervjuaren ska avslöja, kan det finnas 

utmaningar. I denna studie har det avslöjats inom intervjuinbjudan att det kommer att 

undersökas hur Viltförvaltningsdelegationen fungerar. Det för att representanterna ska kunna 

få en stund att kunna fundera över hur de uppfattar att den fungerar, innan själva intervjun 

genomförs. Även för att väcka ett intresse hos intervjupersonerna, att de kan vara med och 

säga vad de tycker om hur den verkligen fungerar (Esaiasson et al. 2017). 

Då intervjupersonerna beaktas med anonymitet kan det bli svårt att diskutera valet av 

intervjupersonerna. Dock finns det aspekter som kan vara viktiga att veta och känna till om 

Viltförvaltningsdelegationens utformning och arbetssätt. De delegater som finns i 

delegationen väljs på en mandatperiod som sträcker sig över fyra år. I princip är det 

Länsstyrelsen som väljer delegater från relevanta organisationer men detta då från förslag från 

organisationerna själva. Det är den största organisationen som får ordinarie plats och om det 

finns en mindre organisation tar den ersättarplatsen. Till exempel för jakt- och 

viltvårdsintresset blir Svenska Jägareförbundet ordinarie och Jägarnas Riksförbund ersättare. 

Det har även skett ett urval ur delegationen som kommer att diskuteras inom nästa avsnitt. 

5.2 Respondentintervju 

Denna studie bygger på fyra olika forskningsfrågor. Detta kan ställa olika krav på vad för 

information som eftersträvas att komma ut från intervjuerna. Det beror dock även på hur det 

undersökta är uppbyggt eller är tänkt att vara uppbyggt och tänkt fungera. Denna studie 

kommer att tolka intervjupersonerna som respondenter. Studien vill undersöka hur personerna 

tycker och tänker om samförvaltningens förvaltningsprocess. Utifrån detta ställs det även 

samma frågor till intervjupersonerna, dock i denna studie är landshövdingarna undantagna 

och ställts andra frågor än vad som ställts till representanterna. Studien vill finna olika 

mönster som finns inom och mellan de olika respondenterna och på sådant sätt kunna 

förtydliga funktionaliteten inom delegationen. Det blir ett fokus mer på vad respondenterna 

har för uppfattning än vilka personerna är (Esaiasson et al. 2017). 

Det faktum att studien vill undersöka hur något verkligen fungerar ligger då 

informantbegreppet nära till hand. Dock tolkar inte studien intervjupersonerna som 

sanningssägare och även som nämnts ställs samma frågor till varje respondent, 

landshövdingar undantagna. Det mönster som eftersträvas att urskilja ur intervjuerna gör 

dessa intervjupersoner mer till respondenter än informanter. När det kommer till skillnad i 

intervjutyp, mellan landshövdingarna och representanterna, är det inte någon skillnad när det 
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kommer till om det handlar om informant eller respondent, därför det är samma aspekter som 

intervjuguiden utgår ifrån. Den ledarroll som landshövdingen ska ha, gör att det blir andra 

frågor till hen. Det är fortfarande hens uppfattningar men här står dock personerna mer i fokus 

än representanterna. Dock tas inte dessa heller som sanningssägare, det är primärt ett fokus på 

dess upplevelser och uppfattningar om förvaltningen som gör de mer till respondenter. 

5.3 Avgränsningar & urval 

Diskussionen av valet av län blir i denna studie begränsad. De två utvalda länen är i 

Mellansverige men avidentifierade och det är främst tre faktorer som ligger bakom detta 

tillvägagångssätt. Inom tidigare forskning kan man även finna att län har avidentifierats på 

grund av att viltförvaltning är ett omdiskuterat och kontroversiellt ämne. Det kan finnas 

personer inom dessa delegationer som kan bli utsatta för hot och trakasserier på grund av sina 

åsikter eller näringsverksamhet. Genom att inkludera två län, inte nämna vilka dessa län är 

och bara benämna personerna genom de intresse de representerar minskar risken för utsatthet. 

Det kan finnas nackdelar med detta, genom att inte kunna fästa slutsatser om länen med 

verkliga exempel eller deras lokala skiljaktigheter. Dock fokuserar denna studie mer på att 

undersöka olika fenomen inom samförvaltning och denna avidentifiering blir inget större 

hinder. Det skulle istället kunna öppna möjligheten för studien att kunna applicera slutsatserna 

på fler län än om det skulle fästas vid två specifika.  

Detta kan ställa denna studie inför utmaningar genom att det blir svårt att precisera dess 

slutsatser inom de två utvalda förvaltningarna geografiskt. Det kan minska slagkraften hos 

slutsatserna genom ovissheten att inte kunna peka ut var i Sverige som de möjliga bristerna 

eller goda funktionalitet finns. Det denna studie istället kan trycka på är mönster, som uppstår 

både inom och mellan dessa utvalda Viltförvaltningsdelegationer, för att sedan uttrycka 

behovet av framtida studier i den riktingen genom dess fördjupning av förutsättningar för 

legitimitet och funktionalitet. 

När det kommer till urvalet av representanter i delegationen har det gjorts en avgränsning till 

att intervjua landshövdingen, då denne sitter ordförande vid delegationen och leder 

samförvaltningen. Det blir en relevant och viktig roll att undersöka, genom att ledarskapet 

inom delegationen spelar stor roll när det främst kommer till den deliberativa diskussionen. 

Vidare har två politiska företrädare valts ut ifrån vardera län. Då tanken bakom de politiska 

företrädarna är att de ska företräda vad medborgarna tycker och genom det blir det mer fokus 

på deras roll som politiska företrädare, istället för vilket parti de kommer ifrån. 
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De intressen som i första hand valdes ut och kontaktades för intervju var jakt- och 

viltvårdsintresset, naturvårdsintresset och ägare/brukare av jordbruksmark. Detta urval 

gjordes främst av relevansen till dess roll inom frågan kring rovdjuren. Det finns uttryckligen 

en konflikt mellan främst jakt- och viltvårdsintresset och naturvårdsintresset som gör de extra 

intressant att studera. Det är den främsta anledningen till varför dessa intressen valdes ut. Det 

har även gjorts en avgränsning till när det gäller tid. Utifrån studiens omfattning och 

tidsperspektiv, upplevdes detta urval vara rimligt att genomföra. 

Som man kan utläsa från bilaga (Bilaga 4) är det inom ett av de utvalda länen två stycken 

intervjuade från naturvårdsintresset istället för intervju med ägare/brukare av jordbruksmark. 

Detta gjordes på grund av att intervjun med detta intresse inte kunde genomföras. Det gjordes 

då beslutet att bjuda in en extra representant från naturvårdsintresset. Detta är viktigt att 

erkänna men kommer inte att påverka studiens resultat. Av tekniska problem har en intervju 

fallit bort och kommer inte att inkluderas inom studien. Det har inte funnits möjlighet att 

kunna genomföra ytterligare en intervju. Detta bedöms inte påverka utfallet av denna studie. 

5.4 GDPR 

Inom detta arbete har personuppgifter och inspelningar av intervjuer samlats in. En plan för 

hanteringen av dessa uppgifter och filer finns som bilaga (Bilaga 4). Denna insamling av 

personuppgifter har också rapporterats och registrerats in till Karlstads universitet, där det har 

upprättats ett diarienummer, HS 2019/309. Den avvägning som har gjorts då valet av att spela 

in intervjuer med dels en privat mobil, dels privat dator, är att det inte är känsliga 

personuppgifter som behandlas. Det är olämpligt att använda mobil och privat dator men 

inom detta arbete används bara namn och inspelning. Detta gör det rimligt utifrån studiens i 

övrigt avidentifiering av både person och län.  

Hanteringen av personuppgifter har även skett konsekvent och strukturerat genom att direkt 

efter avslutad inspelning har inspelningsfilen förts över till Karlstads universitets interna 

molntjänst. Inspelningsfilen har sedan raderats från både mobil och dator, beroende på vad 

som användes vid inspelningen. Detta är enligt gällande lagstiftning GDPR och de specifika 

riktlinjer från Karlstads universitet (Karlstads universitet, 2019). Alla inspelaningar kommer 

att raderas efter studiens genomförande. 
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6.0 Empirisk undersökning 

I detta avsnitt kommer de genomförda intervjuerna att analyseras. De tre huvudbegreppen, 

sociala nätverk, deliberativ diskussion och problemförståelse kommer appliceras i 

analysens slutskede kring varje aspekt, för att kunna fastställa förutsättningarna för den 

interna och externa legitimiteten. Analysens utfall kommer efter det att jämföras med de 

presenterade punkterna från proposition 2008/09:210. Hur alla intervjupersoner är benämnda 

finns som appendix (Bilaga 4). Under arbetsprocessen med intervjuerna har olika 

genomgående mönster kunnat urskiljas, där vissa funktioner framstått som mer centrala. 

Dessa mönster kommer att strukturera analysen, genom att först ta upp landshövdingens 

ledarskap, sedan inflytandet från jägarna, samtalsklimatet och sedan hur kontakten med övriga 

samhälle ser ut. 

6.1 Landshövdingens ledarskap 

Den första aspekten som kommer att uppmärksammas handlar om landshövdingens agerande 

kring skapandet av en majoritet kontra om landshövdingen ska hålla sig saklig och inte främja 

någon specifik sida. Här nedan ser vi hur landshövding i län A aktivt försöker att skapa en 

majoritet inom delegationen. 

- "Och så var det att sy ihop en så bredd majoritet som det på något vis gick och jag tycker det 

 gick väldigt bra. (Landshövding län A). 

Här kan vi se hur landshövdingen i län A har format en majoritet inom delegationen. 

Landshövdingen berättar även att detta har gått väldigt bra och en möjlig förklaring till detta 

finner vi i nästa citat, där landshövdingen upplever att de allra flesta i delegationen tycker 

liknande. 

- "…men i (län A) Viltförvaltningsdelegation så var det i de allra flesta frågorna väldigt klar 

 och tydlig majoritet som kunde enas kring tilltaganden, så att de, jag tillhörde 

 majoriteten." (Landshövding län A). 

I län A finns det alltså en klar och tydlig majoritet som tycker relativt liknande med varandra. 

Landshövdingen uppger även att hen tillhör denna majoritet. Det man kan se inom andra 

intervjuer är att den minoritet som inte tillhör majoriteten är representanterna från 

naturvårdsintresset. 
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- "Nu var det aktuellt med miniminivåer för olika arter och det kände man det där var redan 

 bestämt från början". (Naturvårdsintresset län A Representant 2). 

Här kan man se hur den ena representanten från naturvårdsintresset upplever att det underlag 

från Länsstyrelsen med förslag till beslut redan är påverkade av att det finns en stark majoritet 

inom delegationen. Det är en känsla av uppgivenhet från detta intresse att det inte går att 

påverka delegationens beslut. Den aspekten av att landshövdingen ser sig själv vara del av en 

majoritet inom delegationen finns inga tendenser av i län B. En delegat i län B uttrycker 

istället att landshövdingen aktivt inte försöker ta ställning. 

- "(Landshövding län B) har gått in med riktlinjer. (Hen) har inte tagit ställning även fast hen 

 ser att det här är ett jättestort problem, det här kostar näringen jättemycket 

 pengar… ledarskapet är jätteviktigt. (Ägare och brukare av jordbruksmark 

 län B). 

Här finner vi uppfattningen att landshövdingen inte tar en specifik sida i en fråga eller 

försöker att skapa en majoritet. Delegaten tillägger även att landshövdingen har gått in med 

riktlinjer kring detta och att ledarskapet är viktigt. När vi ser till naturvårdsintresset i län B 

kan vi finna att delegaten delar denna bilden. Naturvårdsintresset instämmer med att 

landshövdingen är saklig. 

- "Ordförande i delegation det är ju landshövdingen och leder mötena väldigt sakligt och det 

 blir bra diskussioner." (Naturvårdsintresset län B). 

En politisk företrädare uppfattar även en likande bild av hur landshövdingen håller sig saklig 

och försöker att mildra de konflikter som finns. 

- "Landshövdingen, man märker direkt att landshövdingen försöker alltid gjuta olja på 

 vågorna så att säga, bra stämning, att (landhövdingen) inte själv sticker ut själv 

 på något sätt. (Landshövdingen) försöker vara ganska objektiv själv." (Politisk 

 företrädare 1 län B). 

Här kan vi alltså finna en tydlig skillnad mellan de två länen och även en tydlig skillnad i 

ledarskapet från landshövdingarna. En annan aspekt som har uppkommit kring 

landshövdingens ledarskap handlar om hur delegaterna förstår sin egna roll i denna 

samförvaltning. Följande beskriver landshövdingen i län B att delegaterna där förstår sin roll. 
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- "Jag tror vi har kloka personer i delegationen som förstår sin roll och det tror jag också beror 

 på att vi har betonat hur rollen ser ut. Har man överdrivna förväntningar om vad 

 man ska kunna besluta om på delegationsnivå så kan man ju bli väldigt 

 besviken. Så att kommunicera hur beslutsnivån ser ut är centralt och viktigt." 

 (Landshövding län B). 

Landshövdingen i län B menar att för att delegaterna ska förstå sin roll är det viktigt med god 

kommunikation från landshövdingen. Vidare berättar landshövdingen om hur hen sätter upp 

vissa premisser för samförvaltningen att lösa de konflikter som finns med ett ultimatum. Det 

handlar om att inte delegationen kompromissar fram en lösning så blir det istället 

Naturvårdsverket som tar över hela beslutsmakten. 

- "Man måste klargöra för sin delegation att den fulla beslutanderätten har vi inte här, vi kan 

 ge, jag kan få rekommendationer att ta med mig in i förhandlingsdelen, i 

 samverkansrådet. Men där måste vi lösa ut och gör vi inte det så kommer 

 Naturvårdsverket att besluta åt oss. Så jag tycker att min delegation har stor 

 förståelse för det." (Landshövding län B). 

Här sätter landshövdingen ett ultimatum för delegationen att verkligen lösa en konflikt eller 

tvist som finns. Denna bild bekräftas även av jakt- och viltvårdsintresset, där vi kan se hur 

delegaten upplever att landshövdingen behöver få de rekommendationer som landshövdingen 

pratar, om för att kunna ta detta vidare med sig till samråd med de andra landshövdingarna. 

- "(Landshövdingen) måste ha goda argument och om hen inte får in goda argument ifrån en 

 väl fungerande delegation då blir det som i (län X) eller vilket län som helst, då 

 bestämmer landshövdingen istället och kör över delegationen. (Jakt- och 

 viltvårdsintresset län B). 

Det vi pratar här om gäller de frågor där Viltförvaltningsdelegationen prövar frågor kring t.ex. 

miniminivåer av rovdjur. I län A kan vi finna en annan bild jämfört med denna. Där finner vi 

hur landshövdingen uppfattar att det finns en viss frustration med delegationens roll från 

delegaterna. 

- "…det var faktiskt också en frustration för att i vissa frågor så, så var man besviken över att 

 man inte kunde vara med och fatta beslut. Det var alltså en oklarhet när det 

 gäller delegationens roll som man tyckte inte stämde." (Landshövding län A). 
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Här finner vi att det finns en frustration hos delegaterna i län A. Det som landshövdingen i län 

B säger i ett citat ovan, om att om delegaterna har för överdrivna förhoppningar om vad 

delegationen kan besluta om, kan det uppkomma besvikelse. Denna tanke träffar rätt när det 

kommer till län A, att det handlar om en frustration för att delegaterna har haft för höga 

förväntningar eller inte förstår delegationens roll helt riktigt. 

Sammanfattningsvis finner vi aspekter där det handlar om hur landshövdingen hanterar 

delegationens frågor sakligt eller tycker sig vara med majoriteten, betydelsen av att 

delegaterna förstår både sin egna roll och delegationens möjligheter och kontexten för 

viltförvaltningen. 

Avslutningsvis under denna punkt kommer studiens tre begrepp att belysa de problem och 

utmaningar som kan uppkomma med dessa aspekter här ovan. När vi ser till de sociala 

nätverk och specifikt integreringen av alla intressen, tolkas det här att det finns en 

utestängning av naturvårdsintresset genom den majoritet som finns i län A. Ett motargument 

mot detta är att om det finns en sådan stor del av delegation med likande åsikter bör de 

bestämma. Detta går dock inte i linje med den optimala integreringen inom samförvaltning. 

Det handlar mer om själva samförvaltningsprocessen där mångfalden av de sociala 

nätverken som inkluderas, kommer att främja de utmaningar viltförvaltningen står inför och 

både den interna och externa legitimiteten. Det handlar om huvudtanken med samförvaltning, 

att det inte ska handla om vilket förslag som får mest röster utan det mest gynnsamma för det 

kollektiva. 

Den uppgivenhet som upplevs av naturintresset i län A visar på att de inte har lika villkor när 

de deltar i den deliberativa diskussionen. Det vi finner i län B är att landshövdingen håller 

sig objektiv och saklig. Det skapar förutsättningen för att alla delegater ska integreras och 

kunna ha lika villkor när de deltar i den deliberativa diskussionen. Detta bidrar även till 

förutsättningar för en argumenterad analys genom att alla delegater inkluderas och bidrar i 

samförvaltningen. Detta påverkar den interna legitimiteten genom att den interna delen av 

problemförståelsen försämras inom län A, där naturintresset möter svårigheter i att förstå 

eller acceptera delegationens beslut. I län B blir det lättare för naturvårdsintresset att kunna 

förstå eller acceptera andras beslut, genom den inkludering som beskrivits ovan. I län B är 

förutsättningarna för detta bättre och det kan vi se genom att delegaten upplever att 

landshövdingen är saklig i sitt ledarskap. Den externa legitimitetens förutsättningar påverkas 
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genom att t.ex. i län A tar delegaten med sig denna uppfattning tillbaka till sina organisationer 

som hen representerar och den externa legitimiteten försämras. 

6.2 Jägarnas inflytande 

Den andra aspekten som har visats sig tydligt inom intervjuerna är hur det uppfattas att det 

finns många jägare med i delegationen. Detta är något som skulle kunna påverka både 

delegationens legitimitet och funktionalitet. Det intresse som upplever detta mest är 

naturvårdsintresset. Detta intresse blir, som tidigare nämnts, det som står i minoritet inom län 

A. Här finner vi två citat som uttrycker denna uppfattning. 

- "I de här Viltförvaltningsdelegationerna då sitter det 80-90% jägare." (Naturvårdsintresset 

 län A Representant 1). 

- "Det är ju jägarna som dominerar mötena, det är ju ett möte för jägarna egentligen." 

 (Naturvårdsintresset län A  Representant 2). 

Denna uppfattning återfinns även i län B där samma intresse uttrycker att de flesta som är 

med i delegationen är jägare. 

- "Mer parten är ju jägare som är med i delegation, så det sticker ju ut lite grann. 

 (Naturvårdsintresset län B). 

Här blir det dock intressant att se till hur dessa delegater uttrycker att deras inkludering 

fungerar i delegationen. I län B finner vi att trots denna uppfattning kring att de flesta är 

jägare, finns det en god dialog och att den är saklig. 

- "Det är väldigt saklig stämning, det är aldrig, det är inte någon sån där hårda skarpa osakliga 

 diskussioner. Det är hela tiden sakligt. Dem bitarna fungerar jättebra." 

 (Naturvårdsintresset län B). 

Det som man istället kan finna inom län A är att naturvårdsintresset där finner en maktlöshet 

och uppgivenhet mot att kunna påverka. Detta citat nedanför uppkom i och med frågan kring 

delegatens motivation till att delta i delegationen. 

- "Jag gör det bara därför nån person, vi sitter två personer, vi kan ändå säga att vi tycker det 

 är fel, vi kan protestera men vi kan inte göra nånting mer. Man är totalt 

 bakbunden för det syns ingenstans att vi är emot." (Naturvårdsintresset län A 

 Representant 1). 
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Det finns en skillnad här mellan de två länen. Båda länen har merparten jägare men det 

intresse som främst upplever denna aspekt upplever dess effekter olika. Landshövdingen som 

sitter ordförande får en viktig roll i denna problematik. 

I län B uppfattar landshövdingen att detta är ett fenomen och att de har vetskap om det och att 

det kan bli en snedfördelning inom delegationen. Dock menar landshövdingen att det både är 

organisationerna som utser sig egna företrädare och att det går inte att förbjuda människor vad 

de har för intresse vid sidan av. 

- "Sen är det ju organisationerna själva som väljer sina företrädare och då kan man säga det 

 kan bli representanter från besöksnäring som representerar ja, jägarintresset 

 också. Men det där är ju, det kan man ju inte styra från vårt håll utan det är ju 

 organisationerna som utser sina egna företrädare. Men jag vet ju att det finns en 

 del som tycker att jägarintresset har blivit för starkt men det beror ju snarare då 

 på att, dem har ju inte en överrepresentation i delegationerna men det kan ju bli 

 då så om man tycker att det finns nån politisk representant som är jägare, så 

 finns det nån från besöksnäringen som också är jägare, då kan det slå på det 

 sättet… man kan inte förbjuda människor att ha olika intressen, inte ens 

 politiker. (Landshövding län B). 

Landshövdingen känner alltså till denna problematik men det upplevs som att hen inte ser det 

som ett stort problem inom den egna delegationen. Detta stämmer bra överens med hur 

naturvårdsintresset i län B finner det att diskussionen och stämningen fungerar på ett bra sätt i 

län B. 

Avslutningsvis kommer studiens tre begrepp att belysa dessa aspekters effekter på 

delegationens legitimitet. Dessa aspekter ovan belyser att det finns en överrepresentation av 

jägare i båda läns delegationer och hur detta påverkar delegationens förvaltningsprocess. I län 

A finner vi hur det blir svårt för naturintresset att bli integrerad genom att det upplevs som 

att de är bakbundna. De upplever att de inte kan påverka något utan bara protestera. Detta 

påverkar den deliberativa diskussionen genom att det blir svårt för dem att bryta den 

majoritet som finns inom delegationen. I län B finner vi hur naturintresset upplever att den 

deliberativa diskussionen fungerar bra genom att det finns en god stämning och 

diskussionen är saklig. Detta öppnar upp för att de ska kunna deltaga på lika villkor och 

genom det kunna förstå eller acceptera andras perspektiv bättre. I län B finner vi även att det 

oftast beslutas genom argumentation. 
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- "Vi har ju i princip aldrig nått majoritetsbeslut i våran delegation. Utan vi har alltid 

 argumentationsbeslut, dem klokaste argumenten det är dem landshövdingen går 

 på." (Jakt- och viltvårdsintresset län B). 

Detta visar på att det finns en argumenterad analys i län B genom att delegaterna deltar på 

lika villkor, samtidigt som delegationen beslutar med argumentation. Det blir alltså inte här 

avgörande hur många röster ett visst förslag får utan det handlar om argumentets innehåll. Det 

blir mer inkluderande av alla intressen och naturintresset speciellt kan uppleva att de kan 

påverka. I län A blir det svårt för alla delegater och speciellt naturintresset, att kunna påverka 

och vara inkluderade på lika villkor. Förutsättningarna för legitimiteten inom län A försvagas 

genom detta. I län B blir förutsättningarna för legitimitet istället starkare. Det gäller både den 

interna, där samspelet mellan delegaterna står i fokus, och den externa där återkopplingen 

påverkas. 

6.3 Samtalsklimatet 

Det tredje mönster som uppkom var hur samtalsklimatet präglade delegationen. Denna del 

påverkar främst hur den deliberativa diskussionen fungerar i delegationerna. I län A uppkom 

det få citat kring diskussionen i delegationen. Det intresse som uppmärksammade det dock 

mest var naturintresset som beskriver att det blir väldigt lite diskussion i delegationen. 

- "Jag gör det bara därför nån person, vi sitter två personer, vi kan ändå säga att vi tycker det 

 är fel, vi kan protestera men vi kan inte göra nånting mer. Man är totalt 

 bakbunden för det syns ingenstans att vi är emot." (Naturvårdsintresset län A 

 Representant 1) 

Det som tolkas här är att det finns en uppgivenhet hos naturintresset och att det inte finns 

något forum för dem att kunna påverka delegationens beslut. Detta tillsammans med faktorn 

av att majoriteten inom denna delegationen tycker liknande blir detta inte främmande. Det blir 

ett fall av att om det redan finns en tydlig linje inom delegationen, kommer en deliberativ 

diskussion inte att främjas. Denna frånvarande dialog visar sig även i uppfattningen med att 

naturintresset inte har någon påverkan i delegationen. 

- "Jag tror inte att allmänheten har en aning om… att naturskyddet har sådan försumbar 

 inverkan på det här." (Naturvårdsintresset län A Representant 1). 
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Detta visar på ett samband mellan att den uppfattade majoriteten har en liknande förståelse 

och genom det kan delegationen enas med en utestängning av naturintresset. Det resulterar i 

att den deliberativa diskussionen går förlorad i många fall. 

- "…men i (län A) Viltförvaltningsdelegation så var det i dem allra flesta frågorna väldigt klar 

 och tydlig majoritet som kunde enas kring tilltaganden, så att de, jag tillhörde 

 majoriteten." (Landshövding län A). 

Landshövdingen i län B upplever att det finns en god diskussion inom län B med konstruktiva 

samtal och det finns möjlighet för delegaterna att lyssna på andras perspektiv. 

- "Man kan föra konstruktiva samtal, man kan tycka olika ibland men man kan liksom lyssna 

 in varandras argument på ett klokt sätt. (Landshövding län B). 

Delegaterna inom län B bekräftar denna bild. Representanten för ägare/brukare av 

jordbruksmark uttrycker även anledningen varför det fungerar som det gör. Landshövdingen 

tycks ha en viktig roll i styrandet av karaktären på diskussionen. 

- "Där tror jag mycket, mycket det här vem som styr gruppen och det här speglar ju 

 landshövdingen… Det är ett helt annat klimat med (landshövding län B), för då 

 var det mer fyrkantigt." "Nu är det mycket bättre, mycket öppnare 

 samtalsklimat." (Ägare och brukare av jordbruksmark län B). 

Här nedan finner vi hur naturintresset i län B upplever att diskussionerna är sakliga. 

- "Det är väldigt saklig stämning, det är aldrig, det är inte någon sån där hårda skarpa osakliga 

 diskussioner. Det är hela tiden sakligt. De bitarna fungerar jättebra." 

 (Naturvårdsintresset län B). 

Samma aspekt som uppkommer i och med landshövdingens ledarskap kan appliceras även 

här. Det landshövdingen gör är att även ställa delegaterna inför ett ultimatum gällande att 

kompromissa fram en lösning. Det gäller för delegaterna att förstå sin roll inom en 

samförvaltning, att kunna kompromissa fram en lösning där alla inkluderas. Det ultimatum 

landshövdingen ställer, är att delegationen behöver komma fram till en gemensam lösning, 

annars kommer delegations inflytande inte kunna påverka det landshövdingen tar med sig för 

att förhandla med de andra landshövdingarna kring t.ex. rovdjursstammar. 
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Det finns en tydlig skillnad mellan länen. I län A blir diskussionen förlorad i och med att det 

finns en tydlig likartad syn på hur olika tilltaganden ska lösas. Det skapar en försämrad 

inkludering och alla intressen kan inte delta på lika villkor, genom att en välfungerande 

diskussion inte finns. Det resulterar i att det blir svårt för diskussionen att bli argumenterad, 

att de delegater som inte håller med kan acceptera dess utfall. Den interna och externa 

problemförståelsen blir på detta sätt missgynnad. 

I län B finns en diskussion genom att landshövdingen ställer sig objektiv och ställer 

delegaterna inför ultimatumet att om inte delegationen kommer fram till en lösning, kommer 

deras inflytande längre fram att försvinna. Detta tillsammans med att landshövdingen sätter 

upp riktlinjer för delegationen, främjar att alla intressen kan delta på lika villkor samtidigt, 

blir enklare för dem som inte håller med att acceptera utfallet genom att den deliberativa 

diskussionen blir argumenterad. 

6.4 Kontakt med omgivande samhälle 

De tre aspekter här ovan var de främsta aspekter som framkom under intervjuerna. Det 

framkom dock fler aspekter men inte i samma utsträckning. Här nedan följer en genomgång 

av dessa aspekter, som kan samlas under att vara kontakten med det omgivande samhället. 

Den första handlar om hur delegaterna återkopplar med sina intresseorganisationer. 

Här återfinns ett mönster som tidigare har tagits upp och det handlar om förståelsen av 

delegationens roll. Det visar sig genom att i län B upplever landshövdingen att delegaterna 

förstår delegationens roll och tar detta i beaktning vid återkoppling med sitt intresses 

organisationer. 

- "Och det är också så att de beslut vi fattar i Viltförvaltningsdelegationen, dem står, till allra 

 största delen deltagarna ingår där, upp för i diskussionen i sina organisationer… 

 och det har fungerat väldigt bra hos oss. Fantastisk bra delegation." 

 (Landshövding län B). 

Detta visar på att delegaterna i län B står närmare att kunna acceptera andra perspektiv när det 

gäller deras problemförståelse. Det blir en faktor av att förstå vad samförvaltning 

eftersträvar, att kunna göra kompromisser med bred samverkan. Det finns ingen enkel lösning 

utan behöver tendenser likt denna för att kunna fungera. 

Ifrån både län A och B uppkom det i övrigt väldigt liknande upplevelser kring deras 

återkoppling tillbaka till intresseorganisationerna. Det är upplevelser om att de både tar med 
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sig information från delegationens möten och även berättar om framtida frågor delegationen 

som ska ta upp. Detta visar på att återkopplingen fungerar inom båda länen men genom att 

delegaterna upplevs stå upp för delegationens beslut i län B, främjar det deras återkoppling 

angående den externa delen av anpassningen av problemförståelsen genom att, som nämnts, 

deras förståelse av samförvaltning är klarare. 

En annan aspekt som uppkom var hur de politiska företrädarna uppfattade sin roll med att 

företräda allmänintresset. De tendenser som finns är att företrädarna upplever att de 

representerar den vanliga medborgaren, den som inte organiserar sig i en organisation men 

ändå bör representeras. 

- "Vanligt folk om man säger så, ja vi som bor här i länet, som inte har något specifikt intresse 

 av jakt eller fiske eller så va och det tycker jag är viktigt ur en demokratiskt 

 synpunkt. Skulle det bara vara intresseorganisationer när det är en sådan där 

 polariserad fråga så är det nog smart." (Politisk företrädare 2 län B). 

Det förklarades genom att det är viktigt ur en demokratisk synpunkt. Det tilläggs även att 

detta skulle kunna mildra den polarisering som finns inom viltförvaltning och det liknar en 

delegat från län A:s uppfattning om att politiska företrädare behövs för att värna demokratin 

och mildra konflikterna. 

- "Den politiska representationen är viktig för det ska spela demokratin och vi ska värna om 

 demokratin och risken är ju stor att om man skulle släppa in de stora jättarna här 

 som är företrädare för skog och lantbruk och vad det kan va, dem måste ju få 

 säga sitt och komma med kommentarer. Jag tror att politiken behöver vara med 

 och styra det här för att man ska sätta upp lite mer formella ramar så det inte 

 kanar iväg." (Politisk företrädare 1 län A). 

 En annan tendens som uppkom här var att det kan vara svårt att uppfatta vad det allmänna 

intresset är genom att det blir svårt att avläsa det. Delegaten uppger även om att hen mestadels 

känner folk som är emot varg, blir det svårt att avgöra för den som individ. 

- "När jag sitter i delegationen så företräder jag medborgare på gatan och ska ge ett så brett 

 perspektiv som möjligt för jag företräder inte personerna i …kommun som jag 

 kommer ifrån, utan jag företräder medborgarna i (län A). Då ska jag liksom 

 motsvara ett tvärsnitt av medel (medborgaren i län A), vilket kan vara svårt och 
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 jag känner ju fler som är vargmotståndare än vad som är vargföreträdare." 

 (Politisk företrädare 1 län A). 

Denna delegat uppfattar att hen ska representera medborgarna i länet och inte ens parti men 

upplever svårigheter med uppfattningen av det allmänna intresset. 

Dessa tre aspekter av de politiska företrädarna: representera demokratin, mildra en polariserad 

fråga och problematiken att fånga upp allmän intresset, har präglats i intervjuerna med dem. 

Det kan bli svårt för funktionerna inom den representativa att känna av att de politiska 

företrädarna verkligen försöker följa allmänintresset. Detta kan skapa effekter av att en annan 

ståndpunkt kommer fram på ett felaktigt sätt, t.ex. om den politiska företrädaren är jägare. 

Detta är något som skulle kunna skapa en snedvridning inom delegationen. Det främsta 

begrepp som visar sig här är den externa problemförståelsen då det kan bli svårare för det 

allmänna att acceptera viltförvaltningen, om inte ens de politiska företrädarna följer deras 

intresse. I förlängningen blir det effekter på den externa legitimiteten genom att det finns en 

utmaning och svårighet här, med hur det allmänna ska representeras. Den externa 

legitimiteten kan bli lidande genom att det allmänna inte upplever att viltförvaltningen har 

tillräcklig transparens eller är tillräckligt adaptiv. 

6.5 Jämförelse med propositionen  

Inom denna del kommer det att ske en jämförelse mellan det framkomna ur intervjuerna och 

hur propositionen eftersträvar att Viltförvaltningsdelegationen ska fungera, alltså fokuseras på 

funktionaliteten här. Jämförelsen kommer att struktureras efter de punkter som är 

presenterade i sammanfattningen i presentationen av propositionen inom avsnitt 2.2.1. 

 Sammantagna bedömningar med bred samverkan 

Inom län A kan vi se hur detta inte efterföljs optimalt genom att det finns en majoritet som 

gör att det blir svårt att alla intressen inkluderas. Det blir även svårt för ledarskapet att få bukt 

med detta problem om hen även ingår i denna majoritet. Även fast detta är negativt kan även 

det se ut som en fördel, genom att delegationen blir effektivare genom att snabbare komma 

fram till en lösning, dock följer den negativa aspekten med att alla inte är med på den 

lösningen.  

Det vi kan se under denna aspekt är att inom län B fungerar detta riktigt bra. Det finns ett 

forum för en konstruktiv diskussion, som öppnar upp för delegaterna att antingen förstå eller 

acceptera varandras olika åsikter. Det som är en bakomliggande faktor till detta är ledarskapet 
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som sätter förutsättningarna för detta. Det prioriteras även att alla beslut ska tas genom 

argumentation istället för en representativ beslutsordning. 

 Återkoppling tillbaka till intresseorganisationer 

Inom denna aspekt finns det positiva tendenser inom båda länen, då det finns en återkoppling 

från i princip alla delegater men även finns det tecken på hur de även återkopplar innan 

möten, som förstärker denna återkoppling. Denna aspekt fungerar alltså bra inom båda länen. 

I län B finns upplevelser att delegaterna står upp för delegationens beslut inom sina egna 

organisationer. 

 Kompetenshöjande åtgärder 

Denna aspekt kan vi se hur inom båda länen, det finns åtgärder för att vidareutbilda 

delegaterna i delegationen. Detta genom att åka på konferenser om viltförvaltning men även 

att Länsstyrelsen bistår med resurser för att öka den gemensamma kunskapen om densamma. 

Länsstyrelsen får alltså här en viktig roll, att bistå delegationen och främst de delegater med 

mindre organisationer bakom sig, för att stärka inkluderingen. 

 Bred representation från olika intressen 

Under denna punkt kan det uppfattas väldigt enkelt och rakt genom att se till att alla de 

relevanta intresserna för viltförvaltning finns inom delegationen och detta står lagstadgat i 

förordningen. Om det istället tolkas utifrån den lite mer relativa tolkningen av denna punkt 

kan det argumenteras precis som under den första punkten, att det handlar om att alla 

intressen ska inkluderas. Här finner vi att i län B inkluderas fler intressen genom deras 

ultimatum att samverka. I län A finns denna snedfördelning som ej tas om hand och 

naturvårdsintresset stängs ute. 

 Inkludera politiska företrädare 

Inom båda länens delegationer finns de politiska företrädarna med. Det intressanta här blir hur 

dessa företrädare hanterar sina roller. Det finns tendenser till att det kan se väldigt olika ut 

beroende på vilka personer som sitter som politiska företrädare. Detta står dels utanför denna 

punkt men är viktigt att ta upp. Det gäller för de politiska företrädarna att vara en representant 

för medborgarna i länet och detta har upplevts som svårt. Dock finns de politiska företrädarna 

med och en viktig roll som landshövdingen har här är att styra upp det. Genom ledarskapet 

kan de politiska företrädarnas roll fungera på ett bra sätt. 
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 Ledas av landshövdingen 

Denna punkt blir precis som de ovan, genom att det är en sak att delegationen leds av 

landshövdingen men på vilket sätt blir det intressanta. Det framkommer här att inom län A, 

som tidigare tagits upp att landshövdingen ser sig själv vara i majoritet med en stor del av 

delegationen, detta går inte ihop med den inkludering av alla intressen som eftersträvas i 

propositionen. Det framkommer istället inom län B där inkluderingen sker och 

samförvaltningen fungerar bättre.   
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7.0 Sammanfattande resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet att sammanfattas genom en genomgång av vad de olika 

begreppens effekter ger för förutsättningar för legitimiteten. Funktionaliteten gällande den 

tredje forskningsfrågan, av de både delegationerna kommer även den att behandlas. Den 

fjärde forskningsfrågan kommer den att beröras men att ha en större roll inom slutsatserna. 

7.1 Effekter på den interna legitimiteten 

Översiktligt sett, till det resultat som har framkommit här, kan ses att det handlar främst om 

hur landshövdingen med sitt ledarskap agerar och hanterar de polariserade områdena. Det blir 

fokus på såväl hur landshövdingen ser till att mildra konflikter genom att påverka samspelet 

mellan delegaterna genom samtalsklimatet som även formen på delegationens förfarande. 

Det första begreppet som är sociala nätverk i modellen, med dess första underbegrepp, 

integrering och detta har visat sig vara en intressant aspekt att undersöka närmare. Här 

återfinns faktorer som påverkas av inställningen av ledarskapet, beslutsförfarandet, en 

dominans av jägare, frånvarande deliberativ diskussion och olika stora resurser. När det gäller 

inställningen på ledarskapat att skillnaden mellan länen är att i län A, liknar det mer en 

styrelseform och i län B, liknar det mer en samförvaltning, genom att där finns en större 

inkludering av alla delegater och fokuset är primärt på argumentationsbeslut. 

Landshövdingens objektivitet påverkar här mycket i att forma delegationens arbetssätt. Den 

dominans av jägare som finns i båda länen, men märks av mest i län A hänger ihop med det 

ovan. Om det finns en majoritet inom delegationen kommer det att bli en snedfördelning som 

påverkar den interna legitimiteten på ett negativt sätt. Där vi istället kan se inom län B, där 

ingen majoritet finns och landshövdingen upplevs som objektiv stärks, den interna 

legitimiteten. 

Den frånvarande deliberativa diskussionen kan även tolkas som en effekt av 

majoritetsbyggandet i län A, men även landshövdingens ledarskap i stort som ej främjar ett 

konstruktivt samtalsklimat, som i sin tur påverkar den viktiga problemförståelsen. Den 

interna legitimiteten har då svårt att finna  plats att kunna stärkas. Faktorn med olika stora 

resurser återfinns inom båda länen men arbetas bra med genom vidareutbildning via 

konferenser och Länsstyrelsens resurser inom båda länen. 

Nästa underbegrepp som är ihopkopplingar handlar främst om återkoppling och detta ser vi 

prov på i båda länen. Det som sticker ut, är både hur i län B att uppfattningen är att 
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delegaterna verkligen står upp för delegationens beslut och förstår dess roll. Detta gynnar 

främst den externa men även den interna legitimiteten, genom förståelse av rollen blir det 

lättare att anpassa sin förståelse, detta kommer att tas upp senare i denna del. Det finns även 

en aspekt av hur de politiska företrädarna hanterar sin roll, där förtroendet från folket blir 

svårt att koppla direkt, då det kommer från allmänna val. 

Ihoplänkningar som är begreppets tredje underbegrepp handlar om utbytet av kunskap och 

främst kan man se detta inom län B där det finns en fungerande deliberativ diskussion. Detta 

främjar att delegaterna kan ta vara på andras erfarenheter och på det sättet stärks den interna 

legitimiteten. Inkluderingen av nätverksmångfalden beror återigen mycket på ledarskapet 

och att i län A där en majoritet har skapats. Det är upp till landshövdingen att skapa 

förutsättningarna för den mångfald av resurser som finns, för att kunna bidra till delegationens 

eftersträvan om en bred samverkan. 

Effekter som man ser till det andra begreppet i modellen, som är den deliberativa 

diskussionen är det inte konstigt att det främst handlar om samtalsklimatet. När man ser till 

underbegreppet lika villkor finner man även att landshövdingens objektivitet blir viktig här. 

Det vi verkligen kan se i län A är hur det upplevs som hopplöst att försöka diskutera när det 

finns en minoritet och en majoritet. Den argumenterande analysen ställer dels ett gott 

samtalsklimat i fokus men hänger ihop med aspekten ovan att det finns en majoritet som 

skapar att diskussionen går förlorad. Öppenheten blir även den sinande i och med detta i län 

A. 

Det är intressant att se till hur den deliberativa diskussionen främjas av såväl landshövdingen 

men även fokuset på beslutsfarandet. Genom att prioritera att vara objektiv och främja ett 

förfarande av argumentationsbeslut kan skillnaderna mellan länen visa på att det stärker den 

interna legitimiteten på detta sätt. Detta är dels för att komma runt snedvridningen som utgörs 

av att det finns många jägare i delegationen. 

Mycket här ovan hänger ihop med problemförståelsen, därför det hänger ihop med 

grundtanken inom samförvaltningen och även det som eftersträvans i proposition 

2008/09:210. Det handlar om precis som tidigare nämnts, att mildra konflikter och att 

viltförvaltningen gynnas av en större resurs som kan enas gemensamt. Det framkomna i denna 

studie är att de främsta faktorerna som påverkar effekten av detta begrepp är ledarskapet, 

diskussionen och samspelet mellan delegaterna. Anpassningen av problemförståelsen blir 
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lättare att göra om det finns en fungerande deliberativ diskussion. Det blir svårt att acceptera 

beslut om ledarskapet sitter i majoritet, det försvagar den interna legitimiteten. 

Sammanfattningsvis visar det sig att den interna legitimiteten i län B är starkare än i län A och 

det beror främst på den majoritet som finns i län A. Detta ger dessa effekter som har 

presenterats. Effekten av att det finns många jägare tas inte omhand  i län A. Det blir 

dominans av jägarna genom att delegationen inte fungerar enligt propositionen. 

7.2 Effekter på den externa legitimiteten 

Den externa legitimiteten blir väldigt ihopkopplad med den interna genom att de påverkar 

varandra mycket. Det interna ger förutsättningar för hur utfallet och återkopplingen från 

delegationen kommer att vara. Det kan dock bli svårare att verkligen bekräfta hur den externa 

legitimiteten ser ut, genom att det finns begränsningar med studiens metod och omfång. Dock 

kan dess förutsättningar urskiljas från analysen. 

De främsta faktorerna som kan påverka den externa legitimiteten, är den mångfald av olika 

intressen som vi ser finns inom de båda länens delegationer men det finns villkor för att dessa 

ska fungera effektivt. Det handlar om att ha en fungerande samförvaltning. Det vi kan se inom 

begreppen kring sociala nätverk är att intergeringen blir viktig för att alla intressen ska vara 

inkluderande. Här kommer åter igen aspekten upp om hur det finns en majoritet inom län A. 

Det påverkar den externa legitimiteten genom att detta i sin tur påverkar både den 

deliberativa diskussionen men även problemförståelsen och dess anpassning. Inom län B 

kan vi se hur delegaterna försvarar delegationens beslut vid återkoppling till organisationerna. 

Detta stärker legitimiteten genom att delegatens förtroende för samförvaltningsprocessen förs 

vidare till organisation och även vidare ut i samhället. 

När det kommer till underbegreppen ihopkopplingar och ihoplänkningar är det svårt att 

fastslå hur de påverkar den externa legitimiteten direkt, utan det man kan se tecken på är hur 

det indirekt påverkar samspelet mellan delegaterna. Den skillnad vi kan se är hur 

naturvårdsintresset uttrycker sig väldigt olika när det kommer till samspelet. I län A ser vi hur 

det känns hopplöst att diskutera, då det upplevs vara ett möte för enbart jägare. I län B ser vi 

hur det trycks på objektiviteten hos landshövdingen som viktig för detta intresses integrering. 

Tillsammans med det som upplevs vara en fungerande deliberativ diskussion i län B blir det 

lättare för problemförståelsen att anpassas. Som tidigare nämnt blir det genom både utfallet 

av delegationen och återkopplingen från den, som påverkar den externa legitimiteten och bäst 
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förutsättningar för en stark sådan finns inom län B, där den interna legitimiteten lägger 

grunden för den. 

En till aspekt som framkom under intervjuerna var hur de politiska företrädarna upplevde sin 

roll. De fanns en förståelse inom båda länen för att som politiska företrädare företräder man 

allmän intresset och inte sitt egna politiska parti. Detta kan stärka den externa legitimiteten 

genom att de är klara med vilka de representerar, samtidigt kan det finnas svårigheter med att 

representera allmänintresset, genom att det blir väldigt svårt att återkoppla. Detta kan få 

effekter genom att de politiska företrädarna inte vet hur de ska tycka och genom det avstår 

från att uttrycka något, de skulle också kunna framföra sin personliga åsikt eller sitt egna 

partis ståndpunkt. Detta ställer krav på den politiska företrädaren och här skulle även 

delegationens transparens kunna bli bättre för det allmänna, att se hur förvaltningen går till. 

Sammanfattningsvis visar detta att den externa legitimiteten påverkas främst av 

integreringen inom begreppet sociala nätverk. Det blir även viktigt för den deliberativa 

diskussionen att vara argumenterad, därför det kan då bli lättare för representanter att ta med 

sig sin anpassning eller acceptering av beslut tillbaka till sina organisationer. Den goda 

förståelsen av rollen som representant i län B främjar detta, medan i län A blir det svårt för till 

exempel naturintresset att acceptera besluten och de tar med sig denna inställning i 

återkopplingen. De politiska företrädarna inom båda länen finner att det kan vara svårt att 

uppfatta den allmänna viljan. Detta kan göra att deras representation kommer från något 

annat, deras politiska parti eller att de är jägare till vardags. Detta är faktorer som skulle 

kunna försvaga den externa legitimiteten. 

7.3 Delegationernas överensstämmande med förvaltningsmål 

Här kommer den jämförelse mellan proposition 2008/09:210 och intervjuerna att 

sammanfattas. Det blir intervjupersonernas samlade uppfattning kring hur de olika punkterna 

fungerar inom delegationerna som blir fokus här. 

Län A:s förvaltningsprocess skulle kunna liknas mer med styrelsearbete än en samförvaltning. 

Det blir det genom att det finns en uttalad majoritet inom den så det blir snedvridet åt ett håll. 

Det blir exkluderande och alltså kan inte sammantagna bedömningar med bred samverkan 

genomföras. I län B finns förfarandet att delegationen ska besluta enligt argument och om inte 

delegationen kan kompromissa fram en lösning kommer inflytande över t.ex. 

rovdjursstammarna att försvinna. Detta ultimatum ställer landshövdingen och tvingar 

delegationen att de måste kompromissa. Detta främjar den eftersträvade funktionen. 
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Återkopplingen till intresseorganisationerna fungerar bra inom båda länen. Det finns 

främjande tendenser inom län B, att delegaterna där förstår delegationens roll väl och står upp 

för dess beslut vid återkopplingen. 

Kompetenshöjande åtgärder eftersträvas även det från regeringsdirektiven i propositionen och 

det återfinns inom båda delegationerna. Delegationerna åker på konferenser där både aktuell 

forskning och rapporter redovisas. Även studiebesök inom länen genomförs av de båda 

delegationerna. Det finns även en god relation mellan delegationerna och respektive 

länsstyrelse, där besluten förbereds. 

Den breda representationen från olika intressen som eftersträvas finns inom båda länen. Det 

finns organisationer som fyller de relevanta intressen som finns. Det finns även inom flera 

intressen ett flertal organisationer under samma intresse. Detta skapar en större resurs att tillgå 

för delegaterna att kunna hämta kunskap och information ifrån. Propositionen eftersträvar 

även att politiska företrädare ska vara representerade och det finns det inom både de 

undersökta delegationerna. 

Den sista punkten från sammanfattningen är att delegationen ska ledas av landshövdingen. 

Landshövdingen i respektive län leder delegationen som ordförande. 

Denna jämförelse visar på att funktionaliteten inom län A kan utvecklas genom att reellt 

inkludera alla intressen. I län B fungerar det väl genom att de uppfyller de eftersträvade målen 

propositionen sätter upp. De främsta faktorerna som kan utläsas här är alltså landshövdingens 

ledarskap, hur hen ställer sig till att vara objektiv och hur beslutsförfarandet utformas. 

7.4 I relation med Olsons teori om organisationernas logiska handlande 

Det studien kan finna här är att regeringens intentioner är att delegaterna inom delegationen 

bör samverka för att den eftersträvade funktionen av samförvaltning ska fungera. Enligt 

Olsons (1971) teori handlar det om selektiva incitament som behöver främja enskilda 

intresseorganisationer. Dessa incitament har funktionen att väga upp i det logiska handlandet 

mot de nackdelar som organisationen ser med olika beslut och avväganden. Det fenomen som 

kan tolkas som ett incitament finner denna studie i län B. Där ställer landshövdingen ett 

ultimatum inför delegationen, att om de inte samverkar kommer Naturvårdsverket att ta över 

inflytandet istället. Detta kan dels förklara de främjande aspekter som finns inom län B, när 

det kommer till hur snedfördelningen inom representationen blir en mindre avgörande faktor. 

Denna aspekt av landshövdingens incitament kommer att diskuteras vidare inom slutsatserna.  
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8.0 Slutsatser & slutdiskussion 

I detta avsnitt kommer forskningsfrågorna att kort summeras och sedan kommer de att 

diskuteras i förhållande med Olsons (1971) teori och tidigare forskning för att bredda studiens 

slutsatser. 

Det som denna studie visar är att de inom båda länen hänger dessa tre huvudbegrepp väldigt 

tätt ihop. Det blir väldigt påtagligt att de första förutsättningarna sätts av de sociala nätverk 

som finns. De tillsammans med funktionaliteten av den deliberativa diskussionen bygger 

sedan upp hur väl problemförståelsen kan fungera. I län A kan vi se hur det mer styrs som en 

styrelse genom att det finns en majoritet och det blir då majoritetsbeslut istället för en 

inkluderande samverkan. I län B finner vi hur ledarskapet i form av landshövdingen kommit 

runt den problematik som finns med ett dominant jägarintresse och delegationen fungerar 

mera som en samförvaltning och på det sättet kan legitimiteten stärkas. 

Begreppen påverkar alltså mycket men på olika sätt och vid olika steg i processen. Även fast 

dessa begrepp täcker in en stor del av alla de aspekter som behövs för en god samförvaltning, 

tycks fokuset på ledarskapet vara viktigare än vad som framgår. Denna studie visar i 

skillnaden mellan länen, att en viktig bakomliggande faktor till främst den deliberativa 

diskussionen och problemförståelsen är ledarskapet. Detta är något som skulle behövas läggas 

till som ett begrepp eller få ett mera fokus hos Lundmark et al. -begrepp genom att det just är 

en väldigt avgörande faktor. Detta är även något som denna studie inte hade som 

utgångspunkt, att verkligen fokusera ledarskapet var något som upptäcktes under studiens 

gång, genom de intervjuer som genomfördes och även när analysen av de samma 

gemomfördes. Detta är något som denna studie kan bidra till den fortsatta forskningen med. 

Då denna studie behandlar två län kan det vara svårt att säga något om alla de andra 

delegationerna i Sverige. Det står dock klart att denna tydliga skillnad mellan dessa två län, 

när det gäller ledarskapet, visar på att det är troligt att denna faktor även är viktig inom andra 

län. 

8.1 Incitamentet för kollektivt handlande 

Den problematik som Olson (1971) tar upp kring hur en samförvaltning kan ha svårt med sin 

legitimitet, när det gäller att både inkludera organisationer som har egna mål samtidigt som 

politiska företrädare inkluderas, för att förankra den representativa demokratin. Det blir även 

en fråga för hur representanterna för organisationerna, som behöver representera flera 

organisationer än bara ens egna. Detta ställer krav på delegaterna som måste vara tydliga i sin 
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återkoppling och ha en god kommunikation åt båda hållen. Det blir enligt Olsons teori viktigt 

att de incitamenten, som behöves för de rationella intresseorganisationerna, finns där. Det är 

genom det de kan handla kollektivt och främja det gemensamma. Landshövdingen i län B har 

implementerat ett fungerande incitament här genom ett ultimatum. Ultimatumet består av att 

om inte delegaterna kompromissar fram en lösning kommer delegationen inte att ha något 

inflytande när landshövdingen ska förhandla om t.ex. miniminivåer med de andra 

landshövdingarna. Detta blir ett påtvingat incitament för organisationerna i linje med hur 

Olson resonerar. De blir tvingade till att handla för det kollektiva bästa istället för att bara se 

till sitt egna intresses bästa. Detta kan även säga något om samförvaltningen, genom att det 

kan förvaltas på detta sätt för att samförvaltningen ska fungera, dock blir det en fråga om det 

är önskvärt.  

Det blir här aspekten av jägarnas inflytande kommer in. Dessa incitament, som bör komma 

från landshövdingen, sätter ordförandeskapet i fokus men vi kan även se hur det blir utan 

dessa incitament. Jägarnas inflytande kan förklaras genom att de kommer att gynna sin egna 

organisation och sin egna hobby, jakt därför att de är rationella individer där det 

individualistiska fördelarna går före det kollektiva mest gynnsamma. Denna studie visar på att 

det Olson förespråkar får bäring, när det kommer till mönstret att rationella individer kommer 

i första hand att handla för den egna gruppen, när de selektiva incitamenten är frånvarande. 

8.2 I relation med tidigare forskning 

Ett fokus på ledarskapet skriver även Cinque (2015) om i sin studie där hon även kopplar 

samman utvecklingen från government till governance. Detta fokus på ledarskapet är viktigt, 

menas det genom att det blir en förändring från att det offentliga enbart ska genomföra något, 

till att det behövs lokala och regionala erfarenheter och kunskaper. Denna studie bekräftar 

Cinques tes genom att visa på denna bakomliggande faktor, som påverkar väldigt mycket när 

det kommer till innehållet i delegationen, men även dess legitimitet genom att det är främst 

här styrningen från det offentliga implementeras. Det blir genom landshövdingens ledarskap 

som riktlinjerna kan styra delegationens i den önskade riktningen. 

Den aspekt som Duit och Löf (2012) visar på, om hur delegaterna upplever att det blivit mer 

myndighetsutövning, har inte visats några tendenser på inom denna studie. När vi ser till 

studien från Sjölander-Lindkvist, Johansson och Sandström (2015) där de visar på viktiga 

aspekter för en god samförvaltning, visar denna studie att alla de tre fokuserade begrepp från 

Lundmark et al. -begreppen är relevanta men även ledarskapet och 
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representationsfördelningen inom delegationen. Denna fördelning blir viktig om dess 

nackdelar inte tas om hand och hanteras. Precis som Lundmark och Matti (2015) skriver att 

det finns ett klart övertag från de som är mot rovdjur, det ser vi även tecken på här och visar 

sig vara en viktig aspekt av delegationens funktion. Alltså aspekten av hur denna 

snedfördelning hanteras. 

När det kommer till tidigare forskning kring de tre huvudbegrepp som används i studien 

finner vi Guerreros (2013) studie om hur ett mångfaldigt nätverk kan främja en 

samförvaltning. Denna studie kan delvis bekräfta detta genom att det blir en väldigt stor 

resursbas att vila på och även att det täcker upp en väldigt stor del inom viltförvaltningen. 

Såklart blir flera andra faktorer avgörande men mångfalden kan verkligen främja om ett gott 

ledarskap finns, samtidigt som det kan bli svårare med fler olika viljor.  

När det kommer till studien från Pellizzoni (2001), som handlar om rollen för den deliberativa 

diskussionen, återfinns att den verkligen spelar roll. Det bygger upp mycket av de viktiga 

förutsättningarna som behövs för att en delegat ska kunna anpassa sin egna problemförståelse 

efter det.  

Detta för oss vidare till Löf (2013) och studien kring problemförståelse. Här kommer man till 

själva grunden inom samförvaltning, som handlar om att ha en god problemförståelse. Då det 

främst handlar om områden där det finns olika problemdefinitioner och det finns fler aktörer 

än det offentliga inblandande. Löf menar att det är funktionen av problemförståelsen som gör 

att en samförvaltning kan vara adaptiv. Den kan alltså förändras baserad på olika lokala 

förhållanden. Denna studie bekräftar detta genom att inom län B finns en fungerande 

samförvaltning, genom detta blir det lättare att genomföra svåra beslut genom att acceptansen 

finns närmare vid dess genomförande. Det blir alltså lättare i län B att viltförvaltningen blir 

legitim genom dess fungerade problemförståelse och samförvaltning. 
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8.3 Slutdiskussion 

Den faktor, att de inkluderande län som finns med i denna studie, är anonymiserande på grund 

av att detta är en väldigt kontroversiell fråga, har i sig inte hindrat studiens genomförande 

men det skulle kunna minska studiens genomslagskraft. I studien har det inte varit en fråga 

om hur många vargar eller lodjur som har skjutits av eller hur många tallplantor älgar äter 

upp. Det har handlat om samförvaltningsprocessens legitimitet och funktionalitet. Detta gör 

att länen och de inblandande delegaterna har anonymiserats. Det är dock nu som studie 

verkligen skulle kunna gynnas av att kunna sätta press på de undersökta delegationerna och 

att få bukt med de svårigheter som finns. Med detta sagt finns det dock en annan sida av detta, 

det är att län A i denna studie, som får mycket kritik, skulle kunna vara vilket län som helst i 

mellandelen av Sverige. Detta gör att studiens slutsatser verkligen kan bidra till att förbättra 

viltförvaltningen i Sverige. Med den aspekten, att denna studie handlar mer om processen än 

utfallet, blir det även något som kan bidra till vetskapen kring samförvaltning i stort. 

När det kommer till vidare forskning, som bör göras i avspegling till denna studie, kan det bli 

intressant att verkligen fördjupa studier i ledarskapet av både landshövdingen men även hur 

Länsstyrelsen i stort arbetar. Den vidare forskningen skulle även kunna inkludera att 

undersöka vad det finns för förutsättningar för ledarskapet, om man ser till högre upp inom 

det offentliga. Till exempel hur statsmakten kan arbeta med att förbättra förutsättningarna för 

detta sätt att lösa komplicerade problem som finns lokalt. Ett område som har berörts tidigare 

är jägarnas inflytande, med denna koppling mellan den faktor och ledarskapet och dess roll 

för att inkludera och integrera alla delegater. Denna studie kommer till viss del in på det, men 

med ett ökat fokus från början på det, skulle det kunna vara främjande för framtida forskning 

om samförvaltning att fokusera på ledarskapets speciella roll. 

Denna studie skulle kunna främjas av att breddas vetenskapligt. Det skulle kunna göras en 

kvantitativ studie med t.ex. enkätundersökningar eller insamlad statistik från myndigheter. 

Det skulle öppna möjligheten för att inkludera fler län och deras delegationer inom studien. 

Det skulle även vara intressant att göra observationsstudier. Det man skulle kunna göra är att 

sitta med på delegationens möten och uppleva hur det verkligen går till och uppleva de 

utmaningar samförvaltning har. 

Den tydliga skillnaden mellan dessa län, visar på att landshövdingen har en stor roll, att 

landshövdingen påverkar delegationens förvaltningsprocess mycket, gör att även att det blir 

troligt att denna aspekt skulle kunna finnas inom andra läns Viltförvaltningsdelegationer. 
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Propositionen som används i denna studie och bygger upp förvaltningsmålen för delegationen 

står så klart också för målen för andra län. Dessa förvaltningsmål är inte specifika, de är 

riktlinjer som delegationen ska följa men det är inte en proposition som uttrycker hur 

delegationen ska arbeta till punkt och pricka. Detta öppnar upp för landshövdingarna att tolka 

dessa förvaltningsmål olika och kan skapa olika, effekter inom olika län. Detta tillsammans 

med att det behövs en helhet, förutsättningarna för landshövdingen att skapa dessa incitament 

behöver fungera tillsammans, den konstruktionen i samförvaltningen som nästa stycke 

kommer in på. 

En till aspekt som talar för att studiens resultat skulle kunna återfinnas inom andra län, 

handlar om att även fast landshövdingen i län B i detta fall har hittat en lösning, med ett mer 

påtvingat incitament för intresseorganisationerna att handla kollektivt, är det just påtvingat. 

Det blir ett ultimatum för representanter och det kan se olika ut inom olika län. Andra 

landshövdingar har olika spelrum att röra sig inom och denna möjlighet kanske inte finns, 

denna lösning kanske inte är möjlig. Det blir då en fråga för landshövdingen att på ett annat 

sätt komma runt dessa utmaningar som uppstår med samförvaltning. Detta för oss vidare till 

vad de centrala delarna i en samförvaltning blir. Som nämnts visar denna studie på att 

ledarskapet har en viktig del i samförvaltningen. Dock är översikten, i det stora hela, viktig på 

ett sätt genom att det behövs läggas ett pussel, för att samförvaltningen ska fungera. 

Utmaningarna behöver lösas genom att flera delar jobbar tillsammans.  

Detta gör att ledarskapet blir viktigt men även delegaternas inställning och relation till 

varandra. De direktiv från regering och Naturvårdsverket blir avgörande för en 

samförvaltning. Denna relation mellan delegaterna kan både hänga ihop med hur deras 

kontakt är och deras samverkan utvecklar sig inom samförvaltningen. Media kan ha en stor 

roll i det hela genom att det blir här som organisationer når ut till allmänheten genom 

debattartiklar och likande. En del av samförvaltningens syfte skulle kunna vara att försöka 

minimera påverkan av hur dessa aktörer interagerar och kommunicerar i media, för att istället 

låta detta ske inom en samförvaltning, där det finns riktlinjer och reell makt, som 

förvaltningsmålen för Viltförvaltningsdelegationen trycker på. Detta kan även tala för att 

studiens resultat skulle kunna återfinnas inom andra län, genom att denna integration mellan 

aktörerna kommer att styras mer av en landshövding än media. Dock står media så klart kvar 

som en spelplan för aktörerna men det blir alltså i en samförvaltning utmaningarna med 

viltförvaltning försöker att lösas istället. 
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För att dessa utmaningar, som uppstår med viltförvaltning, ska kunna lösas behöver man 

öppna upp för större aspekter än ledarskapet och samförvaltningens konstruktion. Young 

(2016) menar att det handlar om att förändra sociala normer och utvecklingen av 

socialisationen i samhället. Dessa normer kommer att vara relativt stabila och fasta om inget 

stort händer, om inget händer som kan förändra den grund som normerna står på och 

socialisation likaså genom att människors kontakt mellan varandra inte förändras (Young, 

2016). Detta blir således intressant i jämförelse med andra förvaltningar, genom att det 

handlar i slutändan om de grundliga sociala normer som finns i samhället. Det handlar om att 

en överman, staten ska kunna skapa något bättre och större än vad individer kan göra själva. 

Här återkommer alltså relevansen av ledarskapet genom att det blir kanalen av styrning från 

staten. De sociala normer och socialisation som lägger grunden för den viltförvaltning men 

även samförvaltning i stort som vi har idag. Det finns således mönster som visar på att dessa 

aspekter kan återfinnas utanför viltförvaltning, men även samförvaltning genom att i grunden 

handlar det om sociala normer och socialisation, som gör att individer agerar på ett specifikt 

sätt inom grupper. Det skulle alltså kunna bli en stor förändring inom viltförvaltning om dessa 

sociala normer sätt ur spel. Det handlar om hur samhället ser på viltet som en resurs. Detta 

perspektiv kan komma och förändras i framtiden och i och med det kommer viltförvaltningen 

att behöva förändras. 
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Bilagor 

Bilaga 1: 

Inbjudan till intervju om Viltförvaltningsdelegationen 

Informationsbrev till representanter inom Viltförvaltningsdelegationen 

Hej, jag heter Tore Gustavsson och jag läser min sista termin på mastersprogrammet i 

statsvetenskap vid Karlstads universitet. Under denna termin ska jag skriva mastersuppsats. 

Syftet med min studie är att undersöka viltförvaltningsdelegationerna med ett fokus på hur de 

fungerar. Studiens underlag kommer att inkludera både intervjuer med landshövding och 

representanter från delegationerna.  

Intervjun kommer att vara utformat som ett samtal och hålla på ca 30min. Min förhoppning 

är att ni vill delta i denna studie genom att låta er intervjuas. Detta för att din uppfattning, 

tankar och erfarenhet från viltförvaltningsdelegation skulle vara väldigt värdefull för studien.  

Om inte det finns möjlighet eller tid till en fysisk intervju kan även telefonintervju fungera.  

Studiens arbetssätt kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innebär 

att deltagandet är självklart frivilligt och man har rätt att avbryta sin medverkan när man vill, 

helt utan att nämna orsak. Alla svar från er kommer att benämnas med eran roll som 

representant för ett visst intresse. De undersökta delegationerna kommer även dem att 

avidentifieras inom studien med t.ex. delegation A och delegation B. 

Jag kommer att informera mera om studien och dess syfte om sådant intresse finns. Har ni 

några ytligare frågor till mig kan ni kontakta mig via mail: _________________ eller 

telefon:_____________ 

Det går även bra att kontakta min handledare, Annika Fredén vid eventuella frågor via mail: 

__________________ 

Jag hör av mig inom om en vecka för att boka in en intervjutid om samtycke finns hos 

er, annars går det bra att ringa upp eller maila mig direkt för att boka in en intervjutid. 

Med vänliga hälsning, Tore Gustavsson 

 



 

 

 

Information: Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(Dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 

det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombud på Karlstads universitet är ________. 

Lagringsplatsen för den insamlade informationen inklusive inspelningar från intervjuer 

kommer att lagas inom en molntjänst som ligger inom Karlstads universitets regi. 

  



 

 

 

Bilaga 2: 

Intervjuguide Delegaterna 

Information 

 Stort tack för att du ställer upp på denna intervju. Går det bra om de spelas in? Du kan när 

som helst avbryta ditt deltagande utan att nämna orsak. Inspelningen och andra insamlade 

uppgifter kommer att endast lagras på Karlstads universitets interna molntjänst. Din roll inom 

delegationen kommer inkluderas inom studien men de undersökta delegationerna kommer att 

avidentifieras. T.ex. kommer du att benämnas som representant för intresse från delegation A, 

B eller C. Länet kommer inte att nämnas i studien. 

 Vilket intresse representerar du i Viltförvaltningsdelegationen? 

o Hur länge har du varit med i delegationen? 

 Representantens naturintresse 

o Jagar? 

o Friluftsintresse? 

 Hur uppfattar du mötesformen?  

o Tillräckligt med tid?  

o Telefonmöte?  

o Vad skulle kunna göras bättre? Exempel? 

 Hur uppfattar du relationen mellan de olika representanterna? 

o Lätt stämning? Lätt att komma till tals? 

o Har du sett någon förändring över tid? 

o Kan du ge något exempel? 

 Är det något område som är extra känsligt? 

o Varför är det känsligt? 

o Tar du med dig frågorna tillbaka till din organisation? Återkopplas det? 

 Hur upplever du att ditt intresse tillför till delegationen? 

 Upplever du att du kan förstå andras perspektiv bättre genom dessa möten? 

o Genom att höra direkt från dem själva? 

o Kan du ge något exempel? 

 Känner du dig motiverad till att delta på mötena? 

o Känner du dig säker på vad delegationen bestämmer om? 



 

 

 

o Upplever du att du har tid och resurser till att sätta dig in i frågorna tillräckligt? 

o Upplever du att alla representanter har tillräcklig kunskap för att tillföra något 

till diskussionen?  

o Något intresse som tar över? Vet du varför? 

 Tycker du att delegationens mandat är tillräckligt eller för mycke? 

o Vad ska enligt dig, delegationen bestämma över? 

 Är det någon representant ni har samröre med utanför delegationens möten? 

o Något gemensamt event eller där ni kommer i kontakt med varandra? 

 Hur uppfattar du viltförvaltningsdelegationens roll i samhället, i ett större perspektiv? 

o Är delegationen en representation av medborgarna? 

o Har du sett någon förändring i detta? 

o Kan du ge något exempel? 

 Något mer som du vill tillägga? 

o Något som du tycker jag har missat? 

  



 

 

 

Bilaga 3: 

Intervjuguide Landshövding 

Information 

Stort tack för att du ställer upp på denna intervju. Går det bra om de spelas in? Du kan när 

som helst avbryta ditt deltagande utan att nämna orsak. Inspelningen och andra insamlade 

uppgifter kommer att endast lagras på Karlstads universitets interna molntjänst. Din roll inom 

delegationen kommer inkluderas inom studien men de undersökta delegationerna kommer att 

avidentifieras. T.ex. kommer du att benämnas som Landshövding A, B eller C. Länet kommer 

inte att nämnas i studien. 

Intervju 

 Berätta om din roll i Viltförvaltningsdelegationen 

o Skiljde sig detta ordförandeskap mot andra som du hade? 

o På vilket sätt? 

o Hur såg diskussionerna ut i denna delegation jämfört med andra förvaltningar 

du har erfarenhet av? 

 Hur uppfattar du mötesformen? 

o När det gäller tid, fysiskt möte kontra telefonmöte? Vad skulle kunna 

förbättras när det gäller själva mötesformen? 

 Var det något område som ni behandlade som stack ut? Extra känsligt? 

o På vilket sätt hanterade du det? 

o På vilket sätt tycker du representanterna hanterar det? 

o Hur brukar det då beslutas? komma överrens eller röstats det? 

 Hur uppfattar du relationen var mellan de olika representanterna i delegationen? 

o Upplever du att intressena har kommit närmare varandra?   

o Förändring över tid? Kan du ge ett exempel? 

 Upplevde du att representanterna kände sig motiverade till att delta i mötena 

o När det kommer till diskussionen då? 

 Upplevde du att representanterna lärde sig av varandra? 

o Blev du överraskad någon gång över hur någon representant ändra sig?  

 Vem upplevde du hade den mest givande kunskapen i delegationen 

o Kan du ge ett exempel? 



 

 

 

o Uppfattar du att något intresse leder diskussion? 

o Att något perspektiv stängs ute? 

 Hur uppfattar du rollen från politikerna i delegationen? 

o Vad tillför dem för intresse? 

 Hur uppfattar du viltförvaltningsdelegationens roll i samhället, i ett större perspektiv? 

o Har du uppfattat någon förändring? 

o Vad kan det bero på tror du? 

 Något mer som du vill tillägga? 

o Något som du tycker jag har missat? 

  



 

 

 

Bilaga 4: 

Appendix över intervjupersoner. 

Intervjupersoner 

Län A:    Intervjudatum: 

Landshövding   21-02-19 

Politisk företrädare 1   21-03-19 

Naturvårdsintresset representant 1  17-03-19 

Naturvårdsintresset representant 2  22-03-19 

Jakt- och viltvårdsintresset   22-03--19 

 

Län B: 

Landshövding   26-03-19 

Politisk företrädare 1   18-03-19 

Politisk företrädare 2   25-03-19 

Jakt- och viltvårdsintresset   25-03-19 

Naturvårdsintresset   20-03-19 

Ägare och brukare av jordbruksmark  26-03-19 

  



 

 

 

Bilaga 5: 

Plan för hantering och lagring av personuppgifter 

Inom Karlstads universitets riktlinjer för hantering av personuppgifter i linje med GDPR tas 

nio punkter upp för vägledning igenom insamlandet, hantering och lagring. 

Utvärdering 

Utifrån studiens berörda område och dess syfte med att undersöka hur väl två läns 

viltförvaltningsdelegationer fungerar i jämförelse med dess förordning blir det nödvändigt att 

behandla personuppgifter inom studien. Det är dels för att kunna kontakta de utvalda 

informanterna och dels för att hålla ordning och reda på de inspelade intervjuerna. Även 

filerna av det inspelade materialet kan ses som en personuppgift och bör hanteras enligt 

gällande regler. 

Syfte 

Insamlingen av personuppgifter syftar till att definiera vilken roll representanterna har inom 

Viltförvaltningsdelegationen. Den informationen som kommer att samlas in är vad för roll/ 

vilken organisation de representerar och från vilket län, denna informationen kommer sedan 

att presenteras inom arbetet som t.ex. representant för jägarintresset inom län X. Inspelningen 

av intervjuer syftar till att kunna genomföra en analys av materialet. 

Säkerställa behandlingen av personuppgifter 

De personuppgifter som kommer behandlas kommer enbart att beröra informantens 

uppfattning om delegationens arbete och dess representation inom den. Detta säkerställer att 

känsliga personuppgifter ej kommer att behandlas. Representantens namn kommer även att 

inhämtas men dock anonymiseras inom studien. 

Hantering under arbetets gång 

Informationen både uppgifter om personen i fråga och de filer med inspelade intervjuer 

kommer att hanteras på först min egna dator för att sedan överföras till Karlstads universitet 

egna verktyg som kallas för min hemkatalog där uppgifter och filer blir skyddade. Efter 

uppgifter och inspelningarna är överförda dit kommer de att raderas från såväl min mobil 

(inspelningsverktyg) och dator. 



 

 

 

Radering av personuppgifter 

Både uppgifter om personerna och inspelaningarna kommer att raderas från min hemkatalog 

som Karlstads universitet bistår med efter att uppsatsen har godkänts och betyg har 

registrerats i Ladok. 

 

 

 

 

 


