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Abstract 

Vargens återkomst har gett upphov till olika attitydsyttringar, boende i vargområden är i regel mer 

negativa till vargen än de som bor utanför dessa områden.  Genom att mäta vilka attityder som finns 

till varg kan forskare ge incitament till makthavare om hur vargförvaltningen upplevs av 

allmänheten.  

 

Den här studien är en kartläggning av forskningsläget under åren 2000 – 2014 rörande attityder till 

varg i Sverige och Norge. De variabler/grupper av individer som forskare inom området använder 

för att mäta vem som har vilken attityd är jägare, djurägare, boende på landsbygd utanför varg 

område, boende på landsbygd i vargområde, boende i stad med flera. Vi finner att studierna tar upp 

teorierna social representation, centrum och periferi och NIMBY (Not In My Backyard). Man 

problematiserar dessa i varierande grad utifrån de teorier som används. Något vi menar är 

problematiskt då forskningen blir enkelspårig och grund. Vi vill se en bredare problematisering 

utifrån de teorier som redan framkommit i forskningen och ifrågasätter varför inte fler teorier och 

variabler undersöks. Vi efterfrågar ett vidare perspektiv där forskaren exempelvis gör tolkningar 

utifrån olika samhälleliga maktfigurationer.  

 

Sökord: Varg, attityder, sociala representationer, centrum och periferi, NIMBY, urban, rural.  
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Inledning 
Vargen har i alla tider setts som en farlig, blodtörstig best (tänk bara på framställningen i sagor som 

”Rödluvan & Vargen”), men faktum är att ingen människa har blivit varken dödad eller skadad av 

varg i Sverige i modern tid. Härmed inte sagt att vargen inte har någon inverkan på mänskligt liv. I 

de områden som vargen lever förlorar lokala djurägare både boskap och hundar till vargen varje år, 

och jägare i vargtäta områden har fått tillbaka en stark konkurrent när det gäller bytesdjur.  

 

Vargfrågan rymmer en rad aspekter som är relevanta ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Vi har 

valt att göra en litteraturstudie, en metaanalys, som spänner över nuvarande forskningsläge rörande 

attityder till varg i Sverige och Norge mellan åren 2000 och 2014. Att vi har valt just detta ämne är 

resultatet av lika delar personligt intresse och arbetsmässiga överväganden då vi vid en översyn av 

området fann att det vi saknade var just en sammanfattande analys av fältet. Att vi har valt att 

koncentrera oss på att kartlägga och analysera just attitydundersökningar kommer sig av 

attitydundersökningarnas bredd och många användningsområden i vetenskapliga och politiska 

sammanhang. Attitydundersökningar används inom sociologin för att förstå samhälleliga sociala 

förändringar (Eriksson, 2013).  

 

För oss har arbetet med den här uppsatsen varit givande från start till mål, inte bara på ett 

akademiskt plan utan även på grund av att våra egna liv påverkas av vargen och/eller den pågående 

vargdebatten. Vi är båda boende på landsbygden i vargbebodda trakter och har olika ståndpunkt i 

vargfrågan. Vi rör oss själva, ofta i sällskap av barn och hundar, i skogar där man då och då stöter på 

spår av varg. Vi rör oss också i sociala rum, läser tidningar, diskuterar med vänner och bekanta och 

tar del av olika argument och synpunkter rörande vargen.  

 

Disposition 
I inledningen visar vi på uppsatsens samhällsvetenskapligas relevans. Vi lägger sedan fram vårt 

syfte, frågeställning och ett stycke rörande attityder och den tidigare forskning som går att knyta till 

vårt område. Efter det följer en presentation av vargen i en bakgrundsdel, där vi tar upp tidigare 

forskning om vargen och även presenterar en kort faktadel om vargstammen och hur den förvaltas i 

Sverige. Vidare följer ett kapitel om metod i vilket vi beskriver vårt tillvägagångssätt och tankar 

kring undersökningens tillförlitlighet. Sedan sammanfattar vi forskningsläget av attitydforskning till 

varg mellan åren 2000-2014, det är det här materialet som vi sedan kommer analysera i två 

analyskapitel. I kapitlet analys del 1 beskriver vi vilka attityder som framkommer i forskningen och 

i analys del 2 berättar vi hur attityderna knyts till de teorier som attitydsforskningen tar upp. Efter 

analysen följer våra slutsatser, där vi i punktform besvarar våra frågeställningar. Slutligen 

diskuterar, kommenterar och kritiserar vi materialet utifrån vår synvinkel.  
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Syfte 
Att sammanställa forskningsläget rörande attityder till varg i Svensk/Norsk forskning mellan åren 

2000-2014, samt att förklara och kritiskt diskutera de teorier och tolkningar som används i frågan. 

 

Frågeställningar 
 

1. Vilka attityder undersöks i attitydforskning till varg i Sverige/ Norge under åren 2000-2014? 

2. Vilka är de vanligaste sociologiska teorierna och hur används de i attitydforskning till varg i 

Sverige/ Norge under åren 2000-2014? 

3. Vilka är de grupper/kategorier (människor, platser, begrepp) som attitydundersökningarna 

om varg tar upp? 

4. Hur problematiseras nämnda centrala begrepp i undersökningarna? 

 

Vad är en attityd? 
Begreppet attityd är omtvistat och olika definitioner av begreppet finns.  Vi presenterar här en 

definition som framställs i en av de undersökningar som ingår i vår metaanalys. 

 

I artikeln ”Attitude stability in changing context: the foundations of attitudes towards the Swedish 

wolf policy”, använder  Eriksson (2013) sig av Eagly’s och Chaiken’s (1993)begreppsdefinition, 

som säger att en attityd är ” a psychological tendensy that is expressed by evaluating a particular 

entity with some degree of favour or disfavour” (citerad i Eriksson, 2013:101). Han beskriver vidare 

utifrån Eagly och Chaiken (1993) och Olson och Zanna (1993) hur individen använder sig av 

attityder för att värdera olika företeelser, det kan vara alltifrån konkreta objekt och händelser till 

subjektiva koncept. När individen påverkas av en händelse som kan innefatta ett objekt eller ett 

subjekt, kommer en process att starta i vilken hon kommer fram till en slutsats om vilken attityd 

hon skall ha gentemot objektet/subjektet. Den slutliga responsen gentemot objektet/subjektet kan 

vara kognitiv, affektiv eller ett beteende (refererad i Eriksson, 2013:102). Genom möten med 

attitydsobjekt sker en värdering utifrån erfarenhet och kontext, denna värdering leder i sin tur till att 

individens attityd till objektet stärks eller försvagas (refererad i Eriksson, 2013:102f). 

 

Tidigare forskning attityder till varg 
I det här kapitlet presentera vi tidigare forskning som beskriver förhållanden i övriga Europa, USA 

och Kanada för att ge en ram till den attitydforskning som är gjord i Sverige och Norge mellan 

2000-2014. 
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I Europa och USA finns liknande attityder som i Sverige/Norge när en vargstam återkommer till ett 

kulturlandskap efter att den varit i stort sett utrotad. Attityderna är negativa mot vargen och de 

förbättras inte över tid. Vargen ses traditionellt och kulturellt som ett hot mot boskap, jakt och fritid 

(Jacobs, Vaske, Dubois & Fehres, 2014; Sponarsky, Semeniuk, Glikman, Bath & Musiani, 2013). 

 

I tre tidigare metaanalyser rörande ämnet varg/attityder behandlar författarna olika aspekter av den 

problematik som finns i områden där det finns människor och varg eller där vargen återkommer till 

ett område (Dressel, Sandström & Ericsson, 2014; Houston, Bruskotter & Fan, 20010; Williams, 

Ericsson & Heberlein, 2002). Några viktiga aspekter av problematiken är förhållandet 

centrum/periferi, och att den sociala representationen för vargen färgar allmänhetens uppfattning 

om egenskaper som djuret varg tros ha (Houston, Bruskotter& Fan, 2010; Williams, Ericsson & 

Heberlein, 2002). Det har visat sig att attityderna gentemot vargen går från att ha varit positiva till 

negativa när vargen väl återetablerar sig i ett område. I Kanada och USA har en metaanalys på 

forskning mellan åren 1999-2008 visat att den här förändringen kan bero på en ökad känsla av risk 

med ett vilt rovdjur som vargen i människors närområde (Houston, Bruskotter & Fan, 2010). I en 

annan metaanalys gjord på forskning från hela världen mellan åren 1972-2000 visar man att boende 

på landsbygden och lantbrukare har en mer negativ attityd till vargen än vad ”allmänheten” och 

medlemmar i miljöorganisationer har (Williams, Ericsson & Heberlein, 2002). Jägare som ser sig få 

konkurrens om stora bytesdjur är en annan grupp som har negativ attityd till vargens återetablering 

(Houston, Bruskotter& Fan, 2010; Williams, Ericsson & Heberlein, 2002).   

 

Forskning från Portugal och Spanien skiljer sig något från skandinaviska förhållanden både vad 

gäller sociokulturella förhållanden och vilka som är mest negativa till varg. Eftersom jägare och 

vargar inte jagar samma byten i Portugal återfinns inte heller samma negativa attityd gentemot 

vargen från de portugisiska jägarna. Här är det istället de människor som ser sina tamdjur bli 

dödade av vargen som har mest negativ attityd till vargen (Àlvares, Domingues, Sierra & 

Primavera, 2011; Milherras & Hodge, 2011). I Portugal/Spanien finns runt 2000 vargar och 

eftersom regionen saknar stora bytesdjur har vargen inget annat val än att jaga tamboskap som går 

fritt i bergen. Tamboskap är vargens huvudföda i regionen (Milheras & Hodge, 2011). 

 

Vad gäller attitydstabiliteten i människors åsikter gentemot vargen skiftar dessa i samhället. Särskilt 

signifikant är detta hos det stora antal som är neutrala i vargfrågan. De tenderar att påverkas 

negativt om vargen etablerar sig i en tidigare ”neutral” region, men påverkas i någon mån positivt 

genom information från förespråkargrupper. Samma förhållanden återfinns i Sverige och USA, 

Wisconsin (Eriksson, 2013; Treves, Naughton-Treves & Shelley, 2013). 
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Den tidigare forskningen i Sverige/Norge (före år 2000) visar på liknande attityder som de vi sett 

ifrån USA och Europa som tidigare beskrivits. Vargen ses som ett farligt och vilt rovdjur som 

orsakar problem (Bjerke, Reitan & Kellert, 1998). Eftersom vargen inte fanns i så stort antal före 

slutet av 1990 talet utgjorde den heller inte grund för någon större konflikt och följaktligen inte för 

någon forskning inom området. 

 

Bakgrund 
Nedan följer ett kapitel som syftar till att ge läsaren en bakgrund och inblick i vargens återkomst till 

Sverige och Norge. 

 

Inavel 
Vargpopulationen i Skandinavien är starkt inavlad och härstammar från endast fem individer 

(Sundqvist, Ellegren, Olivier & Vilá, 2001). Eftersom vargen sågs som utrotad i mitten av 70-talet 

uppkom misstankar om dess ursprung då vargen återkom i början av 80-talet (Sundqvist, Ellegren, 

Olivier & Vilá, 2001). Under inventeringen 2013/2014 fann man att fyra vargar som invandrat från 

Finland fått ungar. Inavelsgraden minskar således något i Skandinavien (Frankowiack, et al., 2014; 

Svennson et al., 2014). För att den Svenska vargstammen ska kunna klara kraven för ”en gynnsam 

bevarandestatus” som EU och Sverige har som krav kan man inte jag vargen förrän den ingår i en 

gemensam total population om ca 500-1000 individer. Stammen bör då även ha kontakt med den 

finsk/ryska stammen, för att motverka inaveln (Laikre et al., 2012). Under 2013-2014 fanns det runt 

380 (316-500 st) vargar i Sverige (Svennson et al., 2014). 

 

 

Bild 1: Vargens utbredningsområde under inventeringen 2013-2014. Bild tagen från www.defemstora.com 

 

Föda 
En vargflock (ca 3-5 individer) dödar i genomsnitt en älg var fjärde dag. Vargar i Sverige/Norge 

lever till 85-95% av älg och det är huvudsakligen älgkalvar som dödas. De flesta vargdödade älgar 

är inte undernärda eller i dåligt skick (Sand, Liberg, Ahlqvist & Wabakken, 2004). Av alla älgar i 
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Dalarna som dödas är det 3.5% som dödas av varg medan 94.6% skjuts vid jakt, det är siffror för 

Dalarna under år 2001 (Sand, Liberg, Ahlqvist & Wabakken, 2004).  

 

Vargen och tamboskap/hundar 
I hela Sverige dödades 15 hundar, 341får, 3 kor, 2 getter, 2 hästar och 13 andra djur av varg under 

2013 (SLU, 2014). Enligt Agrias statistik som har ca 40 % av Sveriges alla hundar försäkrade hos 

sig, kan vi läsa att det under 2013 skadades/dödades 521 hundar i trafiken, 24 blev 

skottskadade/dödade, 152 dödades/skadades av vildsvin, 102 dödad/skadad av vilda djur och 12 

hundar försvann under jakt (www.agria.se ). Vi är medvetna om att Agria är ett kommersiellt företag 

som kan ha en egen agenda gällande de siffror som redovisas. Men eftersom det är statistik som 

används i redovisande material utgivna av myndigheter anser vi att statistiken kan ge en 

fingervisning om rådande förhållanden.  

 

Tabell 1. Statistik från Agria som visar antalet skadade/dödade hundar försäkrade i företaget under 

åren 2011-2013. 

År 2011-2013 
Antalen avser alla hundraser 2011 2012 2013

Trafikskadad/dödad 643 629 521 

Skottskadad/dödad 9 20 24 

Drunkning 26 48 39 

Dödad/skadad av tåg 38 50 26 

Dödad/skadad av varg 14 6 5 

Dödad/skadad av lo   3   

Dödad/skadad av björn   1 1 

Dödad/skadad av vildsvin 82 138 152 

Dödad skadad av vilt/vilda djur 68 98 102 

Försvunnen under jakt 18 8 12 

Senast uppdaterad 2014-06-12: hämtad från 

www.agria.se 27-04- 2015 
      

 

 

Vargattacker på människan 
I Sverige finns endast ett dokumenterat fall av att människor dödats av varg och det var år 1821 av 

den så kallade Gysingevargen som fötts upp i fångenskap och sedan släppts fri. Vargen i Gysinge 

hann döda 11 barn innan den sköts (Oldhammar, 2004). 
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Regler och ramar kring vargen 
Lagstiftningen kring den svenska vargstammen består av fyra nivåer, regional, nationell, EU och 

internationell lagstiftning. Den svenska rovdjurspolitiken grundar sig i EU:s art- och habitatdirektiv 

(direktiv 92/43 EEG) rörande bevarandet av såväl livskraftiga miljöer som bevarandet av 

artrikedom. Här listas vargen som en av de arter som ska bevaras och hjälpas till vad som benämns 

som gynnsam status, det vill säga till en livskraftig stam (direktiv 92/43 EEG:artikel 1). Sverige har 

fyra delmål gällande vargen; 1. Stammen ska utgöras av minst 270 individer och att några av dessa 

är årligen nyinvandrade, 2. Minskade skador på tamdjur 3. En ökning av det folkliga förtroendet för 

politiken som förs och 4. Upphörande av illegal jakt på varg (Naturvårdsverket, 2014:7f).  I Sverige 

tillåts skyddsjakt på varg efter individuell bedömning. Licensjakt kan sökas men har ännu inte 

beviljats på grund av vargpopulationens ringa storlek (naturvårdsverket.se). Runt 51 % av 

vargpopulationen dog av tjuvjakt mellan åren 1998 till 2009 (Treves & Bruskotter, 2014). 

 

Ersättning vid skada 
Om tamdjur dödas av varg ersätts djurägaren i enighet med viltskadeförordningen. För samer som 

förlorar renar gäller sametingets bestämmelser i tillägg till viltskadeförordningen 

(viltskadeförordning 2001:724). Dödade djur ersätts med belopp från 1200 sek (lamm) upp till 20 

000 sek (hund). Dessutom utbetalas ersättning för skadade djur, merarbete till följd av rivna djur, 

uteblivet EU-stöd och transportkostnader. Man kan också få ersättning i förebyggande syfte i form 

av bidrag till rovdjursavvisande stängsel som skydd för tamdjur (www.lansstyrelsen.se). 

 

Metod 
 
Urval  
”Problemlös forskning är problematisk” (Bjereld et al., 2009:43). Inför arbetet med den här studien 

tänkte vi i banor om ”på vilket/vilka sätt är attityderna till vargen problematiska” och ”på vilket sätt 

kan man motivera att vargfrågan är samhällsvetenskapligt intressant”. Vi kunde snabbt konstatera 

att problematiken rörande vargens återetablering är så komplicerad och spänner över så många 

områden – allt från biologiska till sociala, ekonomiska, geografiska, historiska och etiska aspekter, 

så att forskningen i sig själv är oöverskådlig. Vi bestämde oss för att en sak som saknas inom fältet 

är en hel del kartläggande och kategoriserande studier av den redan existerande 

forskningen/kartläggningen av attityder till vargen. Vad är det man problematiserar i vargforskning? 

Är de begrepp som används enhetliga och kommer man fram till samma saker? En fullständig 

kartläggning av forskningsläget är inte relevant för en sociologisk uppsats då mycket av 

vargforskningen görs på exempelvis biologisk grund. För att göra en sociologiskt intressant 

undersökning antog vi en induktiv ansats och började vårt arbete med att läsa om vargens 

återetablering och olika attitydundersökningar till vargens återkomst. På så sätt hoppades vi kunna 
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fånga det i frågan som utgör vargproblematikens sociologiska kärna. Ganska snart märkte vi några 

första mönster; teorierna om centrum och periferi samt social representation. Det är två teoretiska 

aspekter/begrepp som nämns i samband med människors attityder till varg i många av de studier vi 

tagit del av.  

 

Eftersom vargen finns på flera olika håll i världen, består av olika underarter varg och världen 

dessutom består av många olika kulturer så har vi gjort ett avgränsande antagande. Attityder 

gentemot vargen, dess grunder, yttringar och symbolik är kanske inte desamma runt om vår jord. 

Därför har vi valt att koncentrera oss på studier gjorda på vargar i Sverige/ Norge. I vår presentation 

av tidigare forskning finns dock referenser till studier gjorda på såväl vargar/attityder till varg i 

övriga världen.  

 

Vår analys rör Svensk/Norsk forskning i frågan om attityder till vargens återetablering. Vi har 

studerat samtliga attitydundersökningar gjorda mellan år 2000- 2014 i ämnet attityd till varg som vi 

hittat då vi använt oss av specifika sökord (mer om avgränsningen nedan). I de flesta fall är det 

samma forskarkonstellationer som har utfört undersökningarna och i flera fall bygger 

undersökningarna på varandra. I de fall undersökningarna både har byggt på varandra och dessutom 

haft samma författare har vi valt den senaste undersökningen till vår kartläggning/metaanalys.  

 

Tillförlitlighet 
Vår önskan är att presentera en vetenskapligt hållbar och trovärdig studie. Pålitligheten i en 

kvalitativ studie beror på i vilken utsträckning studiens hela genomförande kan granskas och 

ifrågasättas av andra. Genom att vara öppen och ge en fullständig redogörelse över och ifrågasätta 

sin förförståelse, sina överväganden och sina val i forskningsprocessen, samt genom att använda sig 

av flera angreppssätt och metoder kan man tillgodose att kvaliteten på kvalitativ forskning 

upprätthålls (Bryman, 2011). Genom att tillse en genomgående hög transparens i arbetet kan läsare 

följa hela genomförandeförloppet och på så sätt ta ställning till huruvida forskarens slutsatser är 

rimliga eller ej (Bryman, 2011). Är hela genomförandeförloppet tillräckligt tydligt redovisat, så 

skulle man kunna tänka sig att undersökningen är överförbar på motsvarande sätt som en 

kvantitativ undersöknings reliabilitet kan mätas utifrån möjligheten att upprepa studien. Även om 

man inom kvalitativ forskning inte sysslar men generaliserbara problem, så bör ändå forskningen 

beskrivas på ett så tydligt sätt att forskningsfrågan kan överföras från en studie till en annan 

(Bjereld et al., 2009). Vår studie är en metaanalys, ett slags sammanställning av vad som redan har 

sagts. Det innebär att analysen bygger på material som vi har hämtat ur andra studier och som finns 
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tillgängligt för alla. För att ytterligare förtydliga vilket material vi har använt oss av och vilka teman 

vi har funnit var har vi gjort en sammanställning som lämnas som bilaga 1 i den här uppsatsen.   

 

Vi har lagt ner mycket arbete på att få fram och använda oss av det för undersökningen bästa 

material vi kunde hitta. Underlaget för den här kartläggningen utgörs av 10 Svenska och 7 Norska 

vetenskapligt godkända artiklar/studier rörande attityder till varg. Vidare har vi använt oss av ett 

knappt tiotal studier och avhandlingar rörande landsbygd, landsbygdspolitik och problematik. Till 

detta har vi även läst en handfull böcker som har fått utgöra grunden för vår teoretiska förståelse. 

 

För oss som själva bor på landsbygden, i ett område där det också finns vargar kändes det viktigt 

och givande att undersöka vad vetenskapliga undersökningar säger om vargen som djur och vilka 

samhälleliga diskurser som påverkar människors attityder tillvargen. Eftersom vargens 

återetablering är en infekterad fråga i vårt område ville vi få en vetenskaplig förståelse för grunden 

till denna debatt och även en större förståelse för båda sidors argument och förhållningssätt. 

Eftersom vi båda är av olika uppfattning om huruvida svensk fauna behöver ha varg eller inte så 

blev undersökningen extra intressant och angelägen att göra.  

 

Förförståelse och meningsskiljaktigheter  
Redan från början stod det klart att vi representerar varsin sida i vargfrågan. En är för varg och en är 

mot. Även om vi båda har gjort vårt bästa för att förhålla oss så förutsättningslösa och objektiva 

som möjligt i arbetet med vår kartläggning så ser vi det snarare som en ytterligare garanti än en 

svaghet att vi har haft våra respektive infallsvinklar att utgå från och argumentera mot. 

Meningsskiljaktigheten har gett upphov till både extra reflektion och noggrannhet i övervägandet av 

argument och viktningen av kategorier/begrepp, men också till en del intensiva diskussioner.   

 

Genomförande 
Rent praktiskt har vårt arbete bestått av att läsa, markera, strukturera, diskutera och notera. Vi har 

sökt och hämtat vårt material via/från högskolans bibliotek, databaserna Summon, Web of science, 

Google scholar och Sociological abstracts. Här har vi använt oss av sökord som ”varg och 

attityder”, ”varg och människa”, ”varg och samhälle”, ”vildmark”, ”motsättning och landsbygd”, 

”varg och Sverige” etc. Här kan ett tack till högskolan Dalarnas duktiga bibliotekarier för hjälp med 

användande och sökande i databaser vara på plats. Vi har läst allt material var för sig och skrivit ned 

sådant som vi har uppfattat som särskilt viktigt eller signifikant för varje text. Ämnesorden har fått 

bilda kategorier som vi sedan diskuterat med varandra. Kategorierna har fått underkategorier och 

kopplats ihop. Många gånger har vi läst samma material flera gånger, efter att vi har funnit att var 

och en av oss har läst in olika mening ur samma text. När vi efter ett tag har upplevt att våra 
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diskussioner har nått en mer eller mindre enhetlig grund (något som vi på grund av våra skilda 

personliga ståndpunkter i frågan klassar som en teoretisk mättnad), har vi avslutat letandet efter nya 

rön i den ”kategorin” i vårt analysmaterial. I några fall så som rörande NIMBY-problematiken har 

vi fått fördjupa vår teoretiska utgångspunkt. I övrigt har kategorierna kunnat ställas direkt mot de 

teorier (centrum och periferi samt sociala representationer) som redan inledningsvis i vårt 

analysmaterial kunde konstateras vara centrala för forskningen rörande attityder till varg. I och med 

jämförelsen mellan empiri och teori har vi kunnat dra slutsatser som vi sedan vägt fram och tillbaka 

i en ytterligare diskussion. För att göra resultatet av vår undersökning så tydligt och överförbart som 

möjligt har vi valt att redovisa kärnan av resultaten i två tabeller som vi lämnar som bilagor till vår 

studie (se bilaga 1 och 2).  

 

Vi har i genomförandet av vår studie inspirerats av grounded theory. Vad grounded theory innebär 

är oklart och inte ens dess grundare är eniga om vad som kan och bör läggas i begreppet (Bryman, 

2008). Trots otydligheten i grounded theory rymmer den en del punkter som vi har utgått från i 

arbetet med vår uppsats. Vi har exempelvis studerat ett visst fenomen tills vi har uppnått det som 

kallas teoretisk mättnad (Bryman, 2008). Under tiden som vi har läst, har vi noterat stödord och 

meningar i texterna. Stödorden har varit av sådan karaktär att de har verkat särskilt viktiga i 

sammanhanget. Allt eftersom vi har läst mer så har stödorden blivit fler. Så småningom upphör 

dock nya stödord att dyka upp. Då kan man se det som att man har uppnått en mättnad inom 

området. Ett annat verktyg som vi har tagit från grounded theory är den kontinuerliga jämförelsen 

(Bryman, 2008) där olika begrepp och kategorier under hela arbetets gång ställs mot varandra och 

teori.  Det är genom jämförelserna som våra slutsatser får sin vetenskapliga tyngd. Det man 

åstadkommer genom att analysera ett material på det här sättet är nämligen just en rad förklarande 

begrepp och kategorier, hypoteser rörande deras förhållande till varandra och slutligen en teori 

grundad i det ovanstående (Bryman, 2008, s. 514F och Trost, 2010, s. 36).   

 

I Bjereld et al. (2009) diskuteras vikten av att forskning inte bara utförs, den måste också kunna 

bidra med någonting mer än bara ett resultat. I vårt fall är det bidraget i första hand ett fastställande. 

En analys av hur det ser ut i forskningsläget rörande vargens återetablering och hur de attityder som 

beskrivs förhåller sig till de teoretiska kategorier som vi sett finns i de olika tidigare 

forskningsrapporterna. Till detta för vi ett kritisk diskussion kring våra fynd och den forskning vi 

har studerat. 
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Sammanfattning av forskningsläget kring attityder till varg i Sverige och 
Norge 2000-2014 
Här följer en sammanfattning av den forskning på varg och människans attityder i vargfrågor som 

gjorts i Skandinavien på svenska och norska förhållanden, det vill säga de studier som utgör vårt 

analysunderlag. Underlaget för vår analys presenteras redan nu utifrån de olika teman som tydligt 

framkom under inläsningsfasen.  

 
Social representation av vargen 
Den sociala och kulturella representationen av varg är för alla grupper i samhället den av ett vilt 

djur som representerar det vilda och ursprungliga. Vargen ses som intelligent, vacker och 

respektingivande (Buijs, Hovardas, Figari;Figari & Skogen, 2011). I både Sverige och Norge har 

vargen historiskt och kulturellt setts som en varelse med magiska krafter. Vargen manifesterad i sin 

sociala representation har en stark symbolisk innebörd och den ses som att utgöra ett reellt hot mot 

tamboskap och den egna livsstilen (Heberlein & Ericsson, 2005).  

 

En viktig aspekt av den sociala representationen av varg är att både vargmotståndare och 

vargförespråkare anser att vargen kan samexistera med människan under förutsättning att den håller 

sig i vildmarken. Problemet är enligt den här forskningen inte hur man ser på vargen, utan vad som 

ses som vildmark. Många vargmotståndare ser hur vargen gör anspråk på den skog och den mark 

som de i generationer rört sig i som ”närmiljö”, genom skogsbruk, fäbodbruk, svamp och 

bärmarker, jaktmarker, friluftsmarker. Samma områden ser många vargförespråkare som vildmark 

(Bujis m fl., 2011). 

 

Vem är rädd för vargen? 
De flesta är inte rädda för vargen (runt 25 % av svernskarna är rädda för att möta varg), men att den 

är ett flockdjur som jagar i flock är vad som leder till oro (Figari & Skogen, 2011; Johansson, 

Karlsson, Pedersen & Flykt, 2012). Rädslan för varg ökar med tiden, från att vara låg när vargen 

återkommer till ett område till att öka, när vargen funnits i området ett tag (Ericsson et al. 2004). Att 

man är rädd för vargen kommer sig av att man upplever vargen som farlig, okontrollerbar och 

oberäknelig (Johansson, Karlsson, Pedersen & Flykt, 2012). Människor är räddare för vargen om de 

tror att den finns i det egna närområdet (Johansson, Karlsson, Pedersen & Flykt, 2012). För att 

minska rädslan för varg och björn ses en förtroendeingivande förvaltning som viktig hos människor 

i undersökningarna. (Johansson, Karlsson, Pedersen & Flykt, 2012). Jacobs, Vaske, Dubois & 

Fehres (2014) undersöker om rädsla eller avsky för vargen påverkar huruvida man är för 

avskjutning av varg eller ej (Jacobs, Vaske, Dubois & Fehres, 2014). Här visar det sig att människor 

beskriver sig som rädda för vargen. Samtidigt är det personer som känner avsky snarare än rädsla 

för vargen som är för avskjutning av vargen (Jacobs, Vaske, Dubois & Fehres, 2014).  Attityden till 
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varg förbättras något av att det finns ekonomisk kompensation att få för de som blir drabbade av 

vargangrepp på sina djur. Trots attitydsförbättring dog mellan åren 1998-2009 runt 51 % av 

vargpopulationen genom tjuvjakt i Sverige (Treves & Bruskotter, 2014). 

 
Attityder – centrum/periferi och NIMBY 
Avstånd är en vanligt förekommande variabel i attitydforskning kring varg. Vargfrågan har blivit en 

symbol för sprickan mellan stad och landsbygd, centrum/periferi (Buijs, Ericsson, Sandström & 

Bostedt, 2007; Ericsson, 2003, 2005, 2008; Eriksson, 2013; Figari & Skogen, 2011; Heberlein & 

Ericsson, 2008; Hovardas, Figari,; Skogen, Mauz & Krange, 2008; Williams, Ericsson & Heberlein, 

2002). En majoritet av landets befolkning är för vargens återetablering, men när vargpopulationen 

ökar så minskar stödet för vargen, särskilt i de områden där vargen ökar i antal (Figari & Skogen, 

2011; Heberlein & Ericsson, 2008). Även NIMBY problematiken diskuteras i flera av de studier vi 

har studerat. Många är för en återetablering av vargen, även jägare och djurägare, men endast om 

det sker någon annanstans, Not in my back yard (Eriksson, 2013; Ericsson, Bostedt & Kindberg, 

2007; Eriksson, 2013; Heberlein & Ericsson, 2008; Skogen, Mauz & Krange, 2008). Studier visar 

att svenskar på riksnivå är positiva till en återetablering av varg (Ericsson, Sandström & Bostedt, 

2007; Heberlein & Ericsson, 2005). Om man däremot gör undersökningar på lokal nivå i de 

områden som vargen finns så överensstämmer inte resultaten med det nationella snittet (Ericsson, 

Sandström & Bostedt, 2007; Eriksson, 2013). Ericsson et al (2007) menar att man genom att ta 

hänsyn till de lokala avvikelser som underlaget från lokala studier erbjuder, kan utforma en politik 

för att undvika att landsbygdsbor känner sig överkörda av makten. Att ignorera de lokala 

avvikelserna leder till ytterligare sprickor mellan centrum och periferi (ibid.). Bättre är att delegera 

beslut angående vargförvaltningen till en så regional nivå som möjligt för att inkludera medborgare 

istället för att exkludera (ibid.). 

 

Avståndet till vargen har betydelse 
De skillnader i attityden gentemot varg som beskrivs i rådande forskningsläge är undersökta utifrån 

om man bor i ett vargområde eller inte, vilken utbildning individen har och om vargen kan inverka 

negativt på individens levnadsförhållanden, genom ekonomisk eller annan förlust (Eriksson, 2013; 

Heberlein & Ericsson, 2005, 2008). Individer som bor i vargområden tenderar att vara mer negativa 

än de som bor längre ifrån, individer som har tamdjur och/eller är jägare är mer negativa till varg än 

andra och högutbildade individer tenderar i vissa fall att vara mer positiva till varg än lågutbildade 

(Eriksson, 2013; Heberlein & Ericsson, 2005, 2008). I de fall individen bor i en större stad men har 

många anknytningar genom släkt eller själv är uppväxt på landet, är det vanligt med en positiv syn 

på vargens återkomst till Sverige. De som är mest negativa till varg i städerna är de som inte har 

någon anknytning till landsbygden (Heberlein & Ericsson, 2005). Slutligen kan sägas att det är 
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indirekta effekter som påverkar attityder gentemot varg eftersom det är få som sett varg eller själv 

drabbats genom att vargen tagit tamdjur (Figari & Skogen, 2011). 

 

Jägaren och vargen 
Gruppen jägare tas upp i 14 av 17 artiklar om vargen och människan. Det är en grupp som av 

artikelförfattarna beskrivs ha negativ attityd till vargen. Samtidigt har jägare något som av 

artikelförfattarna kallas ”bäst objektiv kunskap om vargen” (Ericsson, Bostedt & Kindberg, 2007; 

Ericsson & Heberlein, 2003; Heberlein & Ericsson, 2008; Milherras & Hodge, 2011; Skogen & 

Krange, 2003; Skogen, Mauz & Krange, 2008; Williams, Ericsson & Heberlein, 2002). Jägare i 

vargregioner ser möjligheterna till att jaga begränsas (Ericsson et al., 2013). I en undersökning i 

Sverige fann man att gemene man att stöder jakt på varg för att skydda tamboskap eller om vargen 

förlorat sin naturliga skygghet för människan, dock var stödet inte särskilt stark. Starkare stöd för 

jakt under ovanstående förutsättningar gav boende i vargområden, djurägare och jägare (Ericsson et 

al, 2013). I en studie gjord i Sverige/Norge framkommer att jägare inte stödjer vargjakt för att 

skydda sina egna intressen. Endast om vargen inte är naturligt skygg eller om tamdjur hotas stöds 

jakt på varg (Ericsson et al., 2004).  Som motpol till jägares/djurhållares upplevelse av ekonomiska 

skadeverkningar till följd av vargens återetablering kan artikeln ”Moose hunting forestry and 

wolves in Sweden” av Margareta Bergman och Sofia Åkerberg (2006) ses. Här tar författarna upp 

en grupp som drar ekonomisk fördel av vargen – skogsägarna. Detta på grund av att vargen jagar 

älgar som annars förstör värdefull skog för skogsägarna (Bergman & Åkerberg, 2006).  

 

Analys del 1 
Här redovisar vi de attityder som framkommer och vilka variabler som används i 

attitydsforskningen till varg i Sverige och Norge mellan år 2000-2014. 

 

Attityder 
I studierna undersöker man vilka som har positiva respektive negativa attityder till varg. Dessa 

attityder försöker forskarna sedan knyta till olika teorier för att förklara och ibland problematisera 

dessa.  

 

Hos individer som ser positivt på vargen finns en önskan att se vargen i det vilda och en sådan 

upplevelse värderas högt (Johansson et al, 2012). Vad gäller attityder till varg kan sägas att 61 % av 

Sveriges befolkning är positiva till varg (motsvarande siffra i Norge är 73-87 %) och 49 % av 

boende i vargområde och 40 % av jägare i Sverige är positiva till varg och vill se en vargstam i 

landet. Den grupp som är minst positiv till varg är jägare boende i vargområden. Där är endast 21 % 
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av respondenterna positivt inställda till vargen (Heberlein och Ericsson, 2003; Rösakft et al, 2007). 

I Norge uppger 41-66% att de vill ha vargen minst 10 km ifrån sitt eget hem (Rösakft et al, 2007).  

 

När det kommer till rädsla för vargen visare det sig i Heberlein och Ericssons (2003) undersökning 

att ”det är boende i vargområden (icke jägare) som är mest rädda för vargen medan rädslan sedan 

sjunker i ordningen, svenskar i allmänhet, jägare i Sverige och minst rädda är jägare i vargområden” 

(Heberlein & Ericcson, 2003:153). Av svenskarna i allmänhet var 53 % för (30 % negativa & 17 % 

neutrala) att skjuta vargar som utgör ett hot mot tamboskap och 68 % (22 % negativa & 10 % 

neutrala) av boende i vargområde delar den positiva uppfattningen. Siffran för jägare i Sverige är 83 

% för en avskjutning om vargen utgör ett hot mot tamboskap (11 % negativa & 6 % neutrala) och 

för jägare i vargområden var siffran 91 % positiva (5 % negativa & 4 % neutrala) (Ericsson et al, 

2004). Om vargen förlorar sin naturliga rädsla för människan menade 54 % (25 % negativa & 21 % 

neutrala) av allmänheten, 65 % (20 % negativa & 15 % neutrala) boende i vargområden, 80 % (12 

% negativa & 8 % neutrala) av jägarna i Sverige och 86 % (9 % negativa & 5 % neutrala) av 

jägarna i vargområden att en avskjutning av vargstammen var positiv (Ericsson et al, 2004).  

 

I vargtäta län (i Sverige) är människor mindre villiga att betala för de kostnader som vargens 

återetablering innebär (31 %) medan 40 % av människor i mindre vargtäta län kan tänka sig att vara 

med och betala en del av kostnaden för vargen (Ericsson et al, 2007). 

 

 I en undersökning gjord av Heberlein och Ericsson (2005) med syfte att problematisera attityder till 

jakt, vilt och varg utifrån var individen bor i förhållande till vargen, framkom att individer boende 

på landsbygden var mer positiva till jakt och vilt än boende i urbana områden. Ingen skillnad fanns i 

attityden till varg. Av de boende i urbana områden hade de med anknytning till landsbygden genom 

den egna uppväxten eller sina föräldrars uppväxt en mer positiv attityd till jakt, vilt och varg än de 

individer som bor på landet, inte har anknytning till landsbygden eller de som växt upp på landet 

med föräldrar från landsbygden och sedan flyttat till staden (Heberlein & Ericsson, 2005). I en 

tidigare undersökning som inte direkt riktade sig mot att undersöka attitydsskillnader utifrån 

anknytning till landsbygden gjord 2003 fann Ericsson och Heberlein att de som växte upp i urbana 

områden hade en mer positiv inställning till varg än de som växt upp på landet (Ericsson & 

Heberlein, 2003).  

Teoretiska teman 
I 6 av 10 artiklar på Svenska förhållanden tas centrum och periferi teorin upp och problematiseras i 

varierande grad. Av de Norska undersökningarna tar 6 av 7 undersökningar upp centrum och 

periferi. Skillnaderna i om begreppet problematiseras eller endast nämns tycks ligga i om 
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undersökningen är kvalitativ eller kvantitativ. De kvalitativa undersökningarna problematiserar 

begreppen till större utsträckning än de kvantitativa. De flesta kvalitativa undersökningar är gjorda i 

Norge av norska författare (6 av 7 artiklar är kvalitativa) och de kvantitativa är gjorda på Svenska (8 

av 10 är kvantitativa) förhållanden av Svenska författare (se bilaga 1).  Makt (politisk) som 

påverkande faktor för människors attityder tas upp i 7 av 10 Svenska artiklar och 6 av 7 Norska. 

Vidare kan vi se att 7 av 10 Svenska undersökningar tar upp aspekter rörande materiella och 

immateriella värden (se under rubriken ekonomi i bilaga 1). Även de norska underökningarna tar 

upp detta i 6 av 7 fall. NIMBY begreppet tas upp i 5 av 10 Svenska artiklar och 3 av 7 Norska. 

Begreppet vildmark tas upp i en svensk undersökning och i 4 av 7 Norska. Av undersökningarna vi 

sammanställt i vår metaanalys var åtta av studierna kvalitativa och åtta var kvantitativa. Av de 

Svenska var två kvalitativa och åtta kvantitativa medan det bland de Norska finns sex kvalitativa 

studier och en kvantitativ.  

Grupper 
I undersökningarna kategoriseras individer utifrån olika tillhörighet eller egenskaper. Detta sker 

med olika stor precision. Ibland problematiseras gruppen och ibland används den utan direkt 

problematisering. Den vanligaste kategoriseringen rör jägare som grupp (14/17 artiklar). Andra 

vanliga grupperingar som analyseras och kategoriseras är lantbrukare/djurägare (10/17). Om 

individen bor i ett urbaniserat område eller på landsbygden (12/17). Socioekonomiska aspekter 

används som kategorisering i 12 av 17 studier. Exakt vad som ingår i kategorin varierar men i de 

flesta fall är det kön, inkomst och utbildning. I en Norsk undersökning ingår även kulturellt kapital. 

Var individen bor i förhållande till vargområden är även det en kategoriserande faktor (8/17). Efter 

de mer vanliga kategorierna följer; erfarenhet av varg (6/17), Fritidsintressen/Naturintresse (7/17), 

hundägare (2/17), medlem i naturskyddsförening (2/17) och andel män i populationen 

problematiseras särskilt, förutom som del i socioekonomisk kategori, i 3 av 17 undersökningar (se 

bilaga 2:1 & 2:2).  

Analys del 2 
Här redovisar vi hur forskarna tolkar attityderna. Det vill säga hur de knyter sina resultat till teori.  

 

Centrum och periferi  
I attitydundersökningarna framkommer att den typiska vargmotståndaren bor i eller nära ett 

vargområde. Vargmotståndaren är en lågutbildad man med låg tilltro till den centrala makten men 

med högt förtroende för information som erhålls genom normer och traditionella maktkanaler i 

samhället (Ericsson & Heberlein, 2003; Ericsson et al, 2004; Ericsson, Sandström & Bostedt, 2007; 

Eriksson, 2013; Karlsson & Sjöström, 2007; Röskaft et al, 2007; Skogen et al, 2008; Skogen & 

Thrane, 2008). Vargmotståndaren och dennes situation behandlas undantagslöst i de rapporter vi har 

läst antingen explicit eller implicit utifrån teorin om centrum och teori. Teorin syftar till att förklara 
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ojämlikhet mellan nationer och regioner (Eriksson, 2010). I och med att det är centralorterna som 

ses som viktiga för allt från landets ekonomi, den tekniska utvecklingen och kulturlivet så är det här 

såväl staten som företag upplevs som ”närvarande” och ”satsande”, medan boende i periferin ofta 

upplever ett stort (mentalt) avstånd till exempelvis statliga satsningar (Wollin Elhouar, 2014). Det är 

städerna och stadsborna som utgör normen för Sverige. Stadsbor beskrivs som toleranta och i 

diskursen om Sverige som ett modernt land gör man undantag för glesbygdsregioner och förklarar 

dem som regionala avsteg från den i övrigt rådande nationella andan (Blom, 1996; Eriksson, 2010). 

I vargforskningen beskriver man problematiken med den urbana normen och maktobalansen mellan 

centrum och periferi utifrån landsbygdsbornas (läs vargmotståndarnas) synvinkel. Man kan läsa om 

maktobalansen i ordalag som ”The hunters feel that their rural ”view of life” has no impact what so 

ever on political institutions” (Krange & Skogen, 2011:477), eller att ”Many [people] feel that the 

decisions are made ahead of them by urban people without knowledge about [their] reality” 

(Heberlein & Ericsson, 2005:215).  

 

Vargområden ligger i periferin och forskare tolkar den högre andelen vargmotståndare på 

landsbygden i förhållande till i städerna som en missnöjesyttring över situationen på landsbygden 

(Eriksson, 2013; Heberlein & Ericsson, 2005; Ericsson & Heberlein, 2003; Krange & Skogen, 

2011). Man skriver att den urbana normens högre ställning synliggörs genom att det på landsbygden 

råder missförhållanden som får stå tillbaka för vad landsbygdsborna uppfattar som stadsbornas och/ 

eller myndigheters nycker: ”Depopulation and uninployment is accompanied by the advance of new 

perspectives on nature, where protection trumps resource extraction. These developments are 

percived as threatening by rural working-class people with close ties to traditional land use...” 

(Krange & Skogen, 2011).  

 

Det är i periferin som nedrustning i form av nedskärningar i offentlig sektor märks tydligast. Det 

blir långt till närmaste postkontor eller vårdcentral när lokalkontoren stänger. Samtidigt flyr privata 

företag landets glest befolkade områden. Den nedåtgående (ekonomiska) situationen för boende på 

landsbygden har lett till en känsla av utanförskap och ett bristande förtroende för den politik som 

förs (Persson, 2005). Nedrustningen och därigenom avfolkningen gör också att civilsamhällets 

privata, kooperativa initiativ och informella ledare blir viktigare på landsbygden i större 

utsträckning än i städerna (ibid). Att en typisk vargförespråkare bor i ett urbaniserat område, har 

högt kulturellt kapital, högre utbildning och hög tilltro till den formella makten (Skogen & Thrane, 

2008), menar forskare inom attitydforskning till varg tydliggör kopplingen mellan attityder till varg 

och teorin om centrum och periferi. Stadsbon beskrivs som en person ur gruppen ...”middle class 
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that are highly educated, employed in ”non – productive” sectors; and have incomes in the medium 

range” (Skogen et al., 2008:127).  

 

NIMBY 
I forskning kring attityder till varg i Sverige och Norge mellan 2000-2014 framkommer det att 

människor över lag vill bevara vargen som art, men att de inte vill leva i samma område som 

vargen. Desto längre ifrån ett vargområde individen bor desto mer positiv attityd till varg (Karlsson 

& Sjöström, 2007). Om någon bor i en stad men har föräldrar som är uppväxta på landet och/eller 

har flera beröringskanaler till landsbygden så ökar individens positiva attityd till varg. Om individen 

däremot är född i staden av föräldrar som i sin tur är födda och uppvuxna i en urban region sjunker 

den positiva attityden både till jakt i stort och till varg (Heberlein & Eriksson, 2005). De flesta i 

Norge vill ha varg i landet (73-87%) men 41-66% ville ha varg längre än 10 km ifrån sitt eget hem 

(Rösakft et al, 2007).   

 

Att man inom attitydforskningen till varg använder sig av variabeln ”boende i vargområde” eller 

undersöker vilket (geografiskt) avstånd man har till vargen kommer sig av att man från forskarhåll 

antar att en del av attityderna grundar sig i NIMBY problematik. Begreppet innebär i korthet att det 

finns samhälleliga fenomen och funktioner som vi gärna vill ska finnas, bara de inte finns i ens eget 

närområde (Dear, 1992; Schively, 2007).  Problematiken bottnar ofta i en brist på förtroende för 

förvaltning och styre (Schively, 2007) och i attitydforskningen till varg påpekar forskare att 

individens subjektiva rädsla för varg uppstår i en känsla av maktlöshet gentemot auktoriteter som 

upplevs som opåverkbara av individen (Johansson et al, 2012). I en viss typ av ”NIMBYs” (så som 

exempelvis vargfrågan i Sverige och Norge) återfinns en särskild problematik i att lokala 

myndigheter inte har jurisdiktion att besluta i eller ta ansvar för frågan samtidigt som förtroendet för 

staten som förvaltare är lågt (ibid). Det finns olika modeller för att motverka att NIMBY rörelser 

växer. Man kan från myndighetshåll erbjuda någon form av ersättning till sådana som drabbas av 

olägenheter till följd av det fenomen man inte vill ha i närområdet. Det är något som görs i 

dagsläget då individer som får sina djur rivna av varg får ersättning för djuren och även kan söka 

bidrag för att upprätta vargstängsel till vidare skydd för sina djur (www.viltskadecenter.se). Man 

kan också från myndighetshåll på ett för lokalbefolkningen lättillgängligt sätt kommunicera vilken 

påverkan det oönskade fenomenet kommer att ha eller har på sin omgivning. Man kan även försöka 

göra en institutionell förändring. I vissa fall kan allmänheten uppfatta problemet som mindre om 

beslutsfattandet upplevs som närmare och mer påverkbart för lokalbefolkningen (Johansson et al, 

2012).  
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Sociala representationer 
I 10 av de 17 studier som vi baserar vår analys på använder man sig av sociala representationer i 

tolkningarna av sina resultat. Teorin om sociala representationer behandlar hur vardagsvetandet, 

eller hur strukturer, diskurser och antaganden skapas och görs till vardagsvetande för grupper av 

människor (Moscovici, 2001). Människor skapar dessa sociala konstruktioner av sin omgivning 

genom grupprocesser. Det sker bland annat för att ordna struktur i tillvaron och för att bättre förstå 

sådant som oroar individen eller gruppen (Buijs et al. 2011). Innehållet i en representation behöver 

inte vara vare sig vetenskapligt eller rationellt förankrat, utan består av objektet i förhållande till 

eller utifrån ens egen (eller gruppens) förståelse för objektet (Moscovici, 2001).  I 

attitydforskningen till varg kopplar man samman en negativ attityd till varg med en allmän 

uppfattning, en representation av vargen som farlig, okontrollerbar och oberäknelig (Johansson et 

al., 2012). Vargmotståndare boende på landsbygden har en social representation av vargen som 

symbol för stadens överhöghet och makt över landsbygden som Figari och Skogen (2011) beskriver 

med orden ”…a rural decline and urban prosperity, socio-cultural tensions related to class and 

struggles over hegemony of scientific knowldege” (Figari & Skogen, 2011:318).   

  

Inom attitydforskningen till varg är det vanligt förekommande att forskare gör tolkningar rörande 

attityder till varg genom teori om sociala representationer. Andra aspekter och variabler 

problematiseras inte utifrån de teorier som står till buds. Precis som allt annat är också platser ofta 

konstruerade sinnesbilder i var och ens inre. Vildmark är ytterligare ett begrepp som i vårt 

analysunderlag diskuteras i förhållande till social representationsteori men problematiseras inte som 

begrepp i mer än ett fåtal studier (Bujis et al., 2011; Figari & Skogen, 2011; Skogen & Krange, 

2003; Skogen et al., 2008). Uttryck som vildmark är på samma gång allmängiltiga och individuella. 

Man vet kanske vad vildmark är utan att någonsin ha upplevt den. Eller så har man upplevt vad man 

själv kallar vildmark, men som någon annan skulle kalla ”skogen bakom huset”. Gupta och 

Fergusson (1997) argumenterar för att man inom den samhällsvetenskapliga (framförallt inom 

antropologin) forskarkåren använder sig av exempelvis platsbegrepp slentrianmässigt, utan att 

problematisera vilken typ av plats man syftar på (Gupta & Ferguson, 1997). Begreppet vildmark 

utgör ett problem då man sett att de flesta individer vill ha varg men anser att den skall vistas i 

vildmarken. Problemet utgörs av att olika människor har olika uppfattning om vad som är vildmark. 

Bujis et al (2011) beskriver hur ” …farmers and hunters saw the natural environment as a landscape 

for substantial use (i.e., cultivated, productive areas for logging, grazing, hunting, and berry 

picking), wolf supporters saw this same environment as wilderness”.  (Bujis et al., 2011:1173).  

Även gruppen jägare som används som underökningsvariabel i 14 av 17 studier som utgör 

undersökningsmaterialet för den här sammanfattande undersökningen lämnas oproblematiserade 
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Slutsatser  
 

För att göra slutsatserna av vår studie så tydliga som möjligt har vi valt att upprepa våra 

frågeställningar och lämna en kort beskrivning av våra fynd under var och en av frågeställningarna. 

Vi avslutar vårt arbete med en diskussion rörande antaganden och frågor som har uppkommit under 

tiden som vi har arbetat med studien, och som vi finner intressanta och värda extra uppmärksamhet.  

 

1. Vilka attityder undersöks i attitydforskning till varg i Sverige/ Norge under åren 200-2014? 

I studierna undersöks positiva och negativa attityder till varg. Det som redovisas är en önskan att se 

varg, rädsla för vargen, attityder till avskjutning och hur mycket individen kan tänka sig betala för 

den kostnad som vargens återetablering innebär. Vidare undersöks attityd till varg utifrån individens 

geografiska avstånd till vargområden och risken för förlust av tamdjur och förslust av jaktbart vilt.  

 

2. Vilka är de vanligaste sociologiska teorierna och hur används de i attitydforskning till varg 

i Sverige/ Norge under åren 2000-2014? 

De vanligast förekommande teorierna är centrum och periferi, sociala representationer och NIMBY. 

Det råder enighet i frågan om att vargproblematiken på lokal nivå (i vargtäta områden) färgas av 

känslan av maktlöshet och misstro mot en statlig förvaltning av vargen. Det uttrycks från 

forskarhåll genom teorin om centrum och periferi. Samstämmighet gäller även i de råd till 

myndigheter som lämnas i frågan. Flytta så mycket som möjligt av bestämmanderätten i frågan till 

lokala beslutsfattare och – myndigheter. Samma argumentation återfinns i tolkningen rörande NIBY 

- problematik över lag. En diskussion med lokalbefolkningen och en maktförskjutning till lokal nivå 

har effekt för allmänhetens attityder gentemot oroshärden. Även när det kommer till vargen som 

social representation bjuder forskningsläget på en någorlunda enhetlig bild. Den sociala 

representationen av vargen gör att attityderna mot djurets återetablering är mer negativa än de skulle 

behöva vara. Här påpekar flera forskare att våra socialt konstruerade representationer av ”lantisar” 

och ”Stockholmare”, vargförespråkare och vargmotståndare också har en negativ effekt för 

förståelsen av den andra gruppen och dess agerande.  

 

3. Vilka är de grupper/kategorier (människor, platser, begrepp) som attitydundersökningarna 

om varg tar upp? 

De kategorier av människor som prövas i undersökningarna är kategoriserade utifrån var de bor, 

stad eller landsbygd och hur långt individen har till vargområden. Andra kategorier är jägare, 

djurägare, vargmotståndare/vargförespråkare, socioekonomiska aspekter som kvinnor/män, 
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högutbildade/lågutbildade, höginkomsttagare/låginkomsttagare eller medlemskap i 

naturskyddsorganisation eller inte. Rörande platser talar man i studierna om stad och landsbygd och 

man använder sig i fem av studierna av begreppet vildmark. 

 

4. Hur problematiseras nämnda centrala begrepp i undersökningarna? 

Centrala begrepp problematiseras i olika grad i undersökningarna. De begrepp som får störst 

utrymme och som ges fylliga beskrivningar är landsbygdsbon och stadsbon. Andra begrepp så som 

djurägare och jägare problematiseras inte alls. Detsamma gäller över lag för begreppet vildmark. 

Anmärkningsvärt i det sammanhanget är att man i exempelvis Figari & Skogen (2011) påpekar att 

just de olika innebörder man lägger i begreppet vildmark kan bidra till missförstånd och 

motsättningar i frågan om var vargen kan leva och eventuellt samexistera med människan.  

 
Diskussion 
Här följer en diskussion där vi för fram våra tankar kring tolkningar, variabler och teman inom 

attitydforskningen till varg. 

 

På ett övergripande plan råder samstämmighet inom forskningen på attityder till varg i Sverige och 

Norge under åren 2000 – 2014. Man använder sig huvudsakligen av en teoretisk verktygslåda 

innehållande teorier om centrum och periferi, sociala representationer och NIMBY. I merparten av 

de studier som utförts under åren 2000 - 2014 tycks man anse att attityder till varg kommer an på 

just de faktorer som tas upp i ovan nämnda teorier. Det vill säga huruvida man är landsbygds- eller 

stadsboende, ens socioekonomiska hemvist, i vilken grad man upplever sig kunna påverka 

förvaltningen av vargen, vad man definierar som landsbygd och vildmark samt hur eller i vilken 

utsträckning den sociala representationen av vargen påverkar samhälleliga attityder till vargen. Vi 

har lagt märke till att teorierna om centrum och periferi, sociala representationer och NIMBY ofta 

gå i varandra i såväl problemformulering som i diskussioner.  

 

Centrum/periferi 
I förhållande till teorin om centrum och periferi tydliggörs ojämlikheterna i diskurser gällande om 

man talar om urbana eller rurala problem och områden. I ett vitt perspektiv kan sägas att de grupper 

som används i vetenskapliga undersökningar rörande attityder till varg är jägare/lantbrukare eller 

icke jägare/lantbrukare, boende i vargområde eller icke boende i vargområde och kunskapsmässig 

och eller socioekonomisk tillhörighet. De teorier som appliceras i studierna är få (social 

representation, centrum/periferi och NIMBY). Samma problem återfinns i det innehållsliga i 

artiklarna. Man nämner att boende på landsbygden upplever sin naturomgivning som viktigare för 

sin livskvalitet än vad stadsbor gör och delar av lokalbefolkningen i vargområden upplever att 
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vargen inskränker deras möjlighet att vistas i skog och mark (Eriksson, 2005; Eriksson & Heberlein, 

2005, 2008; Skogen & Krange, 2003). En del personer känner lågt förtroende för den statliga 

vargförvaltningen och upplever sin egen situation som lågt prioriterad till följd av den urbana 

normen (jämför Johansson, Karlsson, Pedersen & Flykt, 2012; Wollin Elhouar, 2014). Allt detta 

konstaterar man inom forskningsfältet, men man för sedan inte någon ytterligare diskussion i ämnet. 

Att man i en så komplicerad sak som vargfrågan använder sig av så få infallsvinklar är något som 

kan tolkas som att man inom både forskarkåren och politiskt, som såväl Blom (1996), Waldenström 

& Westholm (2008) och Wollin Elhouar (2014) påpekar, håller en torftigare och mindre nyanserad 

diskurs i förhållande till landsbygdsboendes än till stadsboendes vardag.  

 

Social representation 
Den sociala representationen av vargen (som farligare än vargen egentligen är enligt all forskning 

om vargen som djur vi hittat) gör att attityderna mot djurets återetablering är mer negativa än de 

skulle behöva vara. Kategorin sociala representationer rymmer flera dimensioner i vargforskningen.  

Flera undersökningar visar att vi människor använder socialt konstruerade representationer av andra 

grupper av människor, som vargmotståndare och vargförespråkare (Buijs et al., 2011; Figari & 

Skogen, 2011; Skogen & Krange, 2003; Skogen, Mauz & Krange, 2008).  Vi menar att man här 

skulle kunna tolka resultaten utifrån Elias (1999) teori om etablerade och outsiders. Man skulle 

kunna undersöka beteendet med särskiljande och stereotypifiering av ”de andra” som en 

sammanhållande mekanism för den egna gruppen, ett stärkande band (Elias, 1999). Att man 

tillskriver andra grupper generella egenskaper (använder sig av stereotyper) ger en förenklad bild av 

verkligheten och har en negativ effekt för förståelsen av den andra gruppen och deras 

tyckande/agerande (Elias, 1999; Scheff, 1999).  Vi ser att olika samhällsgrupper har olika syn på 

vargen och att olika grupper definierar sig själva utifrån vilken grupp de anser sig till höra. En 

känsla av vi emot dem skapas och upprätthålls genom sociala representationer (Elias, 1999). 

 

Vi kan konstatera att även om man inom forskarkåren problematiserar sociala representationer av 

vargen i förhållande till kategorierna för varg/mot varg så problematiseras inte andra aspekter. Det 

är bara i fem av de studier vi har tagit del av som man diskuterar rumsliga representationer så som 

den vildmark i vilken vargen är tänkt att leva (se bilaga 1). Vi upplever en övergripande 

inkonsekvens rörande rumsliga begreppsdefinitioner i rådande forskningsläge. Något som stämmer 

in på Gupta & Fergusons (1997) tes om att rumsliga aspekter ofta inte problematiseras inom 

samhällsvetenskapen. 

 

Eriksson et al., (2004) skriver att allmänhetens rädsla för vargen har ökat över tid. Vi menar att detta 

skulle kunna ha att göra med att vargfrågan, och de till frågan hörande stereotyperna, ges allt större 
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utrymme i såväl media som i en lokal samhällelig diskurs. Samtidigt är landets ekonomi i allmänhet 

och landsbygdsekonomin i synnerhet på nedgång. Ekonomisk nedgång och en ökad arbetslöshet gör 

att missnöjesyttringarna ökar (Persson, 2005). På så sätt kan tänkas att vargfrågan som symbol för 

klyftan mellan stad och landsbygd har fått oproportionerligt stort utrymme i den lokala diskursen. 

Att det är just rädsla som beskrivs i förhållande till vargen menar vi tyder på en kombination av 

förhållandet missnöje med förvaltningen (åter igen en verkan av teorin om centrum och periferi) 

och en attityd rörande vargen som är färgad av den sociala representation som omger djuret. Risker 

upplevs enligt riskforskningen som större om man är ofrivilligt utsatt för dem (Johansson et al., 

2012). Med tanke på att ingen människa har blivit skadad eller dödad av vilda vargar i Sverige 

under de senaste 190 åren, anser vi att man kan vara någorlunda säker på att den sociala 

representation som färgar människors attityder inte står i proportion till vargens reella farlighet.  

 

Så hur kommer det sig att bilden av vargen som en risk och som farlig alltjämt kvarstår? Här menar 

vi att det finns mycket att arbeta med från vetenskapligt håll. Vi har lagt märke till att man i ett stort 

antal av de undersökningar vi tagit del av använder sig av jägarna som en kategori/variabel, men att 

man inte vidare problematiserar denna kategori. Vi tänker oss att jägarna på lokal nivå utgör en 

grupp med hög social status. De är inte den största gruppen på landsbygden men de ges mycket 

utrymme i attitydundersökningarna och det finns en fokusering på dem som grupp (bilaga 1). 

Samtidigt utgör nog inte jägarna någon högstatusgrupp på nationell nivå, och jägarna som grupp har 

kanske inte så mycket att säga till om i fråga om lagstiftning (framförallt inte på EU-nivå). De här 

olika maktfigurationerna skulle kunna undersökas och problematiseras djupare exempelvis utifrån 

teorier om socialt kapital eller utifrån ett feministiskt perspektiv. Märk att jägarnas attityd i 

svensk/norsk forskning inte överensstämmer med forskning från Spanien/ Portugal. I norden är 

jägare mer negativa till varg än i Spanien/ Portugal. Det skulle kunna handla om att jägare och varg 

inte konkurrerar om samma bytesdjur men det är även tänkbart att jägarnas samhälleliga position 

påverkar forskningen kring deras attityder.   

 

Även i förhållande till val av ansats är forskningsfältet smalt inom vårt område. I Sverige arbetar 

man med kvantitativa studier och i Norge med kvalitativa sådana. Vi menar att man från forskarhåll 

borde vidga fältet genom att använda nya variabler och/eller utgångspunkter för studier på olika 

nivåer (lokala, regionala och nationella). Att frångå den träighet som enligt vår mening finns inom 

fältet hade varit både uppfriskande och nyttigt om inte annat för att landsbygden, som bland annat 

Eriksson (2010) och Wollin Elhouar (2014) och Waldenström och Westholm (2008) påpekar inte 

längre består av en homogen grupp människor. Att studera attityder till varg utifrån ovan nämnda 

teorier är intressant men vi menar att en utvidgning av ämnet skulle berika forskningen. 
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Problematisering av de olika begrepp som används för att gruppera in människor är av intresse då 

detta skulle ge en djupare bild av individen som har attityden till något, i det här fallet varg. Det här 

kan utgöra nästa steg i attityd forskningen till varg då det i dagsläget råder samstämmighet och inte 

så mycket nytt verkar framkomma i de olika undersökningarna vi tagit del av. Nu är det dags att 

problematisera individen! 
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Bilaga 1. ”Ja” betyder att teorin tas upp i artikeln och problematiseras, ”Ja*” betyder att teorin tas 
upp i artikeln antingen implicit eller att den tas upp utan att problematiseras 
 

 
  

Sverige Jägare Centrum/Periferi SocRep Makt Ekonomi Förväntad Risk NIMBY Begreppet Vildmark

Bergman & Åkerberg, 2006 kval Ja Ja Ja

Ericsson, Bostedt & Kindberg, 2007 kvant Ja Ja Ja Ja Ja

Ericsson, Heberlein, 2003 kvant Ja Ja Ja Ja

Ericsson, Heberlein, Karlsson, Bjärvall & Lundvall, 2004 kvant Ja Ja Ja*

Ericsson, Sandström & Bostedt, 2007 kvant Ja Ja

Eriksson, 2013 kval/kvant Ja Ja Ja Ja* Ja

Heberlein & Eriksson, 2005 kvant Ja Ja Ja Ja

Johansson, Karlsson, Pedersen & Flykt, 2012 kvant Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Karlsson & Sjöström, 2007 kvant Ja Ja* Ja* Ja*

Treves & Bruskotter, 2014 meta Ja Ja Ja Ja Ja

Norge

Bujis et al., 2011 kval Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Figari & Skogen, 2011 kval Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Krange & Skogen, 2011 kval Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Roskaft, Händel, Bjerke & Kalteborn, 2007 kvant Ja Ja Ja

Skogen & Krange, 2003 kval Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Skogen, Mauz & Krange, 2008 kval Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Skogen & Thrane,2008 kval Ja Ja Ja Ja

Summa  14 12 10 13 13 5 8 5

n=17
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Bilaga 2. ”Ja” betyder att gruppen tas upp i artikeln och problematiseras, ”Ja*” betyder att gruppen 
tas upp i artikeln antingen implicit eller att den tas upp utan att problematiseras 
 

 
 
 

Sverige Jägare Djurägare Urban/Rural  Bor i eller utanför vargområde Socioekonomisk Erfarenhet av varg Fritidsintressen/Natur Hundägare Andel män i populationen Medl natursk

Bergman & Åkerberg, 2006 kval Ja Ja Ja

Ericsson, Bostedt & Kindberg, 2007 kvant Ja Ja Ja Ja

Ericsson, Heberlein, 2003 kvant Ja Ja Ja Ja Ja

Ericsson, Heberlein, Karlsson, Bjärvall & Lundvall, 2004 kvant Ja Ja Ja Ja

Ericsson, Sandström & Bostedt, 2007 kvant Ja

Eriksson, 2013 kval Ja Ja Ja Ja Ja Ja*

Heberlein & Eriksson, 2005 kvant Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Johansson, Karlsson, Pedersen & Flykt, 2012 kvant Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Karlsson & Sjöström, 2007 kvant Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Treves & Bruskotter, 2014 meta Ja

Norge

Bujis et al., 2011 kval Ja Ja Ja Ja* Ja*

Figari & Skogen, 2011 kval Ja Ja Ja Ja Ja

Krange & Skogen, 2011 kval Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Roskaft, Händel, Bjerke & Kalteborn, 2007 kvant Ja Ja Ja Ja

Skogen & Krange, 2003 kval Ja Ja Ja Ja

Skogen, Mauz & Krange, 2008 kval Ja Ja Ja Ja Ja

Skogen & Thrane,2008 kval Ja Ja Ja* Ja +kulturellt kap

Summa 14 10 12 8 12 6 7 2 3 2

n=17


