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Sammanfattning   

Sverige har genom sitt medlemskap i EU en skyldighet att sträva efter att vargens population 

ska vara både kortsiktigt och långsiktigt livskraftig. Den undertecknade konventionen om 

biologisk mångfald medför att vargstammen måste uppfylla en gynnsam bevarandestatus, 

vilket har krävt ett stort behov av vetenskapliga fakta kring vad en hållbar status är. 

Sambandet mellan vetenskap och beslutsfattande kan vara svår, särskilt i komplicerade 

miljöproblem med många osäkerhetsfaktorer. Syftet med studien är att granska de olika 

vetenskapliga osäkerheterna och ta reda på hur de påverkar beslutsprocessen inom svensk 

vargpolitik. Fokus ligger på den inverkan de vetenskapliga råden har för beslutsfattarna.  

 Studien är en fallstudie där resultatet bygger på fem intervjuer med experter inom 

området, samt en djupare textanalys av de rapporter och förordningar som använts i 

beslutsprocessen. Sammanfattningsvis tyder studiens resultat på att forskning och 

vetenskapliga resultat har haft en stor roll för beslutsfattarna inom vargförvaltningen. Till viss 

del har den också försvårat frågan på grund av avsaknaden av konsensus bland forskarna. 

Attityden kring Sveriges vargar sträcker sig långt bak i tiden och konflikten är idag en laddad 

fråga som inte bara handlar om vetenskapliga motsättningar, utan även om värderingar. 

 

Nyckelord: Canis Lupus, Osäkerheter, Miljöpolitik, Beslutsprocesser 

 

Abstract  

Sweden has through its membership of the EU, an obligation to strive that the wolf 

population should be both long and short time viability. The signed Convention on Biological 

Diversity means that the wolf population must meet a favorable conservation status, which 

has required a great need for scientific facts about what a sustainable status is. The 

relationship between science and decision making can be difficult, especially in complex 

environmental problems with many uncertainties. The purpose of this study is to examine the 

various scientific uncertainties and find out how they influence decision-making within the 

Swedish wolf policy. The focus is on the impact of the scientific advice for decision-makers. 

The study is a case study in which the results are based on five interviews with 

experts in the field as well as a deeper text analysis of the reports and regulations used in the 

decision-making process. In conclusion, the study indicates that research and scientific 

findings have had a major role in the decision-makers in wolf management. To some extent, 

it has also complicated the issue because of the lack of consensus among researchers. The 

attitude around Sweden's wolves extends far back in time and the conflict today is a 

contentious question that seems to act much about values and not just scientific 

contradictions. 

Keywords: Canis Lupus, Uncertainties, Environmental Policy, decision-making 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ............................................................................................................................... 5 

1.1 GYNNSAM BEVARANDESTATUS ............................................................................................................. 6 

1.2 TIDIGARE FORSKNING .......................................................................................................................... 7 

1.3 PROBLEMFORMULERING...................................................................................................................... 8 

1.4 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING ................................................................................................................... 8 

2. TEORI ....................................................................................................................................... 9 

2.1 TEORETISK REFERENSRAM .................................................................................................................... 9 

2.2 VIKTIGA BEGREPP ............................................................................................................................. 10 

3. METOD .................................................................................................................................. 11 

3.1 METODVAL ..................................................................................................................................... 12 

3.2 UTFÖRANDE .................................................................................................................................... 12 

3.3 METODDISKUSSION .......................................................................................................................... 13 

3.4 RELIABILITET OCH VALIDITET ............................................................................................................... 14 

4. RESULTAT OCH ANALYS .......................................................................................................... 14 

4.1 SVENSK VARGFÖRVALTNINGS KUNSKAPSANVÄNDNING GENOM TIDEN ....................................................... 15 

4.2 VETENSKAPENS OSÄKERHETER, SAMMANHANG OCH ORGANISERING ......................................................... 19 

4.3 VETENSKAPEN OCH BESLUT ................................................................................................................ 22 

5. DISKUSSION ........................................................................................................................... 24 

5.1 SLUTSATS ........................................................................................................................................ 26 

REFERENSLISTA .......................................................................................................................... 27 

BILAGOR .................................................................................................................................... 31 

 

 



5 

 

 

 

 

1. Inledning  

Vargen (Canis lupus) invandrade till Skandinavien i slutet av istiden, sedan dess har den 

funnits i hela Sverige. När boskap blev mer vanligt i Sverige under bondesamhället blev 

vargen ett stort hot för den mänskliga befolkningen och dess tamboskap. Det ledde till en 

ständig jakt på vargen vars population kraftigt minskade. År 1966 fridlystes vargen vilket 

ledde till att vargstammen sakta återhämtade sig efter att ha ansetts vara utdöd.      

Sveriges nuvarande vargstam härstammar från fem individer som invandrade från 

Ryssland och Finland i slutet av 1970 talet, detta bidrar till att vargstammen idag lider av en 

hög inavelsgrad och är extra utsatt (Swahn et al. u.å.). När Sverige som medlemsland i EU 

skrev på konventionen om biologisk mångfald år 1992 (1993/77/EG) så innebar det att 

vargen skall ha en gynnsam bevarandestatus. Det betyder att Sverige har en skyldighet att 

sträva efter att vargens population ska vara både långsiktigt och kortsiktigt livskraftig, vilket 

inte anses vara uppfyllt idag enligt vissa aktörer.  

Forskning och vetenskap gällande vargens beteende och populationstillväxt har en 

viktig roll i bedömningen av hur många vargar som behövs för att behålla en frisk population. 

Detta gäller även de andra krav som ska uppfyllas för att få en gynnsam bevarandestatus. 

Forskningen gällande denna fråga tycks inte riktigt ha kommit fram till en konsensus 

uppfattning, vilket möjligen kan ha bidragit till den infekterade vargkonflikten i Sverige idag. 

Om det saknas konsensus så kan detta försvåra vargförvaltningen och bidrar till att 

vargkonflikten består. Samtidigt som vargpopulationen ska vara frisk och livskraftig enligt 

art- och habitatdirektivet så måste även beslutsfattarna väga in att vargen är ett stort rovdjur 

vilken kan utgöra en stor fara för människors tamboskap och husdjur som lever nära ett 

vargrevir. För att kunna leva sida vid sida behöver man verka från en tvärvetenskaplig 

utgångspunkt där både den sociologiska vetenskapen, samt den naturvetenskapliga 

forskningen samverkar (Chapron, Lopez-Bao, 2016).  

         I studien problematiseras bland annat termen vetenskaplig samstämmighet och 

osäkerhet. Med samstämmigheten syftar man ofta på konkurrerande vetenskapliga 

ställningstaganden som förstärks av politiska och institutionella sammanhang där vetenskap 

utförs. Vetenskaplig osäkerhet är ofta en central del av miljöpolitiska frågor, likt vargfrågan 

som denna studie undersöker. En vetenskaplig osäkerhet behöver inte bara bero på avsaknad 

av vetenskaplig förståelse utan också brist på samstämmighet mellan överenskommelser 

(Sarewitz, 2004). 

År 2010 kom det första beslutet om att bevilja en licensjakt på 27 vargar där skälet 

angavs vara att öka acceptansen för vargen (Naturvårdsverket, 2009). De kommande åren har 

beslut tagits om nya licensjakter med olika bakomliggande motiv vilket har väckt kritik hos 

många aktörer och organisationer. Licensjakten har blivit grund för en omdiskuterad debatt 

mellan olika aktörer och även mellan olika forskare. 
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1.1 Gynnsam bevarandestatus 

Art- och habitatdirektivet är EU:s bestämmelse för de naturtyper och arter som ska skyddas 

inom unionens gränser. EU:s medlemsländer har gemensamt bestämt vilka arter som 

dokumentet innefattas av. Direktivet trädde i kraft 1992 och infördes i Sverige 1995 i 

samband med inträdandet i unionen (92/43/EEG). Idag har Sveriges rovdjurspolitik som mål 

att säkerställa en gynnsam bevarandestatus för björn, lo, järv, varg och kungsörn. Detta 

betyder att dessa arter ska finnas i ett så stort antal att arterna kortsiktigt och långsiktigt finns 

kvar i den svenska faunan och att djuren kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden 

(Proposition 2012/13:19). Varje enskilt medlemsland ansvarar för att alla naturtyper och arter 

som är med i direktivet också har en gynnsam bevarandestatus (GYBS). Begreppet innebär 

att man ska värna om de olika arternas populationsutveckling, utbredningsområde och se till 

att de bibehålls (SFS 1998:1252). 

  Begreppet gynnsam bevarandestatus har en viktig betydelse i denna undersökning då 

den ligger till grund för hur bedömningsgrunderna för Sveriges vargstam ser ut, för att 

uppfylla direktivet och dess innebörd på rätt sätt. Yaffa Epstein (2016) gör en djupare 

granskning av gynnsam bevarandestatus i sin artikel: Favourable Conservation Status for 

Species: Examining the Habitats Directive’s Key Concept through a Case Study of the 

Swedish Wolf. I studien granskas begreppet både utifrån en rättslig och ekologisk aspekt. 

Genom att studera den svenska vargpolitiken tar den upp flera av de problem som finns runt 

detta juridiska begrepp i praktiken. 

      Begreppet gynnsam bevarandestatus är ett juridiskt begrepp och kan förstås bäst 

genom att titta på hur livskraftig en population är. För att uppnå en gynnsam bevarandestatus 

så behövs en korrekt och tydlig bild av vad det innebär praktiskt och vad som krävs för att 

uppnå det. Epstein anser att det krävs en grundlig kunskap och forskning kring de ekologiska 

begrepp som ingår i direktivet för att förstå vad en gynnsam bevarandestatus betyder i 

utförandet. När man applicerar detta på den svenska vargpolitiken så finns det otydligheter i 

begreppet som skapar oenigheter både mellan EU och Sverige, olika organisationer samt 

mellan olika organ i Sveriges förvaltning.      

          En tillämpning av habitatdirektivet kräver användning av en vetenskaplig fakta vilket i 

sin tur skapar värderingar om vad som är rätt eller fel, samt vilken kunskap som anses vara 

mest relevant. Om man inte granskar dess fakta kan de politiska beslut som tas grundas på 

felaktigt vetenskapliga fakta och värderingar. Ett omdiskuterat problem har varit Sveriges 

beslut om licensjakt på den svenska vargstammen som tidigare år har upphävts genom 

domstolsbeslut men som år 2015, 2016 och 2017 godkändes och genomfördes i flera län i 

landet. Detta har gjort att man behövt precisera begreppet än mer för att kunna bedöma om 

beslutet var rätt eller ej. 

        I dagsläget är flera av de involverade aktörerna oense om hur många vargar som krävs 

för att uppnå en gynnsam bevarandestatus. I vissa forskningsrapporter har det framkommit att 

vargen har en stabil status, i andra forskningsrapporter menar forskare att vargen inte har en 

gynnsam bevarandestatus. Riksdagen har dock beslutat att vargen har gynnsam 

bevarandestatus i Sverige (Riksdagen, 2013). Aktörer har sin egen agenda som de gärna vill 

påverka vargpolitiken med. En slutsats av detta visar att begreppet gynnsam bevarandestatus 

måste specificeras för att kunna ge ordentliga anvisningar hur det ska följas. Begreppet är 
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idag en juridiskt fastställd lag och förordning men innebörden måste även tas upp i samarbete 

med biologer och med naturvetenskapliga forskningsstudier (Epstein, 2016).  

 

1.2 Tidigare forskning 

Ett flertal tidigare studier har gjorts angående problematiken kring den svenska vargstammen 

och det är en fråga som varit omdiskuterad i många år. Forskningen har inriktat sig på allt 

från attityder kring vargen till mer naturvetenskapliga aspekter. I denna studie ska 

vetenskapens roll i vargförvaltningen granskas vilket är en nisch som inte har tagits upp lika 

mycket men som känns relevant att undersöka. 

         I artikeln “Direct experience and attitude change towards bears and wolves” skriven av 

Max Eriksson, Camilla Sandström och Göran Ericsson, studerar de hur förändringar i 

storleken på varg och björn påverkar attityder hos allmänheten. Genom att bearbeta data från 

två svenska postenkäter gjorda 2004 och 2009 undersökte de sociala effekter och åsikter av 

en fortsatt ökning av den svenska björn- och vargstammen. Författarna beskriver acceptansen 

för björnar och varg är generellt hög i Sverige men att de tillfrågade har en lägre acceptans av 

förekomsten av björn och varg 2009, jämfört med 2004. Detta tyder på en negativ trend vilket 

kan bero på flera olika faktorer. Även tilliten för politiska mål i rovdjurspolitiken har 

minskat. Artikelns resultat tyder på att attityderna till björnar och vargar sannolikt kommer 

bli ytterligare negativ då den ojämna geografiska fördelning av björn och varg troligtvis 

kommer bli ännu mer markant samtidigt som rovdjursstammen blir allt större. Detta resultat 

visar på att problemet kvarstår och förväntas att öka och att förebyggande handlingar behövs 

för att undvika och minska konflikter.  

         Max Eriksson skriver även i sin artikel “Rurality and Collective Attitude Effects on Wolf 

Policy” om de olika attityder som finns inom vargdebatten. I studien undersöks 

maktförhållandet och klyftan mellan människor från stads- och landsbygds åsikter kring varg. 

Även att förstå varför missnöje för vargpolitiken uppstår på gruppnivå studeras och vilka 

mönster de tenderar att visas. Med hjälp av svensk enkätdata, analyseras attityder till 

vargpolitik i förhållande till kollektiva effekter och landsbygdens politiska alienation. 

Resultaten tyder på att vargdebatten är beroende av att minska utanförkänslan som grupper på 

landsbygden upplevs kännas, och på det sättet minska polariseringen av kollektiva attityd 

mönster. 

         Även vargstammens utbredning har studerats och år 2016 skrev fem svenska forskare 

artikeln “Metapopulation effective size and conservation genetic goals for the Fennoscandian 

wolf (Canis lupus) population” som tar upp hur man ska möta internationella mål för 

bevarande av den skandinaviska vargstammen (Laikre et al. 2016). I artikeln skriver man om 

hur man ska hantera den uppdelade vargpopulationen över Fennoskandinavien (Norge och 

Sveriges fastland) och hur viktig invandring av vargar med ny genetik är för den 

skandinaviska vargstammen. Genom att använda nya matematiska metoder för att utforska 

inavelsdynamiken i vargstammen har de kommit fram till att den fennoskandinaviska 

vargstammen behöver en betydande invandring av 5–10 invandrade vargar per generation. 

      Vid en jämförelse av dessa artiklar kan ett samband utläsas i behovet av ytterligare nya 

fakta. Problemet kring vargstammen verkar inte vara nära en lösning i dagsläget och 
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ytterligare åtgärder måste införas. Det är också tydligt att det finns flera olika faktorer som 

spelar in och att det är ett komplext problem. Den tidigare forskning som tagits upp utgör en 

god grund för att förstå komplexiteten i denna studie.  

 

1.3 Problemformulering  

Sambandet mellan vetenskap och politik kan vara svåröverskådlig. Det beror bland annat på 

att det är en otydlig gränslinje mellan värde och fakta som politiska beslut ska baseras på. 

Organisationer, beslutsfattares värderingar, osäkerheter, förhandlingar och aktörer med olika 

intressen är alla viktiga bidragande faktorer i en komplex process. Denna studie kommer att 

gå in djupare på hur osäkerheter i vetenskapen bidrar till beslutsprocessen. 

      Osäkerheten i vetenskapen har haft en komplicerad roll i många miljöproblem, 

särskilt i klimatpolitiken. Nästan alla beslut fattade inom miljöpolitik är grundade i en viss 

osäkerhet som kan bero på en mängd olika faktorer. En vanlig anledning är att problemet i sig 

ofta är ett svårt och komplext fall där inga säkra eller enkla svar finns. Det kan även handla 

om hur andra kommer att reagera på̊ ett visst beslut eller att det finns osäkerhetsfaktorer i 

beslutsfattandet (Knagård, 2009). I sådana fall kan man ta hjälp av vetenskap för att backa 

upp sina beslut. 

  Problematiken som då uppstår i vissa fall är hur vetenskap beaktas och hur 

avvägningen mellan olika intressen hanteras och påverkar hanteringen av vetenskapliga råd i 

ett visst beslutsfattande. Detta är något man har uppmärksammat gällande den svenska 

vargpolitiken där regeringen har beslutat om licensjakt på varg, trots att flertalet 

forskningsresultat tyder på att vargen inte har en gynnsam bevarandestatus än (Laikre et al. 

2013). 

          I denna studie kommer Sveriges vargpolitik undersökas och kartläggas för att 

undersöka hur olika faktorer har påverkat processen. Sveriges vargar har en lång historia 

bakom sig med en rad konflikter som har försenat och problematiserat beslutsfattandet av 

lagar gällande vargen. Då vargen är ett farligt rovdjur som kan orsaka stora ekonomiska 

förluster, särskilt gällande tamboskap, så finns det många faktorer att väga in i ett beslut. I 

grunden är det en fråga om vilken roll och betydelse den vetenskapliga forskningen har i 

förhållande till de beslut som tas gällande vargens utbredning i Sverige.  

 

1.4 Syfte & frågeställning 

Uppsatsen är en fallstudie som har syftet att ta reda på mer om hur de olika vetenskapliga 

råden samt osäkerheter inom forskningen bidrar till beslutsfattningen inom svensk 

miljöpolitik. Den har undersökt hur vetenskapliga rekommendationer beaktas och påverkar 

beslutsprocesser, samt vilka medel som finns för att kontrollera att vetenskapen används på 

ett legitimt sätt.  

  Denna studie har inriktat sig på fallet svensk vargpolitik. Framförallt kommer den 

undersöka synen på vetenskapen gällande vargen och hur den har ändrats över tid. Vad 
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forskarna säger idag jämfört med tidigare år angående storleken på vargstammen och dess 

utbredning. 

Utifrån detta syfte avser studien att besvara dessa frågeställningar: 

 

  

- Hur har kunskapsanvändningen och organisering av vetenskapliga råd inom svensk 

vargförvaltning förändrats genom tid?  

 

- Hur har vetenskapens sammanhang och organisering samt osäkerheter påverkat 

kopplingen mellan vetenskap och beslut? 

 

- Vilken roll och betydelse har vetenskapen gällande besluten i vargpolitiken? 

 

2. Teori          

Den teoretiska referensramen har till syfte att ge läsaren en inblick i de teorier som är 

betydelsefulla för studien samt för att senare appliceras i analysen och diskussionen. I första 

delen beskrivs och sammanfattas forskningsfältet science studies (STS) som redogör för 

forskningens och politikens samspel och ställning till varandra. I den andra delen så 

tydliggörs och motiveras de teorier och begrepp som är relevanta för studien utifrån STS.   

 

 2.1 Teoretisk referensram 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgår främst från forskningsfältet science studies (STS), 

som är ett stort forskningsfält som har olika teorier knutna till sig, samt omkringliggande och 

relevanta begrepp. En teoretisk referensram har tagits fram för studien med de begrepp som 

berör undersökningen. Utifrån denna utgångspunkt studeras samspelet mellan vetenskap och 

politiska interaktioner i Sveriges rovdjurspolitik med en djupare granskning av fallet vargen. 

En närmare analys behövs av hur separationen mellan vetenskapen och politiken ser ut i 

försöken att uppnå vetenskaplig konsensus. De begrepp inom fältet STS som är essentiella för 

studien ska beskrivas och sedan appliceras på de ämnen inom vargpolitiken som berör 
kopplingen mellan vetenskap och beslut, hur de har sett ut samt vilka idéer och tankar det 

finns kring vetenskapens betydelse för de beslut som fattas. 

         Science Studies är ett relativt nytt akademiskt forskningsfält som tvärvetenskapligt 
undersöker förhållandet mellan vetenskaplig kunskap, tekniska system och samhället. STS 

betonar hur viktigt det är att förstå hur vetenskap fungerar i grunden (Collins et al. 2001). Till 

exempel vikten av trovärdighet (credibility på engelska) inom forskningen, alltså att 

vetenskaplig kunskap och råd är baserad på en gedigen och bred kunskapsbas med 

vedertagna metoder. Samt hur man sprider vetenskaplig kunskap och att det finns förståelse 

för att kunna tolka olika termer inom den aktuella vetenskapen (Lidskog, Sundqvist, 2015). 

         STS knyter an till studiens syfte då den tar upp hur man ska förstå vetenskapen, samt 

hur osäkerheter påverkar beslut vilket är en av de kunskapsluckor denna studie ska försöka 

fylla. STS fokuserar främst på samspelet mellan vetenskap och politik på mikronivå, det vill 

säga hur dessa interaktioner är organiserade och förlöper i specifika fall som till exempel 

svensk rovdjurspolitik (Lidskog, Sundqvist, 2015). Forskare inom STS menar att en strikt 
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separering av kunskap och vetenskap från politiken skapar en felaktig tudelning. 

Vetenskapliga råd och slutsatser har ingen makt i sig, utan behöver göras trovärdig genom 

sociala intressen och strategier för att eventuellt användas som beslutsunderlag. Inom STS 

finns inget tydligt svar på huruvida det är bra eller dåligt för insatta forskare att ha en 

förbindelse till de politiska processerna. De hävdar alltså att enighet och konsensusbaserad 

vetenskap inte nödvändigtvis behövs för att vetenskap ska vara trovärdig. De menar att om 

experter och institutioner är betrodda, kommer också deras påståenden och råd att bli 

betrodda, även om konsensus ännu inte är etablerad (Ibid). 

  Lidskog och Sundqvist har i sin studie How does science matter (2015) jämfört STS 

med studiefältet Internationella relationer (IR). De menar att STS forskningen har visat ett 

relativt litet intresse av att studera och utvärdera specifika fält av nationell och internationell 

miljöförvaltning och vetenskapens roll i denna, utan har mera fokuserat på vetenskapens roll i 

beslutsprocesser mer generellt. Denna studies syfte och frågeställningar strävar efter att fylla 

detta forskningsgap. STS forskarna anser att vetenskapen och politiken är sammanflätade och 

att politik påverkar produktionen av kunskap, medan kunskap stödjer och motiverar politiken. 

När det finns ett eget intresse hos aktörer kan de acceptera ett speciellt kunskapspåstående om 

det stöder deras egen vinning. Samt att vetenskapen och sociala intressen kan anpassa sig till 

varandra i en ömsesidig utveckling. Genom detta blir vetenskapen och politiken beroende av 

och förstärker varandra. Denna sammanslagning innebär att osäkra eller ifrågasatta 

vetenskaper kan bli mer betydelsefulla i ett politiskt klimat, samt att ett svagt politiskt klimat 

kan uppfattas som starkare med stöd av vetenskapen (Lidskog, Sundqvist, 2015). 

  Inom internationella relationer (IR) som också går in på hur vetenskap och politiken 

samverkar, anser de att konsensusbaserad vetenskap spelar en viktig roll i ett beslutsfattande. 

Främst genom att påverka de statliga intressena och därigenom bidra till att åstadkomma 

internationella avtal inom känsliga miljöpolitiska områden. I motsatts till STS menar de på att 

detta möjliggörs främst genom konsensus och att det kan vara en avgörande faktor i 

beslutsprocessen genom medverkan av experter (Haas, 2014) 

 

2.2 Viktiga begrepp 

I olika situationer där ett beslutsfattande sker tas ofta två begrepp upp som är centrala för 

vetenskapens roll och betydelse; sammanhang och organisering inom vetenskapen (coherance 

på engelska) och osäkerhet (uncertainty på engelska) kopplat till den vetenskapliga basen 

eller beslutsfattningens processer och konsekvenser (Saunders et.al, 2017). Dessa begrepp 

hör samman med STS fältet och är intressanta att fokusera på i denna studie.  

   Sammanhang och organisering är ett begrepp som tas upp i samband med de teorier 

inom STS som rör vetenskapen och beslutsfattandet. Kunskap får sitt sammanhang och 

organisering genom att utvärderas och sedan återges som en grund i beslutsfattande gällande 

olika miljöproblem för att understryka olika politiska motiv (Saunders et.al, 2017). Begreppet 

utgår från den teoretiska utgångspunkten STS, som går in på kunskapsteorin på mikronivå. 

Detta begrepp berör också hur de vetenskapliga rådsfunktionerna är organiserade (Ibid). 

  Det finns forskare alternativt organisationer som får bidrag för att verka som 

rådgivare inom vissa vetenskapliga områden. Till exempel kan statliga institutionerna beställa 

vetenskapliga utredningar inom ämnen som behöver mer forskning för att nå en konsensus i 

frågan. För att lyckas med en tillräcklig samstämmighet är det viktigt att alla politiska 

förvaltningsnivåer är enade och att politiken är konsekvent. Organiseringen av aktörerna, 
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såsom forskare och experter, inom de vetenskapliga fälten kan påverka utgången på hur stor 

samstämmigheten är (ibid). Hur överens är experterna inom sina forskningsfält? Finns det 

konflikter mellan forskarna gällande hur kunskapsläget ser ut? Organiseringen inom det 

vetenskapliga forskningsteamet kan spela en stor roll i ett beslutsfattande. Det kan underlätta 

mycket i en svår fråga om det finns ett nära nätverk av experter som i princip är överens. 

Politisk samstämmighet kan uppnås i varierande grad, från samarbete till samordning och 

integration. Samarbete är det enklaste steget att uppnå, vilket kan omfatta informationsutbyte 

och delade resurser (Mairon et al. 2016). 

          Osäkerhet som bakomliggande begrepp har en viktig roll för denna studies syfte. Post-

normal science (PNS) är en underliggande gren i STS som fastslår att när det handlar om 

komplexa vetenskapsrelaterade problem med många osäkerhetsfaktorer, såsom det ofta finns 

inom olika miljöproblem, så är inte alltid vetenskaplig kunskap nog för att lösa konflikter. 

PNS anser att man ska finna en lösning genom att angripa problemet på ett mer 

tvärvetenskapligt sätt, samt att bedriva forskning i samverkan med lokala medverkande. En 

tillämpning av vetenskapen i samspråk med lokala aktörer och utövare inom området kan ge 

en bredare kunskapsförståelse (Saunders et.al, 2017). Post-Normal Science legitimerar 

införandet av olika typer av kunskap i politiska debatter. PNS anser att även 

kunskapsområden som osäkerhet, värderingar, och ett flertal legitima perspektiv behövs för 

att ge en sammanhängande bild och ett mer utökat deltagande i beslutsfattandet (Ravetz, 

Funtowicz, 1999). Att man genom att ta med dessa strategier kan lösa de mer komplexa 

problem som finns, samt integrera den del av vetenskapen som inte är med i de mer 

traditionella synerna av vetenskap. Genom att ta hänsyn till problemens komplexitet och dess 

osäkerheter som ofta uppkommer när man ska värdera ekosystem utifrån mänskliga 

företaganden och värderingar (Funtowiczi, Ravetzii, 2003). Ett sätt att minska osäkerheten i 

beslutsfattningen är att stärka påverkan av vetenskapliga råd i situationer där man borde agera 

snabbare på vetenskapliga indikationer (Funtowicz, Strand, 2011). 

  Ett av de vanligaste exemplen på en osäkerhet i miljöpolitiken som påverkar 

beslutsfattningen är den uppmärksammade globala klimatfrågan. Klimatforskare har 

informerat politiker och samhällsmedborgare om de allvarliga klimatförändringarna i mer än 

tre decennier. Trots de varningar och påtryckningar klimatforskare har drivit fattar politiker i 

många länder beslut som inte minskar utsläppen av växthusgaser eller energiförbrukningen 

(ibid). En möjlighet för att täcka upp för de konsekvenser i fall där det finns vetenskapliga 

osäkerheter, är att applicera försiktighetsprincipen i miljöfrågor. Försiktighetsprincipen kan 

användas och tillämpas där det finns hot om allvarlig eller oåterkallelig skada och en brist på 

fullständig vetenskaplig säkerhet. Genom att applicera försiktighetsprincipen inom frågor i 

miljöpolitiken kan man minska osäkerheten inom beslutsfattningen (Saunders et.al, 2017). 

 

3. Metod 

I detta avsnitt kommer vi först att redogöra för uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt, 

vilket är en fallstudie byggd på en empirisk grund med intervjuer och textanalyser. Avsnittet 

inleds med en redogörelse av de metodval och tillvägagångssätt denna studie har utgått ifrån. 



12 

 

Därefter utförs en redovisning av hur data- och empiriinsamlingen har gått till, samt hur 

intervjuerna har genomförts. Slutligen förs en metoddiskussion samt en utvärdering av 

studiens reliabilitet och validitet. 

    

3.1 Metodval 

Studien är utformad som en fallstudie där utgångspunkten är en kvalitativ ansats byggd på en 

empirisk grund. En fallstudie valdes då syftet med uppsatsen är att studera det specifika fallet 

svensk vargpolitik och dess utveckling genom historien mer djupgående. Den kvalitativa 

metoden går ut på att beskriva, förklara och tolka ett fall eller ett fenomen (Bjereld, Demker, 

Hinnfors, 2013). Syftet med studien är att beskriva och undersöka fenomenet svensk 

vargpolitik och därför är en kvalitativ utgångspunkt lämplig. För att få en djup förståelse i det 

undersökta ämnet är det bra att fallstudien kombineras med flera olika metodinsamlingar. 

Studien är uppbyggd på textanalyser gjorda på rapporter och dokument av beslutsfattandet 

kring vargen, tidigare forskning och teorier inom området samt semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer med kompetenta personer inom området. Den kvalitativa metoden går ut på att nå 

en djupare kunskap snarare än bred fakta, vilket går ihop med denna uppsats syfte och 

frågeställningar (Repstad, 2007). Analysen av den empiriska informationen har sedan 

genomförts med en utarbetad analytisk referensram. 

 

3.2 Utförande 

Genom en textanalys av de primära källorna som främst bestod av rapporter, beslut och 

förordningar bearbetas materialet grundligt för att undersöka vilka faktorer som ligger till 

grund för avgörande beslut. I kontexten har vetenskapliga artiklar använts för att ta reda på 

tidigare studier och teorier inom ämnet.  

          Via eftersökningar på internet söktes namnen på personerna bakom viktiga forskningar, 

rapporter från myndigheter och intresseorganisationer upp, för att sedan kontaktas via mail 

med en förfrågan om en intervju. En av respondenterna fick vi som tips utifrån en annan av 

intervjuerna. Alla de respondenter som kontaktades hade kunskap vilken var relevant för 

studiens syfte. Respondenterna valdes ut för att representera olika personer från olika viktiga 

aktörer såsom forskare, myndighetsexperter och intresseorganisationer.  

Intervjurespondenterna har varit anonyma i processen och hänvisas därför som respondent 1, 

2, 3, 4, eller 5.  

Respondent 1 är forskare och representerar Rovdjursförening. 

Respondent 2 är forskare i ämnet rovdjur. 

Respondent 3 är professor i populationsgenetik. 

Respondent 4 är anställd på Naturvårdsverket och jobbar med rovdjursfrågor. 

Respondent 5 är anställd på Naturvårdsverket och jobbar med rovdjursfrågor. 

           Innan intervjun påbörjades tillfrågades de utvalda om samtycke till att samtalet 

spelades in för att senare kunna transkriberas. Intervjun utgick från en intervjumall som grund 

men som sedan noggrant utformats med relevanta frågor beroende på respondentens 
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kunskapsområde. Intervjumallen utgick från uppsatsens frågeställningar men även följdfrågor 

ställdes för att få mer kunskap kring de begrepp som var relevanta för att förstå ämnets 

helhet. Frågorna ställdes som öppna frågor och utgick från att respondenten skulle ha 

möjlighet att berätta mer för att få med de detaljer som annars kunde undkommit i en alltför 

strukturerad intervju. Denna intervjumetod användes för att få en mer djupgående och 

relevant information för att kunna besvara uppsatsens syfte. Fördelen med att göra kvalitativa 

intervjuer är att de ger respondenten möjlighet att prata mer fritt om sina tankar och 

erfarenheter (Repstad, 2007) Vid varje intervju gjordes anteckningar på plats och 

transkriberades sedan ner till textformat direkt i anslutning till intervjun utifrån 

inspelningarna. Genom dessa intervjuer och observationer har information samlats in och 

sedan använts i analysen som gjordes för att komma fram till ett resultat och en slutsats 

(Fejes, Thornberg. 2015). 

  Analysen har sedan genomförts på den insamlade empirin från intervjuer och texter 

och har analyserats utifrån de begrepp och den teoretiska referensram som framtagits tidigare 

i studien. Då alla respondenter hade olika bakgrunder och kunskap inom ämnet, får studien en 

bredare förståelse kring olika tolkningar och perspektiv, vilket bidrar till en bredare förståelse 

av studiens forskningsfrågor. 

 

3.3 Metoddiskussion 

De valda metoderna är väl anpassade för studiens metodologiska tillvägagångssätt, vilket är 

en fallstudie. Ett flertal intervjuer har utförts för att komplettera de rapporter, beslut och 

förordningar som undersökts genom en textanalys. Kombinationen av de valda metoderna har 

möjliggjort en insamling av både granskade fakta och personliga erfarenheter. 

  Metoden har bidragit till en strukturerad planering av utförandet, samt bidragit med 

verksamma analysverktyg utifrån den teoretiska referensramen. Alla intervjuer utom en hölls 

via telefon och var godkända av respondenterna för inspelning. Att intervjuerna utfördes via 

telefon har sina för- och nackdelar, en fördel är att man kunde kontakta personer som man 

annars inte haft möjlighet att träffa på grund av långt avstånd. En nackdel är att frågor och 

svar eventuellt kan misstolkas då man inte kan läsa av personens kroppsspråk. 

Respondenterna erbjöds att vara anonyma under hela processen för att få en möjlighet att 

prata mer fritt kring detta kontroversiella ämne. 

 Alla de fem intervjurespondenterna var mycket insatta i ämnet och har även de sina 

personliga värderingar vilket måste tas med i beräkningen av resultatet. Då respondenterna 

har olika bakgrunder och ståndpunkter så kan man dock se det som en chans att analysera 

ämnet från olika perspektiv. Utifrån en kombination av textanalysen med rapporter och 

vetenskapliga utredningar har ytterligare fakta insamlats för att berika uppsatsen med andra 

perspektiv. 

  Analysen har genomförts utifrån de begrepp som tagits fram från den tidigare teorin. 

De citat och den fakta som framkommit ur intervjuerna har valts ut då de kopplat till de 

begrepp som vi har valt att undersöka. De frågor som ställdes till alla intervjurespondenter 

har framtagits för att svara på frågeställningarna och ge en djupare förståelse i ämnet. 
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  Studiens omfattning hade kunnat vara mer djup- och ingående, men tidsramen gjorde 

att avgränsningen blev mer sammandragen. Den empiri studien haft tillgång till har varit 

användbar i analysen och sorterade på ett enkelt och snabbt vis ut de relevanta delarna för 

undersökningen. I arbetet med studien har flera intressanta aspekter väckts som kan användas 

till vidare forskning. 

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär en studies trovärdighet: att det ska ge ett överensstämmande resultat när 

man använder en särskild metod. Detta ska gälla oavsett vem som genomför studien eller om 

det sker vid olika tillfällen. I den här studien har en intervjumall använts som grund (se 

bilagor) som kan användas till andra studier för att få ett jämförligt resultat. Det som dock 

kan begränsa denna studies reliabilitet är att de flesta intervjuerna hölls via telefon vilket kan 

ha lett till att respondenternas kroppsspråk inte har kunnat avläsas vilket kan leda till att 

frågor och svar tolkats fel. 

Validiteten i den här uppsatsen anses vara god. Intervjuguiderna, tillsammans med de 

kompletterande följdfrågorna leder till att man får de svar som behövs för studiens 

frågeställningar. Bearbetningen av materialet påverkas, i enlighet med vetenskapsteorin kring 

kvalitativa studier, av den som håller i intervjun. Den förståelse och de erfarenheter som 

subjektet har påverkar analysen av det insamlade materialet (Patel, Davidsson, 1994)  

        Flera rapporter och vetenskapliga artiklar undersöktes i denna uppsats och fem 

intervjuer genomfördes. Underlaget kan anses vara något begränsat eftersom personerna som 

intervjuats har arbetat med varg länge och därmed kunnat utforma sin personliga åsikt i 

frågan, vilket kan göra det svårare att svara helt objektivt. Därför ska man vara försiktig med 

att anta att resultatet från denna studie även gäller i större skala. Även politisk korrekthet eller 

liknande kan leda till att respondenterna har svarat relativt neutralt i intervjuerna. En nackdel 

är att de flesta intervjuerna utfördes via telefon vilket bidrar till att man inte kan tolka 

respondentens kroppsspråk. Trots det kan resultatet av studien kopplas till uppsatsens tidigare 

presenterade forskning, tillsammans med denna uppsats resultat kan man skapa en ökad 

kunskap om vetenskapens roll i beslutsprocessen.  

   

 

4. Resultat och analys 

Uppsatsen har syftat till att undersöka hur vetenskapliga osäkerheter och vetenskapens 

organisering bidrar till beslutsfattningen inom vargförvaltningen. I denna del redovisas 

resultaten utifrån en granskning av vargens moderna förvaltningshistoria i Sverige, samt svar 

från de genomförda intervjuerna. Resultaten kommer sedan att brytas ner i mindre 

komponenter och grundligt analyseras. Detta har gjorts med hjälp av den teori som i tidigare 

avsnitt redogjorts för, samt den textanalys som gjorts för att kunna besvara de valda 

frågeställningar som ställts för studien.   
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  För att studera hur vetenskapen utövar inflytande på besluten inom politiken samt hur 

osäkerheter inom forskningen påverkar beslutsfattandet har det empiriska materialet delats 

upp och analyserats i tre olika delar. Analysen har i sin första del utgått ifrån de rapporter och 

händelser som har skett i vargförvaltningens moderna historia. I den andra och tredje delen 

har de fem intervjuerna bearbetats tillsammans med det material som tagits fram, utifrån de 

begrepp som beskrivits i teoridelen. Baserat på intervjupersonernas svar har det som ansetts 

vara relevant för att svara på studiens syfte tagits ut och analyserats. 

Intervjurespondenterna har varit anonyma i processen och hänvisas därför som respondent 1, 

2, 3, 4, eller 5.  

 

 

4.1 svensk vargförvaltnings kunskapsanvändning genom tiden 

Figur 1. Egen figur som är en beskrivande tidslinje över viktiga händelser i vargens förvaltning (Grönros, A., 

Petterson S, 2017). 

 

År 1998 beslöt regeringen att Miljödepartementet skulle beställa en utredning som underlag 

för ett planerat förslag om en sammanhållen rovdjurspolitik för varg, järv, björn, lo och 

kungsörn. En gemensam rovdjurspolitik hade tidigare saknats, men ansågs nu vara 

nödvändigt för att framgångsrikt förvalta det ökade antalet rovdjur i landet samt för att följa 

EU:s direktiv på rätt sätt. I takt med att de stora rovdjuren hade ökat i antal i Sverige det 

senare decenniet hade också ett stort engagemang för dessa utvecklats hos organisationer, 

myndigheter och enskilda människor (SOU 1999:146).  
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  I utredningsgruppen ingick ett urval personer som representerade 

Jordbruksdepartementet, Justitiedepartementet, Miljödepartementet, Naturvårdsverket, 

Jordbruksverket, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Samernas Riksförbund, Svenska 

Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Landsbygdens Jägare, Världsnaturfonden WWF, 

Sametinget och Lantbrukarnas Riksförbund (SOU 1999:146). Detta visar på att man ville ha 

med åsikter från olika insatta aktörer för att fatta ett giltigt beslut ur flera olika perspektiv. 

      I januari 2000 var denna rovdjursutredning klar, vilken lade grunden för hur man skulle 

hantera de biologiska, ekonomiska och jaktrelaterade frågorna gällande rovdjuren. I 

utredningen skriver man att det fanns 59–75 vargar i den svensk-norska vargstammen våren 

1998/99. Det påpekas att ett genetiskt utbyte med den finska vargstammen bör garanteras, 

samt att ett temporärt mål för den skandinaviska vargstammen ska vara minst 200 individer.   

Utredningen skrev vidare att en jämnare spridning av vargstammen i landet är önskvärd, men 

med restriktioner för vargförekomst i renskötselområden, vilket täcker nästan hela norra 

hälften av landet (Regeringen, 2000/01:57). 

Denna första stora offentliga rovdjursutredning i Sverige skulle komma att följas av 

ytterligare två, en 2007 och en 2012 (SOU 2007:89; SOU 2012:22).  

  År 2010 kom första beslutet om licensjakt på varg. Beslutet omfattade 27 vargar (28 

vargar fälldes, överskjutning med en) och motiverades bland annat som ett sätt att öka 

acceptansen för varg (Naturvårdsverket, 2009). Detta beslut väckte stor kritik hos flera 

aktörer, som ansåg att beslutet hade tagits utifrån felaktiga vetenskapliga grunder och skulle 

skada vargstammens bevarandestatus. Även år 2011 genomfördes en licensjakt på varg, 

denna gång fälldes 19 vargar ur en kvot på 20 (Naturvårdsverket, 2010). Efter denna jakt ville 

naturskyddsorganisationerna i Sverige överklaga beslutet om licensjakt. Då det inte gick att 

överklaga beslutet till svensk domstol valde miljöorganisationerna Naturskyddsföreningen, 

WWF och Rovdjursföreningen att överklaga beslutet till EU-kommissionen (Klagomål till 

EU, 2010) 

         Som svar på anmälan skickade EU-kommissionen i augusti 2011 ett motiverat yttrande 

till Sveriges regering. I yttrandet påpekas att Sverige med sina licensjakter på varg 2010 och 

2011 bröt mot EU:s art- och habitatdirektiv (Sveriges ständiga representation i Europeiska 

Unionen, 2010). Detta gjorde att regeringen avstod från att besluta om licensjakt 2012, och 

beställde en ny utredning om vad som krävs för en livskraftig vargstam (”Minimum Viablae 

Population MVP). Dessutom bildade man en nationell rovdjurskommitté där alla berörda 

intressegrupper skulle ingå. Utredningen som skulle definiera kraven för en livskraftig stam, 

utfördes av forskare och experter i SKANDULVS forskningsteam i Skandinavien. Eftersom 

forskarna fick en mycket kort tid till sitt förfogande gjorda de klart från början att 

utredningen enbart kunde hantera den demografiska delen av MVP. Man påpekade därmed 

att detta inte var en fullständig MVP, de genetiska aspekterna saknades (Liberg, Chapron, 

Sand. 2012). Under hösten 2012 gjordes en mindre, genetisk komplettering till utredningen, 

där det slogs fast att genetisk kontakt med annan vargpopulation var viktigare än det exakta 

antalet vargar i populationen. Baserat på denna rapport föreslog sedan Naturvårdsverket att 

populationen borde bestå av minst 417 vargar (Naturvårdsverket, 2015). Ytterligare en 

utredning från SKANDULV i december 2012 visade att en selektiv jakt, riktad mot de vargar 

med högst släktskapskooefficient i populationen kan reducera inaveln något på mycket kort 

sikt, men att det krävs invandring för bestående effekter (Liberg, Chapron, Sand. 2012).  
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  År 2013 var ett år fullt av händelser i form av politiska beslut och domstolsmål. 

Tvisten mellan miljöorganisationerna och Naturvårdsverket fortsatte gällande regeringens 

fortsatta beslut om en selektiv och riktad jakt på varg. Ett beslut om en licensjakt på 16 vargar 

trädde i kraft den 30 januari. Beslutet baserade sig på SKANDULVS rapporter under 2012, 

bland annat den för att snabbt minska den genetiska inavelsgraden. Nedan återger vi 

Naturvårdsverkets skäl för licensjakt 30 januari 2013: 

 

”En selektiv och riktad jakt efter varg är den enda åtgärden som på kort sikt kan minska 

inavelsgraden. En minskad inavelsgrad skulle påtagligt främja den skandinaviska 

vargstammens genetiska status i ett längre perspektiv och därmed skapa förutsättningar för 

en gynnsam bevarandestatus för vargen. Naturvårdsverket bedömer att den nu beslutade 

jakten under alla omständigheter inte riskerar att förvärra den ogynnsamma 

bevarandestatusen eller förhindra återställandet av en gynnsam bevarandestatus. Med den 

bakgrunden anser Naturvårdsverket att det inte finns någon annan lämplig lösning på kort 

sikt för att genetiskt förstärka den skandinaviska vargstammen.” 

(Naturvårdsverket, 2013) 

 

Detta jaktbeslut 2013 stoppades efter en överklagan till svensk domstol. Inför rättegångens 

förhandling inkom en inlaga gjord av ett antal forskare angående rapporten som låg till grund 

för 2013 års licensjakt på varg. De ansåg att en beprövad vetenskaplig bedömning inte hade 

gjorts, samt att: 

 

”det därmed inte fanns ett riktigt stöd för att en selektiv jakt på dagens vargstam förbättrar 

dess bevarandestatus, varken på kort eller på lång sikt.” (Lind et al, 2013)  

 

Förvaltningsrätten dömde senare i maj samma år rätt till att licensjakten skulle stoppas. Detta 

utifrån att man ansåg att  

 

”Naturvårdsverket har inte angett någon godtagbar grund som uppfyller undantagsreglerna, 

inte visat att andra lämpliga lösningar saknas, och inte visat på̊ vetenskaplig grund att jakten 

inte försvårar uppnåendet av en gynnsam bevarandestatus.” (Naturvårdsverket, 2015)  

 

I mars 2013 publicerade docent Guillaume Chapron och professor Petter Kjellander, två av 

forskarna som hade medverkat i SKANDULVs forskningsteam som utförde utredningen 

2012, ett brev i vetenskapspublikationen Science. I brevet uttryckte de sin oro för hur deras 

forskningsresultat enligt dom hade använts felaktigt i regeringens beslut om licensjakt. De 

tyckte att den beslutade licensjakten grundade sig på en felaktig argumentering när man skrev 

att genom att ta bort några av de mest inavlade vargarna var "den enda åtgärden på kort sikt 

som kan minska inavel". De ansåg bland annat att detta var ett tydligt exempel på hur 

vetenskapliga resultat kan förvrängas för att motivera en viss politik genom att bortse från ett 

bredare vetenskapligt sammanhang. Chapron och Kjellander anser att endast invandring kan 

leda till en varaktig minskning av inaveln (Chapron, Kjellander. 2013).  

 En ny proposition ”En hållbar rovdjurspolitik” utkom av regeringen i slutet på 2013. 

Där angav man att en licensjakt behövs för att minska tätheten i vargpopulation (Regeringen, 
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2013). I propositionen fastslog man att den svenska vargstammen ansågs ha en gynnsam 

bevarandestatus och att ett referensvärde på 170–270 individer behövdes för att uppfylla 

begreppet (Naturvårdsverket, 2013). Inför vintern 2014 fattades återigen ett beslut på en 

licensjakt på 30 vargar med en grund i att minska populationen (Naturvårdsverket. 2013). 

Även denna jakt stoppades emellertid i kammarrätten på samma grunder som år 2013.         

       I juni 2015 beslutade EU-kommissionen om ett kompletterande motiverat yttrande 

riktat mot den svenska regeringen för brott mot art- och habitatdirektivet. Det rörde sig om en 

fortsättning på det ärende som kommissionen inledde efter Naturskyddsföreningens, WWF:s 

och Rovdjursföreningens anmälan 2011. Motiverat yttrande är det tredje och sista steget som 

kommissionen tar innan man drar ett medlemsland inför EU- domstolen (EU-upplysningen, 

2016). 

Den 1 april 2015 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen: 

 

 ”att utifrån ett brett vetenskapligt underlag uppdatera befintlig sårbarhetsanalys för varg 

och med den som grund utreda vad som krävs för att vargpopulationen i Sverige ska anses ha 

gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet.” (Miljö- och energidepartementet, 

2015) 

 

Naturvårdsverket gav två forskargrupper, den ena från USA och den andra forskargruppen 

SKANDULV från Sveriges Lantbruksuniversitet, i uppdrag att oberoende av varandra 

sammanställa befintlig vetenskaplig litteratur inom området (Naturvårdsverket, 2015). 

Utifrån detta skulle ett lämpligt referensvärde tas fram för populationsstorlek och det 

genetiska behovet av invandring av vargar från Finland och Ryssland utifrån en vetenskaplig 

grund. Båda forskargrupperna föreslog att en vargstam på 340 vargar i Skandinavien (300 i 

Sverige) räckte för att ge stammen en gynnsam bevarandestatus, förutsatt att det kom in minst 

en reproducerande varg utifrån per varggeneration (Naturvårdsverket, 2015). Inventeringen 

som utförts under vintern 2015/2016 visade att det då fanns 340 vargar i Sverige (Inventering 

Naturvårdsverket, 2016). Resultatet av denna utredningen blev att Naturvårdsverket ansåg att 

vargen i Sverige för närvarande har en gynnsam bevarandestatus. En förutsättning för att 

denna populationsgräns på 300 vargar ska vara giltig är dock att man har en invandring av 

vargar från Ryssland-Finland. Om invandring med nya gener uteblir behöver den 

skandinaviska vargstammen bestå av minst 1700 vargar för att inte bli negativt påverkade av 

den genetiska variationen och därmed kunna uppfylla en gynnsam bevarandestatus. Detta är 

de senaste publicerade siffrorna som idag ska gälla som riktlinje gällande den skandinaviska 

vargstammens storlek (Naturvårdsverket, 2015). 

År 2014 beställde Naturvårdsverket en ny populationsberäkningsmodell från 

forskarna i SKANDULV för hur man ska beräkna vargstammens storlek utifrån 

inventeringsresultaten. Inventeringarna ger nämligen inte antalet vargindivider, utan endast 

antal flockar och par. Den nuvarande beräkningsmodellen för att uppskatta antalet vargar har 

använts sedan 2011, och bygger på en omräkningsfaktor från antal reproduktioner till antal 

individer. Denna gamla omräkningsfaktor var 10. Den nya omräkningsfaktorn bygger på 

antal flockar, inte på antal reproduktioner som den gamla gjorde (den senare kategorin är 

mycket svårare att fastställa vid inventeringarna). Med hjälp av en så kallad individbaserad 

populationsmodell, byggd på verkliga data från SKANDULVs forskning, fann man att 
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omräkningsfaktorn, från antal flockar till antal individer bör vara 8,0. Ett krav från forskarna i 

utredningsgruppen var att innan den nya modellen tas i bruk ska den ha godtagits för 

publicering i en vetenskaplig tidsskrift efter sedvanlig granskning av så kallad referees 

(Chapron et al, 2016). 

   I augusti 2016 publicerades denna rapport i den mycket väl ansedda tidskriften 

Ecological Modelling, och därmed ansåg forskningsgruppen bakom den, att den kan 

användas för praktiskt bruk. Eftersom den emellertid ger värden på populationsstorleken som 

ligger c: a 20 % lägre än vad den gamla omräkningsfaktorn ger, vill Naturvårdsverket för 

säkerhets skull göra ännu ett test innan den tas i bruk. Detta test pågår under vintern 2017. 

Genom att samla in ett mycket stort antal vargspillningar avser Naturvårdsverket att beräkna 

antalet vargar på ett alternativt sätt, genom en så kallad fångst-återfångstmetod, byggd på 

individidentifiering av spillningarna med hjälp av DNA-analyser. En liknande metod används 

för beräkning av den skandinaviska björnstammen (Naturvårdsverket, 2016).  

I december 2016 beslutade Högsta Förvaltningsdomstolen att licensjakten på varg 

var förenlig med EU:s habitatdirektiv. Det innebar att 24 vargar utspridda i fyra län fick 

jagas. Domen är det första fallet angående vargjakt som blivit ärende i Högsta 

förvaltningsdomstolen och förväntas därför att bli prejudicerande (Högsta 

förvaltningsdomstolen, 2016). Detta kan innebära att svenska domstolar och länsstyrelser 

utgår från att vargen har en gynnsam bevarandestatus så länge vargens förutsättningar inte 

förändras. 

   Sammanfattningsvis kan man se att besluten angående vargen från år 2000, från den 

första rovdjursutredningen fram till idag, visar på att kunskapsanvändning och de 

vetenskapliga råden inom svensk vargförvaltning har förändrats genom tiden. I ett tidigt 

skede av vargförvaltningen lades inte lika mycket fokus på frågan om antalet vargar, som det 

görs idag, utan var mer inriktad på att få en fungerande samordnad rovdjurspolitik som 

anpassade sig efter EU:s lagar. Efter detta har flera nya problem dykt upp i tillämpningen av 

rovdjurspolitiken i praktiken, som har krävt att man nu kräver ett bredare vetenskapligt 

underlag att luta sig mot, vilket har resulterat i fler vetenskapliga utredningar av frågan. De 

mest väsentliga utredningarna har gällt besluten om licensjakt, där en tvist har uppstått kring 

begreppet gynnsam bevarandestatus och ett behov av en bättre förståelse av vad begreppet 

betyder i praktiken applicerat på Sveriges vargstam uppkommit. En del av de vetenskapliga 

resultat som har framkommit genom forskningen har kritiserats av andra forskare, vilket har 

varit ett av argumenten mot de licensjaktsbeslut som har blivit stoppade. Organiseringen av 

de vetenskapliga råd som behövts för beslut har omstrukturerats genom åren. Då de experter 

och forskare som tillfrågats inte alltid har varit överens, har behovet av ny forskningen hela 

tiden uppkommit. En acceptans av den forskning som använts som beslutsunderlag har 

behövts för att understryka riktigheten. 

 

4.2 Vetenskapens osäkerheter, sammanhang och organisering 

Att vetenskapen genom sitt sammanhang och organisering påverkar beslutsfattandet är 

tydligt. Motstridiga uppfattningar inom vetenskapen bidrar till en osäkerhet i 

beslutstagningen, och har i studiens fall lett till att många nya vetenskapliga utredningar har 
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beställts av regeringen, då de gång på gång blivit ifrågasatta. Alla de fem 

intervjurespondenterna är mycket insatta i ämnet och har även de sina personliga värderingar 

vilket måste tas i beräkning vid analys av resultaten. Då respondenterna har olika bakgrunder 

och ståndpunkter kan man också se det som en chans att analysera ämnet från olika 

perspektiv. När det gäller begreppet gynnsam bevarandestatus, framförallt om vargen anses 

inneha det idag, så kan ingen av de fem respondenterna inklusive de två som jobbar på 

Naturvårdsverket bekräfta att den svenska vargstammen når upp till det idag. Trots att 

Naturvårdsverket år 2015 har fastslagit att vargen har det, vilket gäller även i nutid år 2017. 

Detta citat är taget från intervjun med respondent 4 som jobbar på naturvårdsverket, där 

personen svarar på frågan om Sveriges vargar har en gynnsam bevarandestatus eller ej: 

“… Just nu har man det fast kanske... Just nu gäller 300 + en invandrad var femte år... men 

sen kan man diskutera om det gäller eller inte.” 

 

Då alla respondenter är överens om just detta kan det tolkas som att begreppet gynnsam 

bevarandestatus fortfarande, trots flertalet utredningar av innebörden både av 

naturvetenskapliga forskare och utifrån en juridisk tolkning, inte har fått en exakt innebörd. 

Att definiera och använda begreppet gynnsam bevarandestatus i praktiken kan ses som att 

jobba mellan gränsen av juridiska lagar och naturvetenskap och är inte ett helt okomplicerat 

läge för de som ska handlägga beslut och lagar. Vilket bidrar till att man gärna har en 

försiktighetsmarginal när man uttalar sig om hur stort antal vargar som ska finnas i Sverige. 

  Den illegala jakten som verkar öka enligt alla respondenter är ett tilltagande problem 

för Sveriges vargar. Framförallt då de hotar att döda viktiga vargar med genetiskt värdefulla 

gener. Ur ett citat från intervjun med respondent 4 säger personen att: 

”...Enligt SKANDULVs senaste rapport räknar man med att hälften av den adulta 

mortaliteten på vargarna beror på illegal jakt.” 

Även respondent 5 tar upp problemet med den illegala jakten: 

“Nyligen har en invandrad hanvarg eventuellt blivit jagad och dödad illegalt då det inte 

längre finns några spår av honom. Är han död på grund av illegal jakt är det i så fall riktigt 

illa.” 

Respondent 2 säger att den illegala jakten har påverkat vargstammen extremt mycket och att 

den begränsar den svenska vargen på ett väldigt negativt sätt. Respondenten anser att den 

illegala jakten påverkas av förvaltningen och ju hårdare vargdebatten är och ju hårdare krav 

det ställs på en fri utveckling av vargstammen desto mer föder man den illegala jakten på 

vargstammen. Respondent 3 anser att den illegala jakten visar på att samhället inte mår bra 

och att det finns en brist på dialog mellan aktörerna, att man kan tolka det som en form av 

social olydnad. Detta är ett citat från respondent 3 som sätter ord på problemet kring 

vargförvaltningen och tjuvjakten. 

“…Bristen på samsyn. Många intressenter som inte pratar med varandra och att de ofta går 

till överdrift i diskussionerna, att man inte försöker förstå bakgrunden. Idag använder man 

ofta infekterade frågor och opponerar sig och ta det till sitt yttersta.” 
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De är alla överens om att den illegala jakten har växt och att det ser ut som att den ständigt 

ökar. Här kan man se att alla respondenterna anser att den illegala jakten finns men med 

skilda åsikter kring vad som är de bakomliggande faktorerna. Man ser att problemet grundar 

sig i oenigheter kring det synsätt och den inställning man har till vargen. Viktiga aktörer 

såsom forskare, experter och olika organisationer kan här påverka hur stor samstämmigheten 

är, vilket i sin tur påverkar beslutsfattandet. Man kan se att experterna inte är helt överens 

inom sina forskningsfält vilket påverkar den konflikt som finns i vargfrågan och de beslut 

som tas. 

  Bland de tillfrågade respondenterna fanns det en viss kritik mot att Sverige har 

miljömål som är beroende av grannländer som Finland och Norge och deras vargpolitik. Flera 

respondenter anser att det är fel av Naturvårdsverket att säga att den svenska vargstammen 

har en tillräcklig invandring. Respondent 4 berättar att år 2015 kom det in fyra vargar, men 

tre dog och en varg fick ungar men är nu försvunnen. Personen säger att ett minimiantal är att 

få in två reproducerande vargar var femte år. Den svenska vargstammen har stora problem 

med inavel, vilket kan förbättras med invandring från en annan vargpopulation. Om ingen 

invandring sker försämras inavelssituationen avsevärt och populationen måste öka för att 

överleva. 

  Att den Europeiska Unionen har ett väldigt stort inflytande i svensk vargpolitik är 

något alla respondenter är överens om. EU:s art- och habitatdirektiv är överordnad svensk 

lagstiftning och har haft stor betydelse för förvaltning av vargen. EU har också blivit en 

viktig aktör på grund av de anmälningar som inkommit till kommissionen, vilket har lett till 

att EU pressat på Sverige angående hanteringen av den svenska vargstammen. Det är även 

många aktörer och föreningar förutom den offentliga sektorn som har ett stort inflytande i 

ärendet kring Sveriges vargar. Vargen är ett djur som väcker mycket känslor och attityder 

som går långt tillbaka i historien. Därav har många organisationer starka åsikter om frågan. 

Respondent 1 menar att det är viktigt att samhället får en större acceptans för vargen, 

exempelvis i Värmland där det finns mycket varg. I Norrland finns det inte särskilt många 

vargar vilket bland annat beror på att acceptansen där är låg framförallt från renägarnas sida 

       De olika aktörerna har olika åsikter och mål gällande sin inblandning i vargpolitiken. 

Domstolar, länsstyrelser, Jägarföreningen, Regeringen, Rovdjursföreningen och 

Världsnaturfonden är några av aktörerna som har stort inflytande i frågan. Intervjurespondent 

3 menar att det är bra att miljöorganisationer är representerade i vargdebatten, så att inte bara 

jägarnas intressen tas upp då många andra organisationer sluter upp bakom Jägarförbundet 

men av olika anledningar. Som aktörer har flera av intresseorganisationerna en stor inverkan 

och fungerar mer eller mindre som lobbygrupper enligt respondent 2.  

   I en analys kring tolkningen av sammanhanget och organiseringen angående de 

vetenskapliga råden gällande vargen kan man se att det finns motsättningar kring de 

vetenskapliga resultat som uppkommit. Oenighet mellan forskare, myndigheter och 

regeringen om hur många vargar som behövs är den största kontroversen där man ej kommit 

till en konsensus. År 2012 gjordes en utredning kring vargens bevarandestatus av forskare på 

Grimsö för att försöka fastslå hur många vargar som behövs för en hållbar population. Dock 

bortsåg man medvetet från genetiska aspekter, vilket man även skrev med i slutsatsen av 

rapporten vilket resulterade i att rapporten inte kunde verka som underlag i ett 

beslutsfattande. Flera aktörer krävde mer granskning och än mer forskningen kring ärendet 
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förutom det vetenskapliga material som gjorts. Från det material som har undersökts i denna 

studie samt med svar från intervjuerna kan en vara slutledning att det har funnits en stor 

kontrovers kring det vetenskapliga material som har tagits fram, samt att det har varit, och 

fortfarande är, en del oenigheter mellan experterna inom området. 

  

4.3 Vetenskapen och beslut 

Alla de fem intervjurespondenterna har varit eniga om att vetenskapen har en stor och viktig 

grundläggande roll i beslutsprocessen beträffande vargpolitiken. Inte bara i besluten som tas 

kring vargen, utan även att vetenskapen kan anses vara en komplicerande bidragande faktor i 

den konfliktfyllda debatten på grund av avsaknad av konsensus. Enligt vad en del aktörer 

anser framgår det att vissa tycker att vetenskapen har fått för stor roll, medan andra tycker 

tvärtom. 

Citat från respondent 1: 

 

“En del tycker nog att vetenskapen har fått en lite för stor roll. Men det finns motstånd mot 

olika vetenskaper för att här visar frågan sin kontroversiella natur, att det finns olika 

vetenskapsmän som har olika uppfattningar inom en mängd centrala frågor, framförallt från 

behovet av genetisk förstärkning...” 

 

Liksom tidigare forskning visat finns det genomgående problem med politisk 

sammanhållning inom miljöpolitiken. I den svenska vargpolitiken finns ingen konsensus 

varken mellan forskare, politiker eller experter. Om det finns ett nätverk av experter och 

forskare som är överens är det enklare att uppnå samstämmighet. En orsak till varför dagens 

vargpolitik ser ut som den gör kan ju vara att olika forskare gör olika bedömningar. Den 

vetenskapliga forskningen har använts som grund för bedömningen för hur många vargar som 

krävs för att uppnå gynnsam bevarandestatus i Sverige. Men även i andra beslut gällande 

licensjakten, om den är acceptabel eller ej för vargens gynnsamma bevarandestatus, eller hur 

den pågående inaveln kan påverka stammens hälsa och framtid. Eftersom populationsfrågan 

har haft en stor tyngd i vargdebatten och varit mycket omdiskuterad, kan vetenskapen anses 

ha spelat en extra viktig roll i denna fråga och man har lagt en stor tyngdpunkt på 

vetenskapliga resultat. 

  När man studerar vetenskapen i förhållande till besluten i vargpolitiken,  tycker flera 

respondenter att vetenskapen har fått en viktig betydelse mest på grund av genetiken, just för 

att det handlar om en liten stam med en svag genetisk bas som är relativt isolerad från 

närmsta vargpopulation med en pågående inavel. Respondent 4 beskriver vilken betydelse 

vetenskapen har i vargfrågan: 

 

“Ganska stor betydelse faktiskt. Naturvårdsverket som är ansvariga för hela det här 

anstränger sig för att ta fram vetenskapligt material och forskare deltar i debatten och även i 

juridiska processer genom att skriva expertutlåtande, och det här är ett av de få områdena i 

allmän debatt där till exempel genetik har fått en framträdande roll.” 
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Vargens framtid är mycket osäker när det gällande utvecklingen av vargstammens genetiska 

status. Detta tas upp som det största hotet mot vargstammen för att nå en långsiktig livskraftig 

population enligt samtliga respondenter. Att hänvisa till en miniminivå i vargpopulationen 

bör alltså undvikas för att ta med de osäkerhetsfaktorer som den höga inaveln för med sig.  

        Flera av respondenterna påpekar också att vetenskapen spelar en stor roll för 

myndigheterna och att de ligger bakom många av de beställda vetenskapliga utredningarna, 

att de gärna har vetenskapen i ryggen i beslut gällande väsentliga regeringsuppdrag. Dock 

inte i sådana mått att vetenskapen bestämmer hur många vargar som ska finnas. Vid de årliga 

jaktbesluten tillfrågas forskare för att utföra beräkningar, sen fattar myndigheterna beslut 

utifrån det. 

Då det har varit väldigt många olika åsikter, särskilt i Skandinavien kring den 

forskning som har tagits fram genom åren har myndigheterna valt att beställa utredningar inte 

bara från skandinaviska forskningsgrupper utan även från andra oberoende aktörer, bland 

annat från forskare i USA för att få ett mer tillförlitligt resultat. Detta är något flera 

respondenter tar upp i sina svar kring vetenskapen, att ett behov har funnits av oberoende 

forskare från andra länder och med det en vetenskaplig uppbackning av forskningen. Citat 

från respondent 4 angående hur man ser på vetenskapen från Skandinavien: 

  

“För det blir ju lite så att det tycks väldigt mycket om forskningsresultaten i denna fråga så 

för att få lite mer oberoende resultat så är det bra att gå utanför landet” 

  

Citat från respondent 2 som har varit med och tagit fram en rapport om gynnsam 

bevarandestatus för Naturvårdsverket: 

  

“Vi fick det uppdraget tillsammans med en amerikansk forskargrupp, för att man ville ha två 

forskargrupper där en stod utanför den skandinaviska inblandningen. Vi kom fram till 

ungefär samma slutsatser men en forskare i vår grupp reserverade sig och hade avvikande 

uppfattning, detta är ett exempel på när naturvårdsverket lutar sig väldigt mycket på 

forskarna. Och de förslag vi kom med har sedan anammats... men jag är lite osäker på var de 

står i frågan just nu, när man frågar folk på naturvårdsverket så är de alltid lite oklara i 

frågan” 

 

Forskningen har i stor del bidragit till de populationsberäkningar och modeller som används 

idag vilket är ett viktigt bidrag till kunskapen. Detta är något som dock ofta misstolkas och 

missbrukas enligt respondent 1 som säger att det inte finns något enkelt svar, att alla har olika 

kriterier för hur livskraftig stammen ska vara. Citat från respondent 1: 

 

“Det är även forskning som har bidragit till populationsberäkningar och modeller osv. Det 

är ett viktigt bidrag till kunskapen, som misstolkas och missbrukas ofta. Finns inget enkelt 

svar, finns olika kriterier för hur livskraftig den ska vara. Inom genetik så finns det massa 

olika resonemang” 
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Det som skiljer sig mellan de olika respondenternas svar kring vetenskapens betydelse är inte 

att den har en viktig roll, utan främst vad de anser om de vetenskapliga resultat som 

framkommit. Man kan se att beroende på personens ståndpunkt i frågan har de vetenskapliga 

resultaten tolkats olika och framförallt har man lagt olika tyngd i olika resultat.  

  Detta är något som återspeglar sig i debatten och i forskningen och bland de andra 

aktörerna, där man blivit uppdelade i två läger. Främst mellan jägarorganisationer och andra 

aktörer som vill ha en lite mindre vargpopulation, samt mellan miljöorganisationer och de 

som vill ha en större population. Deras olika tolkningar berör främst vetenskap som är gjord 

för att fastslå hur stor en population ska vara och om vargstammen har en gynnsam 

bevarandestatus. Detta är en vanlig problematik som ofta uppkommer när man ska värdera 

ekosystem utifrån mänskliga företaganden och värderingar.         

   I detta fall skulle man kunna tillämpa de åtgärder som tas upp i samband med 

osäkerheter i komplexa miljöproblem som tagits upp i den teoretiska referensramen. Den 

Post-normala science (PNS) utgångspunkten fastslår att när det handlar om komplicerade 

vetenskapsrelaterade problem med många osäkerhetsfaktorer, såsom det är i detta fall, är inte 

alltid vetenskaplig kunskap nog för att lösa konflikter. I denna analys kan man se att det finns 

vissa problem kring just detta och att man skulle vara i behov av att pröva andra vägar för att 

finna en lösning till konflikten. En mer tvärvetenskaplig diskussion mellan aktörerna samt 

fler legitima källor kan leda till ett öppet och mer allmänt accepterat beslutsfattande. 

 

5. Diskussion 

I denna del förs en diskussion kring studiens syfte och dess frågeställningar. Därefter 

diskuteras uppsatsens resultat utifrån tidigare forskning och teori. 

 

I undersökningen har ett fokus legat på vetenskapens inflytande på de beslut som tagits inom 

Sveriges vargpolitik. Det har framkommit att vetenskapen och dess osäkerhetsfaktorer har 

haft en viktig roll i förvaltningsprocessen. Med undersökningens resultat från empirin av 

intervjuer och textanalyser av vargförvaltningens historia, har det klarlagts att det finns en 

problematik kring samstämmigheten. Forskare har inte varit eniga kring hur många vargar det 

bör finnas i Sverige för att uppnå en framtida hållbar status för vargstammen. Detta är något 

som styrks av intervjuerna med de fem olika respondenterna som hade olika åsikter i frågan. 

Ett demonstrerande exempel på detta var när två forskare motsatte sig att den vetenskapliga 

fakta som de själva varit med och tagit fram, hade använts i ett beslutsunderlag för 

regeringen. Detta ledde till att de skrev ett öppet brev som sedan blev publicerat i ett 

vetenskapligt magasin där de anser att deras forskningsresultat använts felaktigt. 

  Att beslutsprocessen blir mer komplicerad när konsensus bland experter inte är nådd 

är något som även framkommit i tidigare studier kring just miljöproblem. Svårigheterna med 

vetenskapliga osäkerheter har ofta en central plats i miljöfrågor inom politiken, både på grund 

av en brist av vetenskaplig förståelse, men också på grund av bristen av samstämmighet 

(Sarewitz, 2004). 
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  Vargen som är ett av Sveriges få stora rovdjur, blev utrotad på 1970-talet och har nu 

med sin ”nygamla” närvaro väckt upp många känslor och attityder. För att komma tillrätta 

med problematiken från grunden har beslutsfattare i exempelvis regeringen försökt att 

använda sig av en vetenskaplig information, samt beställt flertalet utredningar gjorda utav 

experter och forskare för att basera besluten på en evidensbaserad grund. 

      I de tidigare studier som presenterades i teoriavsnittet fastslås att vetenskap och politik 

bör vara sammanflätade för att fungera, vilket stämmer överens i detta fall. Då många 

utredningar har uppkommit på begäran av myndigheter kan man i denna studie tydligt se att 

politiken har påverkat framtagningen av kunskap, medan kunskapen i sin tur har berättigat 

politiska beslut (Lidskog, Sundqvist, 2015). Teorin tar även upp att vetenskapliga råd och 

resultat inte har makt i sig själv, utan behöver göras trovärdig genom sociala intressen. Detta 

kommer också fram i studiens resultat, där man kan se att vetenskapliga råd har blivit en av 

de viktigaste faktorerna i de beslut som tagits. Både sociala organisationer och statliga 

myndigheter har krävt vetenskapliga resultat för sina underlag och på så sätt har vetenskapen 

blivit ett viktigt och trovärdigt instrument. 

  Emellertid har den konflikt som funnits fortsatt gällande hur många vargar som ska 

finnas i Sverige. Det har gjort att även de vetenskapliga resultat som har tagits fram har 

dragits med in i den komplicerade debatten, blivit hårt granskat och kritiserat. I detta fall kan 

det nästan ses som att forskningen har blivit ett verktyg i tvisten mellan de olika sidorna med 

sina skilda åsikter, vilket har spelat en viktig roll i de juridiska måltvister som varit. Sveriges 

vargpolitik är som sagt komplicerad på många nivåer, och frågan hur många vargar som 

behövs har blivit en laddad fråga. 

  I dagsläget är flera av de involverade aktörerna oense om hur många vargar som krävs 

för att uppnå en gynnsam bevarandestatus. I vissa forskningsrapporter har det framkommit att 

vargen har en stabil status, i andra forskningsrapporter menar forskare att vargen inte har en 

gynnsam bevarandestatus. Emellertid så har Naturvårdsverket beslutat att vargen har en 

gynnsam bevarandestatus i nuläget. Aktörer har sin egen agenda som de gärna vill påverka 

vargpolitiken med. De osäkerheter som finns inom vargforskningen påverkar därför politiken 

i högsta grad. Man kan tänka sig att då det finns olika resultat och ovisshet i vissa frågor, kan 

beslutsfattare i viss mån styra beslutet i en viss inriktning beroende på vad de vill uppnå, för 

att backa upp sina beslut. På så sätt kan konkurrerande vetenskapliga åsikter användas för att 

knyta an en vetenskaplig grund till sina politiska eller etiska ställningstaganden (Sarewitz, 

2004). 

  Gynnsam bevarandestatus är en viktig utgångspunkt i dagens vargpolitik. I teorin är 

gynnsam bevarandestatus ett bra verktyg eftersom de tar upp andra aspekter bortsett från 

populationsstorlek som till exempel vargens utbredningsområde. Problemet med begreppet 

gynnsam bevarandestatus är att det fortfarande finns svårigheter med att använda det 

praktiken, inte ens respondenterna från Naturvårdsverket kan svara på exakt hur många 

vargar som bör finnas i Sverige. En slutsats av detta blir att, precis som i Yaffa Epsteins 

undersökning (Epstein, 2016) att begreppet gynnsam bevarandestatus måste specificeras än 

mer för att kunna ge ordentliga anvisningar om hur det ska följas. Begreppet är idag en 

juridisk fastställd lag och förordning men innebörden måste tas upp ännu mer i samarbete 

med biologer och med naturvetenskapliga forskningsstudier. 
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   En annan osäkerhet som existerar inom den svenska vargpolitiken är att man räknar 

med invandrade vargar från Finland och Ryssland för att uppnå riksdagens miljömål. Om 

Finland och Ryssland bestämmer sig för att minska sin vargstam kommer det påverka 

Sveriges vargpolitik. Dessvärre är Sveriges vargar beroende av ny genetik vilket leder till att 

riksdagen måste ha med invandringen i miljömålen. För att säkerställa att den svenska 

vargstammen har chans att föröka sig med invandrade vargar i framtiden skulle det vara bra 

med ett politiskt samarbete, förslagsvis med Finland, Norge och Ryssland. 

  Den illegala jakten är också ett ämne som har dykt upp vid flera tillfällen i empirin 

som man förslagsvis skulle kunna ta upp som en idé för framtida studier. Problemet med 

tjuvjakten är bland annat att man inte vet exakt hur stor del den har i vargarnas mortalitet, 

vilket är svårt att ta reda på. Det är svårt att veta om vargen dör en naturlig död eller blir offer 

för tjuvjakt. Om den illegala jakten ökar i samma takt som nu, kommer den bli ett större hot 

än vad man räknat med vilket kan leda till oanade konsekvenser för vargens framtid. 

  Problematiken med den illegala jakten kan delvis ha sitt ursprung i den infekterade 

konflikten kring antalet vargar. En tanke kring detta är att de beslut som tagits ofta har blivit 

upphävda vilket har lett till att situationen kring vargförvaltningen har varit något oklar. De 

som bor nära vargrevir och som har en annan attityd till vargen kan således känna en viss 

frustration vilket kan leda till att tjuvjakt uppstår. Detta kan kopplas tillbaka till 

organiseringen inom vetenskapen, och handlar således om bristen av samsyn mellan 

aktörerna. En mer tvärvetenskaplig inställning kan verka förebyggande mot den illegala 

jakten. Som det nämns i teorin kan en applikation av vetenskapen i samspråk med lokala 

aktörer och utövare inom området ge en bredare kunskapsförståelse (Saunders et.al, 2017). 

 

5.1 Slutsats  

Efter en ordentlig analys har vi nått följande slutsatser i våra forskningsfrågor: 

 

Hur har kunskapsanvändningen och organisering av vetenskapliga råd inom svensk 

vargförvaltning förändrats genom tid? 

  Sveriges vargpolitik har förändrats väldigt mycket de senaste två decennierna och har 

haft en händelserik utvecklingskurva. När Sverige 1995 blev medlem i Europeiska Unionen 

började Art- och habitatdirektivet att gälla. Sverige har försökt att förhålla sig till direktivet 

genom att implementera det i den svenska lagstiftningen, samt bestämma hur den svenska 

vargstammen skall nå en gynnsam bevarandestatus. Införandet av licensjakten år 2010 med 

efterföljande beslut har lett till en infekterad debatt om hur många vargar som ska finnas och 

exakt vad begreppet gynnsam bevarandestatus innebär, vilket har lett till diverse anmälningar 

och domstolstvister. Det har dock varit svårt att få fram en exakt siffra hur många vargar som 

behövs för att uppnå en gynnsam bevarandestatus, vilket är något oklart än idag.  

 

Hur har vetenskapens sammanhang och organisering samt osäkerheter påverkat kopplingen 

mellan vetenskap och beslut? 

  Enligt studiens resultat har de vetenskapliga utfall otvivelaktigt haft en viktig roll i 

beslutsprocessen där politiker har använt sig av forskningsrapporter och expertgrupper som 
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grund för beslut. Svårigheten har snarare varit att forskare inte har varit eniga vilket har lett 

till att politiska beslut grundar sig på osäkerheter. I den teoretiska referensramen tas 

försiktighetsprincipen upp i fördjupningen av begreppet osäkerhet. Försiktighetsprincipen 

skulle kunna appliceras i detta fall för att undvika att inaveln leder till fler missbildade och 

fragila vargar som kan orsaka stor skada på vargstammen. En slutsats av detta är att 

försiktighetsprincipen bör implementeras i beslutsprocessen kring vargen då forskarna inte 

har nått till en konsensus i ämnet vilket kan påverka den framtida vargstammens ekologiska 

status. En annan osäkerhet är den illegala jakten som är ett relativt nytt hot mot Sveriges 

vargstam. Då det är svårt att beräkna exakt hur många vargar som dödas illegalt varje år, är 

det viktigt att angripa denna osäkerhet med förslagsvis vidare studier och förebyggande 

åtgärder för att minska tjuvjakten.  

 

Vilken roll och betydelse har vetenskapen gällande besluten i vargpolitiken? 

Studien har kommit fram till att vetenskapen har en stor och viktig grundläggande roll 

i beslutsprocessen beträffande vargpolitiken. Vetenskapen är också en komplicerande 

bidragande faktor på grund av avsaknad av konsensus mellan experterna. I vargförvaltningen 

har vetenskapliga utredningar använts som grund i många av de tagna besluten gällande 

vargstammen. Eftersom populationsfrågan har haft en viktig roll i vargdebatten, kan 

vetenskapen anses ha spelat en extra viktig roll i denna fråga där man har lagt en stor 

tyngdpunkt på vetenskapliga resultat. Man har även ansett att fler oberoende forskare 

behövts, bland annat forskare i USA, för att få ett än mer tillförlitligt resultat. En mer 

tvärvetenskaplig diskussion mellan aktörerna och experter skulle kunna underlätta 

beslutsfattandet. 

        Studiens resultat är relevant för en djupare inblick i förvaltningen av vargen och de 

problem som uppstått. Resultaten utifrån studiens empiri relaterar till den tidigare 

forskningen inom samma område och har strävat efter att uppfylla de kunskapsluckor som 

har funnits i detta fall. Det finns fortfarande aspekter som inte har tagits upp i denna studie 

som skulle vara intressanta att undersöka för framtida studier, bland annat den sociala 

inställningen och attityden till vargen, samt hur värderingar spelar in i de beslut som tas. Den 

knappa tidsramen har förminskat empirin och inläsningen av den tidigare forskningen, där det 

fanns mycket fakta att inhämta. Likväl skulle studiens empiri och intervjuer kunna användas 

till vidare forskning inom ämnet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide för respondent 1, 2 och 3 

 

● Berätta lite om dig själv, vad jobbar du med? 

 

● Vilka aktörer anser du är viktiga för Sveriges varg i dagens samhälle? 

 

● Vi ska ju kolla lite kring om hur vetenskapen och forskning spelar roll i beslut 

gällande bevarandet för vargen, vilken roll har vetenskapen i vargfrågan? 

 

● Använder sig politikerna av vetenskapliga resultat i beslut om vargfrågan? 

 

● Finns det mycket fel använd forskning inom politiken? 

 

● Vilka/vilket problem har varit mest problematiskt gällande beslut om Sveriges 

vargpopulation idag? 

 

● Har inställningen gällande storleken på populationen av vargar i Sverige förändrats 

genom tiden? I så fall hur? 

 

● Vilka beslut har påverkat vargen mest genom tiden efter dess återkomst på 1970-talet? 

Vad har varit viktigast?  

 

● Vad tycker du om EU:s inblandning i den svenska vargstammen? 
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● Det här har vi gått in på lite men; Hur ser du på begreppet “Gynnsam 

bevarandestatus”? 

 

● Hur många vargar anser du bör finnas i Sverige för att nå en “Gynnsam bevarande 

status”? 

 

● Hur tror du framtiden ser ut för vargen i Sverige? 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide för respondent 4 och 5 

 

● Berätta lite om dig själv, vad jobbar du med? 

 

● Vilka aktörer anser du är viktiga för Sveriges varg i dagens samhälle? 

 

● Vi ska ju kolla lite kring om hur vetenskapen och forskning spelar roll i beslut 

gällande bevarandet för vargen, vilken roll har vetenskapen i vargfrågan? 

 

● Vilka faktorer väger ni in i ett handläggande av ett ärende? 

 

● Använder sig politikerna av vetenskapliga resultat i beslut om vargfrågan? 

 

● Finns det mycket fel använd forskning inom politiken? 

 

● Vilka/vilket problem har varit mest problematiskt gällande beslut om Sveriges 

vargpopulation idag? 

 

● Har inställningen gällande storleken på populationen av vargar i Sverige förändrats 

genom tiden? I så fall hur? 

 

● Hur stort inflytande har Naturvårdsverket på svensk vargpolitik? 

 

● Vilka beslut har påverkat vargen mest genom tiden efter dess återkomst på 1970-talet? 

Vad har varit viktigast?  

 

● Vad tycker du om EU:s inblandning i den svenska vargstammen? 

 

● Det här har vi gått in på lite men; Hur ser du på begreppet “Gynnsam 

bevarandestatus”? 

 

● Hur många vargar anser du bör finnas i Sverige för att nå en “Gynnsam bevarande 

status”? 
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● Hur tror du framtiden ser ut för vargen i Sverige? 
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