
1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varg i Sverige 

Södertörns högskola | Institutionen för kommunikation, medier och it. 

Projektarbete 15 hp | Journalistik | vårterminen 2010 

Programmet för Journalistik med naturvetenskap 

Av: Karin Gyllenklev 
Handledare: Cecilia Aare 
 



2 

 
 

Innehållsförteckning. 

 

 

Överingress...........................................................................................................................................3 

 

Fördjupande faktaartikel:  

Vargen väcker blandade känslor - orsaken bakom licensjakten synas.........................................4 

 

Faktaruta: Licensjakten 2010.............................................................................................................9 

 

Reportage: Vargen på bordet...........................................................................................................10 

 

Krönika: Frakta vargar löser inga problem....................................................................................14 

 

Bildmaterial.........................................................................................................................................16 

 

Arbetsrapport.....................................................................................................................................19 

 

Referenslista.......................................................................................................................................22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vargen har varit hatad i alla tider, en symbol för något ont. Den jagar gärna i flock 

och tar renar och river får. I den här artikelserien undersöks orsaken bakom 

licensjakten på varg 2010, det vill säga bristen på acceptans, och om det är ett 

argument för att skjuta 10 procent av vargstammen som idag anses vara akut hotad. 

Artikelserien ger också svar på varför en vargpopulation som är så inavlad som vår 

inte kommer klara sig långsiktigt, och vad som krävs för att få en hållbar stam. 
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VARGEN VÄCKER BLANDADE KÄNSLOR - 

Orsaken bakom licensjakten synas 

 

Blödande får i hagen på morgonen. Oro över barnen som väntar på skolbussen. 

Vargspår i snön utanför husknuten. Ängslan över vad som kommer att hända om du 

halkar och blir liggande. Kanske kommer vargen och tar dig? Men är människors 

rädsla ett argument för att skjuta 10 procent av en vargstam som anses vara akut 

hotad? 

 

När vargjakten diskuteras är det ett ord som ständigt återkommer. Acceptansen. 

Acceptansen för varg är för låg i glesbygden, säger beslutsfattarna, därför måste vi 

hålla vargstammen på en rimlig nivå. Ingvar Jansson, är jägare och bor mitt i ett 

vargrevir i Värmland, han är övertygad om att jakten är nödvändig. 

 

− Jakten behövs för att stilla den opinionen här, det finns en väldig frustration och 

människorna känner sig överkörda av myndigheterna som sitter i Stockholm och 

Karlstad, säger han. 

 

210 vargar är en lagom mängd vargar, menar regeringen. Därför beslutades att 27 

vargar skulle skjutas under licensjakt vintern 2010. Beslutet fick stor uppmärksamhet i 

medierna eftersom vargen har en status som akut hotad, en status den tilldelats just på 

grund av stammens ringa storlek. Världsnaturfonden är en av ett flertal organisationer 

som har tagit avstånd från licensjakten på varg. 

 

− Vi tror inte att man kan skapa acceptans för varg genom att låta jägarkåren skjuta 

djur, säger Peter Westman, naturvårdschef för Världsnaturfonden. 

 

Biologen och acceptansforskaren Jens Karlsson jobbar på Viltskadecenter som tillhör 

Sveriges Lantbruksuniversitet.. Där sammanställer han bland annat skador orsakade 

av varg. Han säger att om vi inte lyssnar på dem som lever i glesbygden, nära varg, 

dem vars djur attackeras av varg, så kan det få tråkiga konsekvenser. 

 

- Låg acceptans i Sverige behöver inte vara ett problem i sig, men när det tar sig 
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uttryck i illegal jakt så blir det ett problem. 

 

Eftersom den svenska vargstammen är väldigt inavlad planerar regeringen att införliva 

vargar österifrån. En inavlad stam har nämligen liten genetiskt variation och det 

innebär ett hot på lång sikt. Vargar från till exempel den finsk-ryska stammen skulle 

kunna tillföra nytt genetiskt material. Genom att tillåta licensjakt är tanken att 

acceptansen för varg ska öka så att nya vargar lättare ska kunna etablera sig i den 

svenska vargstammen.  

 

VAD SOM INTE ACCEPTERAS 

De senaste åren har ungefär 200 får attackeras av varg årligen. Men angreppen på får 

verkar bli vanligare, under 2009 skadades eller dödades närmare 500 får av varg. 

Vargen är inte det enda rovdjur i Sverige som orsakar skador på boskap men det 

rovdjur som står för den största andelen skador.  Jens Karlsson menar att attackerna 

på hundar är det största praktiska problemet eftersom det kan leda till illegal jakt. 

 

− 80 procent av de hundar som attackeras är jakthundar under jakt. De tillhör jägare 

som har vapen, och det är de som har vapen som står för den illegala jakten.  

  

Sedan 1997 har vargen varit det rovdjur som dödat flest hundar trots att vargstammen 

bara är cirka en tiondel så stor som björnstammen och en sjundedel så stor som 

lodjursstammen. Under 2009 skedde 46 attacker på hund av varg. Ingvar Jansson som 

bor mitt i ett vargrevir menar att förutom djur som skadas så finns det andra problem. 

 

− Majoriteten tycker att det är jobbigt att ha vargar så nära att de stryker längs med 

hästarnas stängsel men det finns även en mer allmän rädsla för vargen. Man är orolig 

för barnen som väntar på skolbussen och äldre personer som ska hämta posten 

undrar vad som händer om de halkar.  

 

Enligt Jens Karlsson visar undersökningar i Sverige, Norge och Finland att 30 procent 

av dem som lever nära varg idag är halvt eller helt oroliga för att vargen ska anfalla 

människor. Men Peter Westman på Världsnaturfonden menar att den rädslan är 
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obefogad då risken för att bli anfallen, skadad eller dödad av varg är nästintill 

obefintlig. 

 

− När det gäller attacker på människor så finns inget skäl för oro. Och en omotiverad 

oro är ingen anledning för att jaga. Dessutom tror jag inte att människor kommer att 

oroa sig mindre nu efter att 27 stycken vargar skjutits under licensjakten. 

 

JAGA FÖR ACCEPTANS 

Världsnaturfonden är inte emot jakt i sig, men organisationen anser att den bara bör 

bedrivas på bestånd med en gynnsam bevarandestatus. Det innebär att artens 

utveckling visar att den på lång sikt kommer vara livskraftig. Enligt 

Världsnaturfondens bedömning finns det för få djur i den skandinaviska vargstammen 

för att man ska kunna tillåta jakt. 

 

- Vi tycker att regeringen har börjat i fel ände, man borde börja i andra änden. Först se 

till att vi har en jaktbar stam och sedan tillåta jakt, säger Peter Westman. 

 

Ingvar Jansson som har vargen nära inpå sig menar att jakten behövs. Han anser att 

de som är emot licensjakten inte har åsikter som är förankrade i verkligheten utan 

utgår från teoretiska aspekter.  

 

− De som lever nära vargarna måste få lätta lite på trycket rent psykologiskt. 

 

Jens Karlsson har tillsammans med Magnus Sjöström undersökt människans attityd 

mot vargen. I sin forskning kom de fram till att attityden mot varg varierar med 

närheten till varg. 

 

Vargen var nästan utrotad i Sverige från 1960 fram till 1990. Men på 90-talet började 

stammen växa till sig igen. På 20 år har vargstammen kommit upp i närmare 250 

individer. Frågan är om acceptansen för varg minskat i takt med att vargstammen 

växt. 

 

− Skulle man göra ett slumpmässigt urval i den svenska befolkningen så skulle man 
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inte se att acceptansen minskat. Men de flesta bor i Stockholm och större städer där 

det knappt finns varg. Men man kan tydligt se att acceptansen minskat hos 

befolkningen som bor vid vargrevir, säger Jens Karlsson. 

 

ANDRA LÖSNINGAR 

När man söker i artdatabanken på Canis lupus dyker den upp bland rödlistade arter. 

Arten har fått beteckningen CR, två versaler som betyder att den svenska gråvargen är 

akut hotad. Listan är från 2005 och sommaren 2010 planeras nästa rödlista vara klar. 

Aina Pihlgren som är projektledare för rödlistan 2010 berättar att vargen i den 

uppdaterade versionen,  preliminärt klassas som EN, inte lika kritisk beteckning om 

tidigare men anses vara starkt hotad nu istället för akut.  

 

I den så kallade artskyddsförordningen finns en bilaga med alla djur- och växtarter 

som bedöms vara av gemensamt intresse och därför behöver noggrant skydd. Vargen 

står med även på den listan. Att jakt tilläts på en vargstam vars status är klassad som 

hotad berodde alltså på att regeringen inte kunde se någon annan lösning för att öka 

acceptansen.  

 

2009 gav regeringen 4,4 miljoner kronor i bidrag för åtgärder som skulle förebygga 

skador av rovdjur, varav huvuddelen gick till tamdjursägare i län med vargförekomst. 

Regeringen betalade även ut 1,4 miljoner i ersättning för skador på tamdjur orsakade 

av varg. Ingvar Jansson är inte emot att det finns varg i Sverige men menar att det blir 

problem när stammen är såpass koncentrerad inom ett område. Han har själv ägt får 

och tror inte att mer bidrag eller fler vargstängsel kommer att stilla frustrationen i 

glesbygden.  

 

− Det är inte så kul att komma ut på morgonen och hitta rivna får, men samtidigt vill 

vi ha ett öppet landskap och inte stänga in allting.  

 

ILLEGAL JAKT 

Så vad händer om vi låter bli att lyssna på dem som lever i vargtäta områden? En oro 

finns för att den illegala jakten kommer att öka, att människorna som bor nära varg 

”tar saken i egna händer”.  Forskare vid det Skandinaviska vargprojektet har studerat 
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dödligheten i den skandinaviska vargpopulationen. I en rapport om dödlighet och 

illegal jakt visade det sig att den största andelen vargar som dör varje år har blivit 

skjutna illegalt.  

 

En ökad illegal jakt kan skada vargstammen mer än ”kontrollerad” licensjakt eftersom 

det är större risk att genetiskt viktiga individer skjuts. Med tanke på hur inavlad 

vargstammen är så är varje invandrad varg, och varje avkomma från invandrad varg, 

viktiga för populationens framtida utveckling. Men Peter Westman tror inte man ska 

hoppas för mycket. 

 

− Titta på vad som hänt i Finland, där trodde de att tjuvjakten skulle minska bara 

jägarna fick jaga, istället så blev det tvärtom, tjuvjakten ökade. 

 

Efter årets jakt har minst två stycken vargar skjutits illegalt i Sverige. I ett 

pressmeddelande från Jägareförbundet har sex länsordförande tagit avstånd från den 

illegala jakten och uppmanat lokalbefolkningen att samarbeta med polisen i 

utredningsarbetet. Ingvar Jansson är själv jägare och ordförande i Sunne 

jaktvårdskrets. Han menar att den illegala jakten skadar både jägarna själva och 

vargstammen och hoppas att den illegala jakten kommer minska 

 

− Fortsätter jägare att tjuvskjuta så kommer vi inte få ha den legala jakten kvar. 
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FAKTARUTA: LICENSJAKTEN 2010 

Den skandinaviska vargstammen är väldigt inavlad. På lång sikt hotar det 

vargstammens överlevnad. För att förbättra vargens genetiska situation ska 

Naturvårdsverket flytta in max 20 vargar från den finsk-ryska vargstammen till Sverige 

under en femårsperiod. Men acceptansen för varg är lägre bland dem som lever i eller 

nära vargrevir, så för att öka acceptansen tillät regeringen licensjakt, tanken är då att 

motståndet mot att flytta in vargar kommer minska. Vargen är fridlyst men det är 

tillåtet att jaga på fridlysta arter om man inte ser någon annan lösning på problemet, i 

det här fallet den låga acceptansen, och om det inte hotar stammens långsiktiga 

överlevnad. 
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VARGEN PÅ BORDET 

 

Peter Mortensen lyfter på en påse med skinn och flyttar undan en fryst örn. Där under skymtar 

jag blåa, ihopknutna säckar. Han pekar på en av dem. 

− Där har vi en, säger han 

Det är kallt i kylrummet men jag får känslan av att precis ha träffat en kändis, den där som alla 

pratar om just nu. Eller åtminstone det som finns kvar av den. 

 

Naturhistoriska riksmuseets tak täcks av snö och imma kommer ur besökarnas munnar så fort de 

gått utanför portarna. En riktig vargavinter har det kallats i pressen. En ordlek, inte bara för att 

det är den kallaste vintern på över 50 år, utan också med tanke på den vargdebatt som dominerat 

medierna i veckor. Den 2 januari 2010 startade den första licensjakten på varg i Sverige på 45 år 

och plötsligt var vargjakt något som alla talade och hade en åsikt om. 

 

Peter Mortensen flyger in från en dörr till vänster, tio minuter efter utsatt tid. Han håller precis 

på att låna ut ett isbjörnskranium till en tv-inspelning. Vi passerar genom avdelningen för Livets 

mångfald på några sekunder och fortsätter in igenom en dörr längst bort i byggnaden, sen beger 

vi oss neråt. Lokalen vi kommer till är sparsamt inredd. Vid väggarna finns det diskbänkar och 

några stålbänkar står utplacerade mitt i rummet. En röd köttklump ligger i en påse på ett bord. 

Eftersom skinnet är borttaget är det svårt att avgöra vad för slags djur den tillhört, men jag får 

senare veta att det är ett brunbjörnshuvud. Djur ligger i påsar lite här och där och en lukt av fisk 

hänger i luften. 

− Jag håller på att preparera kotor från lax och öring, berättar Peter Mortensen och pekar på en 

röd hink. 

 

Peter Mortensen är konservator på Naturhistoriska riksmuseet. Hans arbete går ut på att 

preparera skelett som kommer in och se till att de håller för en lång tid framöver. Just nu har han 

fullt upp med att rengöra och torka skeletten från de vargar som gick åt under årets licensjakt. 

Den här vintern har museet fått in lika många vargskelett som det normalt sett får in under en 

treårsperiod.  

 

Inavlade odjur? 

Det finns många uppfattningar om vargen. Sveriges miljöminister, Andreas Carlgren, har uttalat 

sig om att den svenska vargen är inavlad och sjuk. Bilder formas i huvudet. Om hur vargen tassar 
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omkring i Sveriges mörka skogar. Vissa av dem haltar fram, andra söker efter föda med båda sina 

grinande varghuvuden på en enda hals.  

 

Men miljöministern hade fel. Vargarna som sköts under licensjakten var inte sjuka. På Statens 

veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala obducerades de så att organen kunde analyseras. 

Man letade efter skador och sjukdomar men fann inget onormalt. När hälsokontrollen på SVA 

var klar lades det som var kvar av vargarna ner i blåa säckar och skickades till Naturhistoriska 

riksmuseet. Kanske kunde man där finna några abnormiteter eller missbildningar. 

 

Rena ben 

I ett tvålbad ligger sju stycken vargar. När de anlände till museet nerpackade i blåa säckar var det 

fortfarande kött kvar på benen. Första steget blev att rengöra delarna så att bara benen var kvar. 

Peter Mortensen fiskar upp en nätpåse ur vattnet och häller ut innehållet på en bänk. Det är en 

vargs vänstra framben. Han spolar benen så rent det går, och lägger sedan ner nätpåsen i 

tvålbadet igen. Därefter tar han upp en behållare som innehåller två kranier. Runt kranierna 

ligger käkbensmuskulaturen i slamsor. Han spolar bort det som bortspolas kan, och lägger dem 

på plats igen så att rengöringsprocessen kan fortsätta. En oangenäm doft omger oss nu. Jag 

gillade lukten av fisk bättre.  

 

I en annan del av lokalen, i ett ljust litet rum, torkar rengjorda skelettdelar. Vargarnas skallar finns 

i hinkar på golvet och resten av de små vita benen ligger på hyllor och torkar. En varg uppdelad 

på var hylla.  

− Den här är intressant, säger Peter Mortensen och pekar på en hylla där benen från en varghona 

ligger.  

 

På hennes bakben kan man se utväxter. Skallen har en spricka och en fördjupning över nosen. 

När Peter Mortensen plockar med ryggkotorna kan man se att några utav dem har börjat växa 

ihop.  

 

Den skandinaviska vargstammen är grovt inavlad och man har funnit flera defekter som 

förmodas vara ärftliga och bero på inavel. Man har bland annat upptäckt fel på hjärta och njurar 

och flera fall av kryptorkism, en missbildning i hanens könsorgan som kan leda till sterilitet. En 

population som lider av sådana ärftliga defekter, det vill säga, som påverkar individernas förmåga 

att överleva och få avkomma, har drabbats av så kallad inaveldepression.  
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Är det här bevisen? Kan man genom att titta på de här skeletten se vad inavelsdepression gör 

med en population.  

 

− Nej, berättar Peter Mortensen, det är ålderstecken. Det här är en äldre varg som har levt ett 

hårt liv. Att skallen ser ut som den gör beror på att den har fått en hård smäll, förmodligen en älg 

som har sparkat på den. Det andra du kan se är skador som håller på och läker, inflammationer. 

Och utväxten på bakbenen kommer med åldern. 

 

Men genom att arbeta på det här sättet och jämföra skelett från olika vargar har forskare vid 

museet tidigare upptäckt en defekt på vargars ryggkotor som kan bero på inavel. Men den 

missbildningen syns inte på något av de skelett vi ser i rummet nu. De verkar ha varit välmående 

vargar. 

 

Men inavel syns inte alltid. Hur inavlad en stam är mäts i hur stor genetisk variation det finns i 

stammen. Det vill säga hur nära släkt vargarna är med varandra. När det gäller den svenska 

vargen så är i princip alla vargar mer släkt än helsyskon brukar vara, de är med andra ord väldigt 

inavlade. Men det betyder inte att de är sjuka och det betyder inte att de är deformerade. 

Vargstammen ser faktiskt ut att må bra fysiskt. Det smyger med andra ord inte omkring 

vargmonster med två huvuden i de svenska skogarna. 

 

Däremot har man märkt att det föds färre valpar i vargstammen när inaveln ökar. Och det är 

framför allt det som hotar vargstammen på längre sikt. 

 

En sal full av ben. 

Peter Mortensen är inne i bensalen, den sista anhalten. I bensalen på Naturhistoriska riksmuseet 

finns träskåp med djur jag aldrig hört talas om förut. Snabelmus, guldmullvad och en tanrek från 

Madagaskar.  

 

Bensalen är precis vad det låter som. En sal full av ben. Ett skelettarkiv. Peter Mortensen öppnar 

ett skåp. Här inne är hyllorna fulla av genomskinliga plastpåsar med ben. Det finns flera tomma 

hyllor under kategorin canis lupus. Det är här skeletten från vargarna som sköts under licensjakten  

kommer att hamna. Benen från varghonan som levt ett hårt liv och fått en spark i huvudet av en 

älg, benen som just nu ligger i ett tvålbad för att rengöras från de sista resterna av kött. De ska 
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alla hamna här i museets arkiv. Och jag tänker att om licensjakten på varg blir en årlig företeelse i 

framtiden så kommer inte hyllorna reserverade för canis lupus att räcka till.  
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FRAKTA VARGAR LÖSER INGA PROBLEM 

 

Redan nästa vinter kan första lasset med finsk-ryska vargar vara på väg till Sverige. Finsk-ryska 

vargstammen har större genetisk variation och tanken är att få vargar därifrån att slå sig ner i 

Sverige och hjälpa svensk varg ur dess inavlade situation. Men att flytta in vargar från andra 

populationer löser inga problem på lång sikt. Naturvårdsverket ägnar sig åt konstgjord andning, 

och en väldigt dyr sådan.  

 

Enligt den nya rovdjursförvaltningen ska den svenska vargens genetiska status stärkas. Det ska 

ske genom att max 20 vargar flyttas in till svenska revir. Och visst behövs det vargar utifrån. Våra 

200 vargar härstammar från tre djur och är mycket mer släkt med varandra än vad två helsyskon 

är. Men vad som behövs är spontan invandring. Inte djur som kommer på beställning i 

helikopter.  

 

− Om vi flyttar in vargar till vintern kan den svenska vargstammen ha en okej genetisk status om 

fyra, fem år. Det säger Olof Liberg, vargforskare på Grimsö forskningsstation. Men han påpekar 

också att det måste fortsätta komma in vargar utifrån, annars kommer stammen bli inavlad igen. 

 

Men var ska de här vargarna komma ifrån? Spontan invandring helst, det är forskarna eniga om. 

Men på tjugo år har bara två vargar österifrån bosatt sig i den skandinaviska populationen. Vi 

behöver en eller två nya vargar per år för att hålla uppe den genetiska variationen om vi ska ha en 

vargstam som är strax över 200 djur.  

 

Under 2009 vandrade inte en enda varg överhuvudtaget in i landet så vitt man vet. Troligtvis 

beror det på ökat tjuvskytte i Finland som gör att det finns färre unga hanar som beger sig ut på 

långvandringar. Men de vargar som faktiskt lyckas ta sig in under åren hittar inte alltid ner till 

våra revir, de måste först passera renskötselområdet som breder ut sig i norr, och där är det 

lagligt att skjuta varg om man ser att den attackerar ren. 

 

Ska vi då i all evighet flytta vargar och blåsa nytt liv i stammen genom konstgjort andning? Det 

känns fel etiskt, och ur en ekonomisk aspekt kan det knappast vara lönsamt. Istället för att lägga 

miljontals kronor på att flytta vargar till Sverige borde vi satsa på insatser som gynnar den 

spontana invandringen. Till exempel samarbeta med Finland för att verka mot ökat tjuvskytte 



15 

och med samerna så att vargar lättare kan ta sig igenom renskötselområdena och ner till mellersta 

Sverige. Dyra, kortsiktiga lösningar trollar inte bort de faktiska problemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILDMATERIAL 
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Bilderna nedan är främst tänkt att illustrera acceptans-artikeln. Jag har haft kontakt med en 

fotograf som jobbar för tidningen Svensk Jakt som skickat mig bilder från licensjakten 2010. För 

att väga upp alla bilder på död varg har jag hittat fina bilder från Skansens pressarkiv. Jag har 

också kontaktat en kille som fotograferat en av Fältbiologernas demonstrationer mot 

licensjakten. Vad gäller övriga artiklar så finns det pressbilder på Naturhistoriska riksmuseets 

hemsida som skulle kunna illustrera reportaget men jag tycker inte att de inger rätt stämning, de 

passar helt enkelt inte ihop med texten. Jag skulle snarare använda mig av illustrationer till 

reportaget. Krönikor brukat oftast inte illustreras. 

 

 

 

 

 

 

Varg skjuten i Västra Götaland under licensjakten 2010.  

Foto: Daniel Sanchez 
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27 vargar sköts under licensjakten 2010, den här sköts i Västra Götaland. Foto: Daniel Sanchez 

 

Många menar att vargstammen skapar problem eftersom den är såpass koncentrerad i ett litet område.   

Foto: Daniel Sanchez 
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Fältbiologer demonstrerar mot vargjakten i Göteborg.  

Foto: Magnus Bjelkefelt 
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ARBETSRAPPORT 

 

ÄMNESVAL OCH SYFTE 

Jag valde att skriva mitt c-projekt i journalistik om vargen. Vargens vara eller icke vara i Sverige 

har varit en omdiskuterad och infekterad debatt i flera årtionden. I och med licensjakten på varg 

vintern 2010 blossade debatten upp med förnyad styrka. Det rapporterades flitigt om jakten och 

huruvida den var rätt eller fel i medierna.  Jag noterade att få artiklar rapporterade balanserat, 

det var antingen eller. I min artikelserie ville skriva mer balanserat och diskutera några av de 

frågor som jag inte tyckte förklarades ordentligt utan bara nämndes i förbifarten, där i bland 

reda ut vad som egentligen menas med ”acceptansen” av varg och hur vargstammen påverkas 

av att vara inavlad. 

 

ATT PUBLICERA 

Min tanke var att skriva texter som skulle kunna läsas av människor som inte är så insatta i 

vargdebatten, men mitt mål var också att människor som är någorlunda insatta skulle känna att 

de får ut något av att läsa artiklarna och lär sig mer. Tanken var att artikelserien skulle kunna 

publiceras i till exempel Dagens Nyheter (DN), inte speciellt realistiskt då DN inte tar emot 

frilansmaterial, men ändock texter som DN:s läsare skulle kunna uppskatta.  

 

Så här i efterhand tror jag mina texter lämpar sig för människor som har ett intresse för 

antingen varg, naturen, jakt eller liknande. De två längre texterna (reportaget och 

bakgrundsartikeln) skulle förmodligen passa i medlemstidningar som till exempel Sveriges 

Natur, Fältbiologen eller Svensk jakt. Krönikan skulle kunna plats där men även i en mer allmän 

dagstidning. 

 

RESEARCH 

Mycket av min bakgrundsfakta kommer från miljödepartementet och naturvårdverket. Men för 

att belysa de olika sidorna i debatten och få bra infallsvinklar har min främsta researchmetod 

varit intervjuer. Jag har pratat med vargforskare, acceptansforskare, jägare, obducenter, 

genetiker, en konservator, människor som jobbar på miljö- och naturorganisationer och så 

vidare. Men jag har alltid försökt läsa in mig på olika delar av ämnet innan jag tagit kontakt för 

intervju. Jag har bland annat fått stor hjälp från Viltskadecenter, Skandulv, och tidningen Svensk 

Jakts hemsida som alltid är snabba att komma ut med rovdjursnyheter. När jag besökte 
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Vargsymposiet i Vålådalen fick jag också också chans att prata med några av Sveriges främsta 

rovdjursforskare.  

 

VINKLING, FORM OCH GESTALTNING 

Reportage – I reportaget vill jag åstadkomma en diskussion om hur inavel påverkar 

vargstammen och även andra populationer som hamnat i inavelsdepression. Inavlade vargar 

fyller en funktion, är friska och den största delen av vargstammen mår bra. Men det finns såklart 

nackdelar för en inavlad population som inte syns när man tittar på vargen med blotta ögat. När 

en del människor uttalar sig om ”den inavlade vargstammen” så målas det upp en bild av sjuka 

vargar och i b-skräckfilmer är inavel ofta en orsak bakom missbildade monstermänniskor. Vad 

jag har vill göra i texten är att dra det påståendet till sin spets och applicera det på vargen för att 

sedan motbevisa den bilden. Till exempel i stycket där vargen beskrivs som ett missbildat odjur. 

Tanken är att det ska vara ironiskt. ”Odjur” var för övrigt en vanlig benämning på vargen förr i 

tiden. Det är alltså inte jaktens vara eller icke vara jag vill lägga krut på i reportaget utan inaveln 

och vargstammens fysiska tillstånd. Jag ville göra det som ett reportage med scener från 

Naturhistoriska riksmuseet då det känns som  ett annorlunda (och kanske lite 

provocerande/fascinerande?) sätt att närma sig ämnet. 

 

Fördjupande artikel – Kärnan bakom vargjakten är just bristen på acceptansen för varg. Därför 

fick min långa fördjupande artikel bära upp det ämnet. Den blev rätt lång men å andra sidan 

finns det väldigt många frågor som jag tycker måste besvaras för att ge en helhetsbild av 

situationen. En annan tanke var att jag skulle göra tre olika artiklar som alla fick representera en 

sida av saken (jägaren, motståndaren till jakt, acceptansforskaren), men då skulle jag inte kunna 

”föra samma dialog” mellan parterna och fakta från ena sidan väcker genast frågor från andra 

sidan har jag insett. Till den fördjupande artikeln hör en kompletterande faktaruta som ska ge en 

kortfattad sammanfattning om varför vi har licensjakt, tanken är att människor som inte är så 

insatta i ämnet ska hänga med bättre i artikeln. 

 

Krönika – Krönikan är en av få texttyper där skribentens egna åsikter och tankar ges mest 

utrymme. Och eftersom jag själv blivit uppfylld av åsikter och tankar under arbetets gång 

kändes det som en självklarhet att ha med en krönika. I min krönika om vargen diskuterar jag 

flytten av finsk-ryska vargar till Sverige. Jag förstår att den svenska vargen ligger risigt till 

genetiskt men målet måste ju vara att populationen ska klara sig på egen hand, utan att vi 

kontinuerligt flyttar in vargar. Ska vi ha en hållbar vargstam i Sverige måste vi ha spontan 
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invandring österifrån. Därför menar jag att man istället ska lägga pengarna på att underlätta 

spontan invandring. 

 

ETISKA PROBLEM 

Jag har inte stött på några direkta etiska problem under arbetets gång. Jag har själv varit väldigt 

öppen med vem jag är och vad jag håller på med och även mina intervjupersoner har varit 

öppna och stått för sina åsikter. 

 

CITATKONTROLL 

Reportagets två första versioner har konservatorn Peter Mortensen fått läsa igenom både för 

citatkontroll och faktakontroll. Dessutom har hans kollega, Jannikke Räikkönen som ska 

undersöka vargskeletten och skriva en rapport om dem senare, läst igenom reportages två 

senaste versioner och kommenterat. Jag skickade även reportaget till Arne Söderberg på SVA 

som bidrog med faktaunderlag till texten och kom med förslag på ändringar som skulle vara 

mer korrekta.  

 

Ingvar Jansson, Peter Westman och Jens Karlsson, alla de tre som uttalar sig i acceptans-

artikeln, har fått artikeln skickade till sig och har godkänt citaten. Jag valde att skicka hela min 

artikel på citatkontroll istället för att bara klippa ut deras citat. Att jag valde att göra så beror på 

att jag tycker det är schysst att de får se i vilket sammanhang de uttalar sig i artikeln.  

 

Genom citatkontrollerna har jag bland annat kunnat rätta till missförstånd och små faktafel som 

jag inte skulle ha upptäckt annars. Men jag har inte lyssnat på alla förslag jag fått från källor, till 

exempel så förstår inte alla ironi, men jag väljer att använda mig av det i vissa fall ändå.  
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