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Abstract 

Hunting is considered as the most masculine activity in our society. Historically, man has 

been described as the provider for his family, this in the forms of hunting and gathering. 

Today hunting is still associated with a male hunter, but women have started to infiltrate the 

hunting culture. In this study hunting culture is analyzed with a gender perspective. In a 

modern society with gender and equality as a big subject of debate it is interesting to examine 

this impact on a culture so linked with masculinity. By interviewing five female hunters, 

using a narrative approach and analyzing with gender theory, the results show that a 

masculine dominance undermines women and femininity in the culture of hunting. The results 

also show that women have constructed a feminine hunting form as a reaction to the male 

dominance.  

 

Keywords: hunting, gender, women, masculinity, femininity, gender roles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Tack till! 

Jag vill uttrycka ett stort tack till de respondenter som ställt upp på intervju. Att ni delgett av 

era erfarenheter och tankar, och därmed bidragit till att denna uppsats varit möjlig att 

genomföra. Ett stort tack till Anja Kjellsson på Jägareförbundet som hjälpt mig med 

information om JAQT och deras arbete. Till Jägareförbundet hoppas jag att denna uppsats kan 

bidra med nya perspektiv och därmed även nya sätt att arbete med jämställdhet inom 

jägarkåren. Också ett stort tack till mina kurskamrater som funnits som stöd i en intensiv 

studieperiod. Jag är djupt tacksam för all vägledning jag fått av min handledare Ulrika 

Schmauch, utan dina synpunkter, pepp och energi hade detta arbete varit både svårare och inte 

heller lika roligt.  
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1. Inledning: 

Ojämställdhet
1
 mellan kvinnor och män har problematiserats inom flera samhälleliga 

områden: arbetet, hemmet, idrotten, vården m.m. Resultaten  har visat olika riktningar, 

alltifrån reproducerandet av könsroller, till en förskjutning av dessa. Jag har valt att fokusera 

på ett område som genom alla tider betraktats som manligt, kanske till och med det område 

som beskriver manlig praktik bäst; nämligen jakten. Jägaren har genom historien varit 

synonymt med man. Den grönklädde jägaren med geväret på axeln är, precis som i rödluvan, 

en man. Dock har kvinnliga jägare blivit allt mer förekommande idag, och siffran stiger enligt 

nya mätningar
2
. Därmed ser vi att jaktkulturen befinner sig i en brytpunkt där den traditionellt 

manliga jaktkulturen möts av dagens föränderliga genusstrukturer. Således är det intressant att 

studera jaktkulturen ur ett genusperspektiv, där kvinnliga jägare står för berättandet. Att 

studera genuspraktiker är en viktigt del i att förstå hur kön produceras och reproduceras, 

vidare också hur man på bästa sätt ska arbeta för jämställdhet. Jakten skiljer sig från övriga 

områden då det inte handlar om arbete eller hemmiljö, kanske kan det liknas vid idrott eller en 

hobby. Jag skulle snarare beskriva jakten som en kultur, eller till och med en livsstil.  

Sociologi hjälper oss att föklara och förstå strukturer i samhället. Dessa strukturer är ofta 

dolda i sociala normer och kulturella föreställningar, vilket skapas och omskapas i 

samhälleliga processer. För en sociolog ligger arbetet i att utkristallisera hur dessa processer 

gör sig gällande. Genusvetenskapen är en viktig del i detta eftersom kön utgör de två 

grundläggande kategorier människor delas in i. Jakten ur ett genusperspektiv blir därmed ett 

intressant sociologiskt forskningsområde då jaktkulturens genusstrukturer kan ses som mer 

koncentrerade än på andra områden. Jakten med dess traditionellt manliga hegemoni i 

förändring ger oss en unik möjlighet att förstå genusstrukturens uttryck. Det är således 

krocken mellan den traditionellt manliga jaktkulturen och förändringen i samhället som utgör 

grunden för denna uppsats.  

När man studerar ett mansdominerat område med hjälp av genusanalytiska verktyg är det inte 

ovanligt att man utgår ifrån den manliga norm som regerar över detta område. En intressant 

aspekt är inte bara att se om, utan snarare hur, kön görs i förhållande till mansnormen, och 

också hur den kvinnliga jakten tar sig uttryck.  

                                                
1 ”Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets 

alla områden” (Diskrimineringsombudsmannen, 2012) 
2 Anja Kjellsson, intern rapport JAQT, Jägareförbundet 2012 
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1.1 Syfte: 

Eftersom jakten så stark förknippas med manlighet är jag intresserad av att studera hur 

jagande kvinnor praktiserar jakt, bemöts och upplever sin roll inom jaktkulturen. 

1.2 Frågeställningar:  

Hur produceras eller reproduceras kön: Hur fördelas praktiska uppgifter? Hur upplever 

kvinnor sin roll inom kulturen? Finns det en kvinnlig jaktkultur? Och hur utmanar eller 

upprätthåller kvinnliga jägare den rådande mansnormen? 

 

2. Bakgrund: 

För att tydliggöra jaktens nära koppling till maskulinitet behövs en redogörelse för hur jakten 

producerat och reproducerat en mansnorm genom historien. Nedan redogörs för två studier i 

hur maskulinitet producerats inom jaktkulturen, med hänsyn till hur kvinnans roll sett ut i 

detta. Anledningen till att synliggöra hur mansnormen tagit sig uttryck utgör en bra grund för 

att att förstå jaktkulturens nära koppling till maskulinitet. Då denna studie fokuserar på 

kvinnliga jägare är det viktigt att veta vilken kontext kvinnliga jägare befunnit sig i genom 

historien. Bakgrunden fungerar som ett sätt att visa vad kvinnliga jägare blir en kontrast emot 

när det kommer till en manligt jaktkultur. Vidare i bakgrunden görs en redogörelse för hur 

Svenska Jägareförbundet arbetar med frågor rörande kvinnliga jägare och jämställdhet idag. 

2.1 Att döpa sin son i blod 

Callum Mckenzie redogör för en historisk process i sin artikel “’sadley neglected’, - Hunting 

and Gendered identities: A study in Gender Construction” om hur maskuliniteten upprätthållts 

inom jaktkulturen. Epoken, vilken forskaren valt att studera, är åren mellan 1837-1910. 

Jaktens traditioner och ritualer beskrivs som en introduktion till manligheten. Ritualen som att 

ta blod från sitt första byte för att sedan måla sitt ansikte med sågs som ett slags dop. Det sågs 

som en viktigt sed att pojken fick lära sig om kampen mellan liv och död som återfinns i 

jakten. En liten pojke kunde till och med bli döpt i blod redan innan denne var två år gammal. 

Sådana ritualer ansågs vara ett bra sätt för den unga pojken att lära sig inför livets prövningar, 

detta utifrån en maskulinitetsnorm. Egenskaper som en man kunde behöva så som lugn, 

uthållighet och stabilitet, återfanns i den praktiska jakten (Mckenzie, 2005, s.547). 

Fortsättningsvis beskrivs kvinnans plats i jakten. Här rubriceras kvinnan som obefintlig. 

Eftersom jakten var så starkt förknippad med manlighet fanns följdaktligen ingen plats för 

kvinnor. Det uttrycktes att kvinnors deltagande i jakt förnedrade kvinnans essentiella 
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feminitet, och att jakten dessutom inte var lämpat för det ”svagare könet”. Man menade att en 

hares dödsskrik även kunde försvaga den starkaste av män, vilket verkligen gjorde det 

oförenligt med svagheten hos en kvinna. Trots detta fanns det kvinnor som motsatta sig 

männens egenrätt på jakten. Det var inte ovanligt att dessa kvinnor såg som okvinnliga, eller 

än hellre som galningar (Mckenzie, 2005, s548-549).   

En del kvinnliga jägare började ta plats i den litterära jaktsfären för att förepråka en kvinnlig 

jaktkultur. Isabel Savory, skribent i Sportswoman in India (1900), påpekade hur överdriven 

den manliga jaktlitteraturen var och ville visa en annan sida av jakten. Savory riktade sitt 

skrivande enbart till sina kvinnliga jaktkamrater då detta fungerade som ett motstånd mot den 

rådande hegemoniska maskulina hjältebilden av jägaren som illusterats av manliga författare. 

Eftersom kvinnan inte fick något utrymme i den manliga jaktlitterturen, utan endast 

bekräftade maskulinitet, fanns ingen anledning för Savory att ge utrymme för män i hennes 

litterära verk. Hon inspirerade därmed fler kvinnor att ge sig ut i skog och mark. Detta vända 

delvis myten om det ”svagare könet”, och kvinnliga jägare fick dessutom många manliga 

beundrare (Mckenzie, 2005, s549-550).  

Denna utveckling ledde till en ny typ av ideal där man istället såg postivit på jagande kvinnor. 

En gammal krigisk bild given av spartanerna växte fram: att starka mödrar ger starka söner. 

Även på andra sätt framstod inte längre jakten som farlig för kvinnor att utföra. Man hävdade 

exempelvis att samhällsklimatet hade förändrats och blivit mindre farligt, vilket gjorde det 

möjligt för kvinnor att resa till andra länder för att jaga. Men trots att det fanns en mer 

välvillig attityd gentemot kvinnliga jägare återstod fortfarande nackdelar för kvinnor. 

Kvinnliga jägare hade inte samma självklara introduktion in i jaktkulturen, deras träning när 

det kom till vapenhantering och skytte var betydligt mycket mer begränsat än för män. 

Instruktionsmanualer i jakt fanns i utgåvor som enbart riktade sig till unga pojkar. I detta 

fanns också en klassaspekt där det fanns en borgelig hegemoni som påverkade pojkar och 

flickor i medelklassen när det kom till möjligheter att jaktträna. Alltså en genusrelation som 

samverkade med en specifik typ av kapitalism och patriarkal struktur. Där jakten sågs som en 

manlig aktivitet bekräftade detta relationen mellan män och kvinnor, som överordnad 

respektive underkastad. Trots en frammarch för den kvinnliga jägaren fanns fortfarande 

motstånd kvar. 1920 förespråkade E.P Stebbing, konial administratör, att kvinnor endast 

skulle jaga i sällskap med andra män som någon form av ”beskyddare”. Det utökade antalet 

kvinnliga jägare under slutet av 1800-talet kan ses som en följd av att kvinnor fick mer 

utrymme i samhället i övrigt. Mer utbildning och chans till arbete gav kvinnor större 
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självförtroende, dock fanns männens negativa attityd gentemot kvinnliga jägare fortfarande 

kvar (Mckenize, 2005, s550-553). 

Mckenzie redogör för en annan bild som framkom i och med kvinnors intåg i jaktkulturen, där 

det handlade om vilken typ av kvinnor som jagade. I Baily’s Magazine som publicerades 

mellan 1861-1887 skrev Andrew Clark om hur jagande kvinnor inte kunde räknas som 

kvinnor. Enligt hans mening fanns inget mer motbjudande än kvinnliga jägare. Han undrade 

hur långt dessa kvinnor skulle gå för att anamma manliga attribut. Andrew Clark var inte 

ensam om dessa åsikter, flera andra manliga jägare uttryckte samma syn, att en jagande 

kvinna var en okvinnlig kvinna. Det fanns också en misstro till kvinnans fysiska förmåga, 

kvinnor saknade den styrka som återfanns hos manliga jägare. Det var dessutom inte till 

kvinnans fördel att vara mer fysisk stark eller åta sig en mer maskulin kroppshållning. 

Kvinnan skulle då förlora sin ömsinta och mjuka femininitet, vilket gjorde henne oattraktiv. 

Det hårda och smutsiga uppgifterna inom jakten ansåg inte lämpa sig för det ”svagare könet”. 

Kvinnan skulle respektera olikheterna mellan könen och inte överskrida dessa i försök att 

ägna sig åt mansgöra. Dessutom tycktes kvinnliga jägare ta jakten allt för lättvindigt och 

underminerade därmed jaktens viktiga innebörd. Vissa påpekade dock att det var nödvändigt 

för kvinnor att just anta en mer maskulin roll om de skulle ägna sig åt jakt. Jakten var inget 

kvinnogöra och således var kvinnliga jägare tvungna att anta manliga attribut i så hög grad 

som möjligt (Mckenzie, 2005, s554-555). 

Följdaktligen slog kvinnliga jägare tillbaka och krävde ett erkännande. De menade att kvinnor 

hade bättre ridfärdigheter än män, vilket var en fördel när det kom till jakt till häst. En annan 

kvinnlig jägare vågade uttrycka att kvinnliga jägare till och med var bättre lämpade, både 

fysisk och psykiskt, än manliga jägare. Fler och fler kvinnor tog till orda i jaktlitterturen och 

riktade då sitt skrivande till andra kvinnor där de hyllade kvinnliga jägare och gav information 

och inspiration till dessa. Uppkomsten av fler kvinnliga jägare på artonhundratalet sågs som 

ett bevis till den mer offentliga individualiteten och som en fråga av separation från det 

ursprungliga fokuset på kvinnans underkastelse. Det fanns en social spänning som den 

manliga dominansen låg till grund för. Manliga jägare uttryckte sitt missnöje med kvinnliga 

jägare, just på grund av att kvinnor inte ansågs lämpade som jägare. Detta eftersom jakten 

sågs som ett steg in i vuxenlivet, en träning riktad till pojkar som skulle bli män (Mckenzie, 

2005, s555-558). 
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2.2 ’I just like to kill things’ 

Efter en genomgång av hur jakten sett ut under senare delen av 1800-talet, och tidigare delen 

av 1900-talet går vi vidare. Jakten har inte bara förknippats med manlighet, utan jakten har 

förändrats i symbolik beroende på det globala och nationella klimatet. Forfarande står 

kvinnan utanför jaktens essentiella betydelse. 

Andrea L. Smalley studerar genusstrukturer inom jaktsporten (det jag kallar för jaktkulturen) 

och dess uttryck efter andra världkriget. Titeln i Smalleys (2005, s183) artikel hänvisar till en 

titel av Kristin Sergel, där Sergel skriver om anledningen till varför hon jagar: ’I just like to 

kill things’. En titel som upprörde och förvånade många läsare då den publicerades 1948. I 

jaktens betydelse under kalla kriget finner vi att jakten, som förknippas med manlighet, har 

under denna tidsperiod fått en än mer betydande roll. Jakten sågs som ett substitiut för krig, en 

homosocial aktivitet där män hittade ett nytt sätt att bekräfta sin manlighet och för att bygga 

känslomässiga band mellan män efter kriget. Kvinnliga jägare sågs som ett hot mot denna 

gemenskap, och den förhållandevis positiva inställning till kvinnliga jägare som funnits förr i 

slutet av 1800, början av 1900-talet fanns inte längre kvar. Man menade att den djupare 

betydelsen som män nu härledde jakten till knappast kunde förstås av kvinnor. Smalley (2005, 

s184) menar att ur ett historiskt perspektiv ses manlighet och jakt som en viktigt analytisk 

komponent, dock faller kvinnliga jägare utanför denna analysmall.  

This post-war popular image of hunting as a quintessentially masculine practice remains dominant 

to this day (Smalley, 2005, s184) 

 
In the years following World War II, male writers and editors increasingly depicted hunting not as 

mere recreation, but as an essential source of gender identification for all men. They constructed a 

masculinity based on what seemed to be universal male experiences on the battlefield and in the 

hunting field. Women could no longer be legitimate hunters in this intensely masculinised sphere. 

Nevertheless, women continued to read and contribute to these sportsmen’s magazines, while 

asserting that their hunting did not differ from men’s. Refusing to accept a masculine definition of 

the sport that automatically excluded them, women maintained that hunting was simply recreation 

and that men had no special claim on its practice or meanings. (Smalley, 2005, s187) 

 

‘I just like to kill thing’ var ingenting en manlig jägare kunde yttra, eftersom han visste att 

jakten betydde mer än detta. Jakten var ett sätt att upprätthålla relationen som funnits i 

krigstid och det var ett sätt att ritualisera pojkars indoktrinering till manligheten. Bilden av 

jakten som en efterkrigisk maskulin aktivitet var motvilligt accepterad av kvinnliga jägare. 
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Kvinnliga jägare motsatte sig dock den symbolik som manliga jägare tillskrev jakten. Det 

kvinnliga exkluderandet från denna symbolik skapade däremot ett utrymme för kvinnors att 

göra jakten till sin egen (Smalley, 2005, s204).  

Att den jaktliga aktiviteten könats, och könas fortfarande, som maskulin är inte något 

påfallande resultat. Dock ligger det intressanta i vad jakten betytt för män, alltså inte enbart 

att jakten varit manlig, utan på vilket sätt den haft betydelse för den manliga identitetens 

reproduktion. Den feminina infallsvinkel som uppkommer i och med kvinnlig jägare ser 

förstås annorlunda ut. Smalley ställer frågan om vi bör titta till hur kvinnors jakt konstruerar 

och bidrar till en mer heltäckande definition av jaktkulturen, eller om vi endast ska se till 

mäns tolkningar av jakten. Vidare påpekar Smalley( 2005, s204) att all historisk genusanalys 

skulle utvidgas om vi frångick den tidigare fokuseringen på samhälleliga och kulturella 

fenomen utifrån ett kön (män). Bör vi inte istället förstå båda könens inblandning för en 

djupare inblick i reproducerandet och ifrågasättandet av könsnormer ? 

Mckenzie och Smalley visar hur kvinnliga jägare stött på motstånd inom jaktkulturen, både 

verbalt och i former av exkluderande. Dessa studier är båda uträttade utanför Sverige, något 

som ändå gör dem relevanta att applicera på studier på den svenska jaktkulturen. De går att 

hitta likheter mellan Mckenize och Smalleys resultat och de genustrukturer som återfinns i 

svensk jaktkultur, något jag kommer påvisa i min senare analys. De genusprocesser som 

gjorde sig gällande under 1800-1900-talet måste uppmärksammas som en historisk sanning, 

det vill säga något som bidragit till hur det ser ut idag. Samtidigt kan man inte bortse från 

sociala och kulturella förändringar som ändrat förutsättningarna för hur genus konstrueras och 

verbaliseras idag. Att offentlig uttrycka att kvinnor inte är lämpade för jakt på grund av att de 

tillhör det svagare könet, skulle idag inte vara godtagbart. På samma sätt skulle de anses 

felaktigt att likna jakten vid ritualiserat våld eller som ett substitut till krig. Syftet med denna 

studie blir således att se hur denna förändring påverkat jaktkulturen med fokus på den 

kvinnliga jägaren. 

2.3 JAQT – kvinnor och jakt 

Efter denna historiska skildring av jaktkulturen med fokus på dess funktion som 

maskulinitetsproducerande anser jag att det är viktigt att visa hur kvinnliga jägares 

positionering inom jakten ser ut idag. I ett modernt samhälle där jämställdhetsfrågan ställs på 

alla samhälleliga nivåer, och där genusdebatten gör sig hörd, återfinns även genusfrågan inom 

jakten. Svenska Jägareförbundet har utvecklat en verksamhetsplan för att arbeta med 
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genusfrågor, och i detta skapat en speciell enhet för att få fler kvinnliga jägare i jägarkåren. 

JAQT står för Jagande Aktiva Kvinnor i Tiden, och fungerar som ett nätverk för kvinnliga 

jägare att träffas och ägna sig åt jaktliga aktiviteter så som hundkurser, skyttekurser, 

styckningskurser, olika jakter, diskutera viktiga frågor med mera. Ett sätt att framhäva 

kvinnliga jägare, men också att visa kvinnor att kvinnor jagar. Det första svenska kvinnliga 

nätverket startade 1996. JAQT bildades 1998 i Västerbotten och i Stockholm, och idag finns 

JAQT-nätverk i nästan alla län. Den nationella samordningen startade 2005.
3
 

 

”JAQT:s syfte är att förmedla vad jakt innebär och nätverken fungerar också som rekryteringsbas 

av förtroendevalda till Jägareförbundets styrelser på olika nivåer. JAQT- nätverk finns i nästan alla 

län. Kvinnliga jägare har som vanligt fått både stor och positiv exponering i både riks- och 

länsmedia. Jägareförbundet har nått målen från det allmänna uppdraget och delar i 

verksamhetsplanen när det gäller genusperspektiv inom jakten. Att fler kvinnor jagar eller 

åtminstone vet vad jakt innebär kommer att bli allt viktigare för jägarkåren och för jaktens 

fortlevnad. Åtta procent av Svenska Jägareförbundets medlemmar är kvinnor. Två länsföreningar 

har över tio procent kvinnliga medlemmar (Mitt Norrland, Västerbotten)”
4
 

 

3. Teori: 

I den teoretiska delen kommer jag redogöra för hur genus används som ett analystisk redskap 

där Yvonne Hirdmans begrepp genussystemet fungerar som det teoretiska ramverket.  

3.1 Definition genus 

Till att börja med bör defintionen genus diskuteras och problematiseras. Genus är idag ett 

använt begrepp och syftar till sociala och  kulturella skillnader mellan könen. Problematiken 

med genus är, som ovanstående mening uttrycker, att det finns en dikotomi som grundar sig i 

en biologisk uppdelning mellan män och kvinnor. Inom samhällsvetenskapen vill man istället 

belysa relationer som skapas i det sociala rummet. Genus bör därmed ses som en social 

struktur som produceras och reproduceras genom kulturella föreställningar och sociala 

praktiker (Connell, 2009, s22-25). Raewyn Connell beskriver: ”genus är den struktur av 

sociala relationer som fokuserar på den reproduktiva arenan, och den uppsättning praktiker 

som drar in reproduktiva skillnader mellan kroppar i sociala processer” (2009, s25) Således 

används genusbegreppet för att belysa samhällsstrukturer som utgör hinder, där vissa grupper 

undermineras och exkluderas. 

                                                
3 Anja Kjellsson, intern rapport JAQT, Jägareförbundet 2012 
4 Anja Kjellsson, intern rapport JAQT, Jägareförbundet 2012 
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3.2 Genuskontraktet och genussystemet 

Genusanalys går ut på att problematisera och synliggöra könsnormer i samhället, en svår 

uppgift då många frågor och olika infallsvinklar kan göra genusproblematiken snårig. 

Historikern Yvonne Hirdman uttrycker det som att hennes utformning av de hon kallar för 

genussystemet är ett sätt att komma från frågan vad som är hönan och vad som är ägget. 

Utgångspunkten i genusanalys utgår ifrån observationen att mannen konstrueras som normen 

i samhället. Kvinnan ses därmed som mannen motsats, en icke-man. Det är också mannen 

som är mätbar, mannen som är människan. Hirdman beskriver detta som att mannen är 

människa i relation till allt annat. Mannen (människa) i relation till djuren, gud och kvinnan. 

Mannen är därmed normbäraren vilket innebär att det finns en idealtyp som både män som 

kvinnor måste förhålla sig till. Den feministiska författaren Simone de Beauvoir uttryckte det 

som att kvinnan inte föds till kvinna, utan att hon görs till kvinna. Mannen föds heller inte till 

just man, utan mannen blir man utifrån ett ständigt handlade. Skillnaden ligger i att män gör, 

och kvinnor görs. Det handlar således om att kvinnor har mindre utrymme att forma och välja 

sin egen positionering i samhället (Hirdman, 2001, s59-65).  

Hirdmans begrepp genussystemet kan kortfattat förklaras som en maktstruktur av kön. 

Genussystemet bör ses som den fundamentala ordningen andra samhälleliga ordningar 

fungerar utifrån. Som systemets grundpelare finns dikotomi och hierarki, dessa två ses som 

två lagar eller logiker för att systemet ska fungera. Dikotomin kanske är den mest utstuderade 

logiken, nämligen att manligt och kvinnligt fungerar som två motpoler, där konsekvensen blir 

att könen ska hållas isär. Hierarkin utgår ifrån det redan nämnda, nämligen att mannen är 

norm. De två logikerna underbygger således också varandra. I det samhälle eller kultur där 

dikotomi och könssegregering är starkt befästa finns desto mer komplexa och knappt 

märkbara påföljder. Med detta menas att det är svårt att upptäcka och därmed också förändra 

den rådande könssegregeringen. Detta i sin tur understöjder den andra logiken, att isärhållning 

legitimerar den manliga normen (Hirdman, 1988, s51). Hirdman ger oss ett enkelt exempel på 

hur vi isärhåller könen och därmed legitimerar mannen som norm. Hon beskriver detta som 

att något meningsskapande blir maktskapande.  

”Sort 1 gör sak 1 på plats; sort 2 gör sak 2 på plats 2; därför att sort 1 gör sak 1 på plats 1 blir sort 

1 sort 1. Är man på plats 2 gör man sak 2 och är en sort 2 etc” (Hirdman, 1988, s52). 

Detta meningsskapande medför således ett maktskapande, alltså där makten hos sort 1 

återfinns i distinktionen sort 1 har till sort 2. Dikotomi föder således herarki, där den 
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meningen som ges till sort 1 bidrar till dennes överordning. Hirdman använder sig av Jürgen 

Habermas begrepp livsvärlden för att förklara hur mening –och maktskapande verkar i 

samhället. Livsvärlden avser den gemensamma kulturella och sociala föreställningar som 

bidrar till att människor kan ha samma normativa utgångspunkter och dela subjektiva 

erfarenheter. Habermas menar att livsvärlden reproduceras på tre olika nivåer: kulturell 

överlagring, social integration och socialisering. Meningskapandet och maktskapandet finns 

på alla dessa tre nivåer, som Hirdman översätter till tankefigurer, institutioner och direkt 

inlärning. Processen med mening –och maktskapade sker genom alla nivåer och verkar till sist 

även på det individuella planet. Inom jaktkulturen kan detta ses som den gemensamma 

föreställningen av jakt som maskulin och vidare dess påverkan på de individer som verkar 

inom kulturen. Så som Habermas livsvärld fungerar bidrar detta till att även kvinnor, trots att 

de  innehar en lägre status, är medskapande i processen (Hirdman, 1988, s52-53). Hirdman 

klargör detta genom att använda begreppet Genuskontraktet, vilket beskriver en kulturell 

implicit överenskommelse mellan kvinnor och män. Genuskontraktet verkar inom alla 

Habermas nivåer, och även mellan den enskilda kvinnan och mannen. Kontraktet säger oss 

hur män och kvinnor ska förhålla sig till varandra och till sig själva utifrån respektive kön.  

”Genuslogikernas teori och praktik finns således i genuskontraktet. Begreppet genuskontrakt blir 

därmed ett slags operationalisering av genussystembegreppet, kontraktet vilka – i princip – kan 

dichiffieras från olika tider, olika samhällen och för olika klasser. Kontraktet är i sig de ömsesidiga 

föreställningarna. Systemet är den process som via kontraktet skapar ny segregering, ny 

hierarkisering” (Hirdman, 1988, s54) 

Precis som Hirdman beskriver ovan ändras genussystemet över tid, beroende på gemensamma 

sociala och kulturella föreställningar. Jaktkulturens historiska genussystem beskriver en viss 

typ av kontrakt. Ett genuskontrakt som utgått ifrån ett maskulinitetsproducerande, vilket 

inneburit en tydligt åtskillnad där kvinnor inte fått utrymme att ägna sig åt jakt. Idag ser våra 

gemensamma föreställningar annorlunda ut i samhället, och därmed kan man anta att det finns 

ett annorlunda genuskontrakt även inom jaktkulturen.  

För att vidare förstå genuskontraktet och genusystemet bör man se till makt. Maktstrategier 

för att kontraktet och systemet inte ska brytas. Precis som Hirdman uttrycker kan inte sort 1 

vara sort 1 utan att skiljas sig från sort 2. Därmed måste sort 1 behålla sin överordning. 

Simone de Beauvoir hade samma utgångspunkt och menade att om en individ ska befinna sig 

i överordning måste denna förtrycka någon, alltså någon måste befinna sig i underordning. 

Således påpekar Hirdman homosocialiteten, alltså förhållandet mellan män där de 
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manifesterar sin gemenskap. I den homosociala relationen, menar Hirdman, kan man hitta 

maskulinitetens olika uttryck. Beroende på omständigheterna kan maskuliniteten således 

förstärkas, undermineras eller överdrivas (1988, s52-55). Detta är tydligt inom jakten genom 

det historiska maskulinitetsproducerandet som fodrar en homosocial kontext. En viktig aspekt 

av genuskontraktets funktioner är hur de påverkar kvinnor. Det är kvinnor som återskapar 

genuskontraktet mest då kvinnors strategier inte kan sträcka sig utanför genuskontrakets 

gränser. Alltså att en kvinna i egenskap av kvinna reproducerar mannen som norm då hon är 

motsatsen till man. På samma sätt reproducerar hon mansnormen om hon frångår sin 

kvinnlighet och istället antar manliga attribut (Hirdman, 2001, s91).  

”Ett eget rum” var titeln till en av Virginia Woolfs essäer. Liknande beskriver Hirdman 

kvinnors utanförskap i samhället som en följd av genussystemets funktioner. Ur ett historiskt 

perspektiv kan man se hur kvinnors samhällsklättrande utgått ifrån en särställning till det 

manliga rummet. Kvinnors rum fick bli både ett extra rum och ett eget rum. Isärhållningens 

lag återfinns alltså tydligt. Det extra rummet beskrivs som det rum där kvinnor fick ta plats i 

form av specifikt benämnda kvinnoplatser, exempelvis flickskola. Det extra rummet ses som 

en sidoverksamhet till (mannens) ”normala” verksamhet, där man också anammar manliga 

ideal. Ett exempel på detta är när klassiska kvinnligt kodade områden blir till yrken, så som 

vård och omsorg, och därmed kopierar manliga yrkens uppbyggnad. Det egna rummet blev 

således ett rum för kvinnan att vara kvinna, understödd av genuskodningen där män och 

kvinnor är olika. Det som tydliggörs i och med kvinnans egna rum är hur genussystemet har 

påtvingat och frambringat ett problem när samhället utvecklats: var ska kvinnorna få plats? 

Hirdman menar att här framgår kvinnans underordning än mer då kvinnans hinder inte tycks 

vara på grund av att hon inte får ta vissa platser i samhället, utan att hon inte kan göra det på 

sina egna villkor (2001, s16).  

I genussystemet och genuskontraktet återfinns det viktigaste förhållandet mellan dikotomin 

och hierakin. Alltså att genom isärhållning underbyggs den manliga normen, där män således 

är överordnade. Isärhållning skapar därmed också isärhållning (Hirdman, 1988, s57). Genom 

att studera samhället genom genussystemet visar sig genusstrukturer tydligare. Hirdman 

bortser inte från att genusstrukturer förändras, utan hon menar att genusstrukturer både 

reproduceras och ändras i takt med samhällsutveckling. En modernisering av samhället 

innebär även modernisering och förändring för relationen mellan kvinnor och män. Dock, 

menar Hirdman, innebär utveckling att nya könssegregeringar uppstår där sidoverksamheter 

fyller sin funktion efter genussystemets logiker. Ju mer kollison eller möte mellan könen 
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desto starkare produceras genus. Där män intar kvinnliga arbeten och kvinnliga områden 

förväntas dessa områden och arbeten förändras, om kvinnor intar manliga områden och 

manliga sysslor förväntas hon förändras (Hirdman, 2001, s67). Slutligen finner vi oss i ett 

dilemma. Hur ska jämställdhetsdebatten riktas och hur bör man handla utifrån vetskapen om 

genussystemets karaktär och funktion? Hirdman (2001, s130) menar att detta är en fråga om 

man ska se kvinnor och män som lika eller olika. Vilket leder till frågan om man bör erkänna 

och arbeta i linje med genuslogikerna eller mot dem? 

Genussystemet fungerar som ett bra analystiskt verktyg för att förklara och förstå 

genusstrukturers yttringar i jaktkulturen. Vidare kommer jag beskriva den metod jag använder 

som ett sätt att underlätta applicerandet av teorin. 

 

4. Metod 

Metodavsnittet beskriver vilka verktyg jag använt mig av för att samla in och tolka mitt 

material. Här beskrivs således den kvalitativa metoden och hur jag arbetat fram mitt 

analysmaterial. 

4.1 Kvalitativ forskningsintervju 

Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod kan enkelt översättas som skillanden 

mellan att förklara och förstå (Fejes, 2009, s18). Den kvalitativa forskningsintervjun innebär 

en interaktion mellan intervjupersonen och intervjuaren. I denna studie har syftet varit att 

fånga kvinnliga jägares upplevelse inom den manliga jaktkulturen. Den kvalitativa metoden 

möjliggör för en mer djupgående förståelse av dessa kvinnors situation. Intervjun kräver 

därför en intervjuare med kunskap i ämnet för att frågorna ska fånga det som forskaren är ute 

efter. Kvaliteten i den kvalitativa intervjun beror således till stor del på intervjuarens 

färdigheter. Om man ser på metod som ett förhållningssätt där forskaren slaviskt följer de 

utsatta metodologiska reglerna, kan den kvalitativa intervjun ifrågasättas då 

kunskapsproduktionen sker i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade. Här 

menar många teoretiker att den sociala vetenskapen inte kan förhålla sig till metodologiska 

regler, då detta inte kan fånga den forskaren söker (Kvale, 2009, s98). Den kvalitativa 

metoden blir ett verktyg där forskaren vill förstå mänskligt beteende och samhälleliga 

strukturer på ett djupare plan (Fejes, 2009, s18) 

En utmaning inom kvalitativ forskning är forskarens förförståelse kring det ämne hen studerar 

och hur nära hen bör förstå sin intervjuperson. Även om intervjuaren i den kvalitativa 
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intervjun tjänar på att kunna det område som denne vill undersöka, kan det finnas risk för att 

intervjuaren identifierar sig allt för mycket med sin intervjuperson. Om så är fallet förlorar 

forskaren sitt professionella förhållningssätt, och undersökning utgår ifrån 

intervjupersonernas utgångspunkt istället. Samtidigt bör forskaren kunna sätta sig in vad 

informaten berättar om (Kvale, 2009, s91). Anledningen till varför jag finner detta område 

intressant är dels mitt intresse att analysera genusstrukturer i samhället, och dels för att jag 

själv är en kvinnlig jägare. Det sistnämnda betraktar jag som en fördel då jag i egenskap av 

kvinnlig jägare känner till det område som jag valt att undersöka. I frågan om objektivitet vill 

jag hävda att en forskare som inte är bekant med sitt forskningsområde, i form av normer och 

värderingar, kommer missa den komplexivitet som bidrar till en mer fruktbar undersökning.  

4.2 Att lyssna till kvinnors ståndpunkt 

Lite kort kommer jag att diskutera den feministiska metoden. Det huvudsakliga syftet i den 

feministiska metoden är att belysa hur språket är begränsande för studiet av kvinnors 

upplevelser och livsvärld. Detta eftersom vårt språk utgår från en mansnorm. Marjorie L. 

Devault menar att feminstisk forskning hindras där språket inte gör det möjligt att belysa 

kvinnors perspektiv. Mer förenklat säger Devault att en kvinna inte kan beskriva sin värld 

annat än med ett manligt språk. Med Devaults ord försöker jag analysera mitt material med 

eftertanken att mina respondenter dels måste tala med ett manligt språk, och dels beskriver de 

en mansdominerad kultur ( Weinberg, 2001, s89-104). 

4.3 Narrativ analys  

Som analysmetod har jag valt att använda mig av narrativ analys. Detta eftersom jag vill nå 

hur respondenterna själva upplever sin roll som kvinnlig jägare. Den narrativa analysen 

handlar om att se till människors sätt att berätta om en händelse eller situation. Alltså att 

respondenten får fungera som berättare av sin historia, varav det sedan är forskarens uppgift 

att tolka på vilket sätt respondenten gett denna historia mening, och också vad för slags 

mening historien fått. Respondenten får således berätta utifrån sitt perspektiv och det 

intressanta för forskaren blir att tolka vad detta perspektiv säger oss (Bryman, 2011, s530-

533). Den narrativa analysmetoden handlar om att man bör se forskning som ett sätt att lyfta 

människor egna uppfattningar om deras sociala värld till ytan, och på så sätt förstå den. 

Forskning fungerar inte, som den positivistiska skolan menar, som en exakt översättning av 

verkligheten (Silverman 2004, s126). 

För att fånga kvinnliga jägares uppfattning om sig själva och den jaktkultur de befinner sig i 

fann jag det mest lämpligt att utföra intervjuer utifrån ett narrativ angreppssätt. 
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Intervjufrågorna utformades efter mitt syfte med genusperspektivet i fokus, men där jag 

lämnade mycket rum för respondenterna själva att berätta sin historia. Jag fann att 

respondenterna hade lätt att tala om sitt jaktintresse och deras egenskap av kvinnliga jägare, 

vilket gjorde det lättare för mig att ställa följdfrågor som kunde härledas tillbaka till mitt 

syfte. Jag reste runt i Västerbotten för att träffa mina respondenter, antingen på deras 

arbetsplats, i deras hem eller på kafé. Fem stycken respondenter intevjuades, varav varje 

intervju sträckte mellan 45 minuter till 1 timme.  

4. 4 Socialkonstruktivistisk ontologisk ståndpunkt 

Med ontologisk ståndpunkt menas huruvida sociala fenomen bör betraktas som objektiva 

sanningar från vilket individer fungerar inom, eller som sociala konstruktioner som ändras 

utifrån indivders föreställningar och handlingar. Eftersom  den narrativa analysen utgår ifrån 

respondenternas egen upplevelse kring de ämne de beskriver är det viktigt att diskutera 

socialkontruktivism. Med detta menas att sociala och kulturella fenomen sker både i 

samspelet mellan individer och att de är i ständig förändring. Man kan alltså inte se sitt 

studieområde som objektivt, utan bör istället betrakta det som socialt konstruerat 

(Bryman,2011, s 35-37). Jag som forskare måste således förlika mig med att den bild jag 

skildrar av jaktkulturen i denna studie inte är allmängiltig i vid bemärkelse, men att dess 

resultat ändå kan räknas som fruktbar då den ger möjlighet att förstå genusstrukturer inom 

jaktkulturen. När den narrativa analysen står som grund för metodens utformning blir således 

mitt förhållningssätt till intervjuerna induktivt. Alltså att intervjuerna har fungerat som 

utgångspunkt och där teorin sedan tagit vid i analysarbetet. Den induktiva teorin förknippas 

med den kvalitiativa metoden eftersom forskaren opererar utefter de material denne fått fram 

(Bryman, 2011, s28-29). 

4.5  Urvalsmetod:  

Eftersom min avsikt med denna uppsats är att förstå kvinnliga jägares situation inom 

jaktkulturen, och i enlighet med den kvalitiativa metodens funktion, behövs inte en stor skara 

respondenter för att finna ett bra empiriskt material (Kvale, 2009, s.129-130). För att hitta 

respondenter har jag använt mig av snöbollsurval, där jag tagit hjälp av två bekanta jägare. 

Dessa två har fått välja sex stycken kvinnliga jägare. Utifrån dessa tolv har jag slumpmässigt 

valt ut fem stycken respondenter med en tanke vad gäller åldersspann, detta för att fånga både 

yngre och äldre kvinnliga jägares upplevelser. Eftersom mest andel jagande kvinnor i Sverige 

återfinns i Västerbotten anser jag det lämpligt att utföra intervjuer på respondenter bosatta i 
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länet. 10.8% av medlemmarna i Jägareförbundet Västerbotten är kvinnor. Rikstäckande är 8% 

av Jägareförbundets medlemmar kvinnor
5
.  

4.6 Etiska principer 

Mycket av diskussionen kring etiska riktlinjer handlar om hur det skiljer sig mellan olika 

forskare och olika studier. Dock finns några grundläggande principer enligt den svenska 

forskningsetiken.  Informationskravet, dvs att respondenterna får information om studiens 

syfte, att medverkan är frivillig och att de därmed får hoppa av studien när som helst under 

arbetets gång. Samtyckeskravet, som innebär att respondenterna själva får bestämma om de 

vill medverka eller inte. De deltagande måste också informeras om att deras uppgifter 

behandlas enlig konfidentialitetskravet, alltså att deras personuppgifter och de som sägs inte 

hanteras av annat än forskaren själv (möjligvis forskarassistenter, handledare). 

Respondenterna i denna stuide blev informerade att endast jag skulle hantera deras 

intervjumaterial. Det sista kravet handlar om att materialet endast kommer fungera som 

forskningsunderlag och inte i annat syfte, så kallat nyttjandekravet (Bryman, 2011, s131-132). 

Samtliga punkter efterföljdes i denna studie. Mycket enkla saker gjordes för att bevara 

respondenternas anonymitet, som att inte referera tillbaka till respondenternas jaktområde 

eller bostadsort. Respondenterna gavs nya namn och deras ålder är endast angivna i ungefära 

drag.  

4. 7 Kodning, kategorisering och tematisering 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberingsarbetet inleddes i direkt anknytning till 

intervjuerna, medan jag hade allt i färskt minne. Även vissa minnesanteckningar fördes i 

samband med intervjuerna. Då transkriberingen var klar kodades materialet för att hitta 

gemensamma drag hos respondenternas berättelser. Exempel på kategorier som uppkom är:  

 ’passion för jakten och hunden’ 

 ’status’ 

 ’bevisa sig/bita ifrån’ 

 ’gubbighet/macho’, 

 ’attityder till JAQT’ 

 

I detta arbete inspirerades jag av Bruan & Clarks analysmodell: using thematic analysis 

psychology (2006, s18-20), där modellen ger forskaren verktyg att steg för steg bearbeta sitt 

material. Metoden utgår från att forskaren ständigt arbetar med det transkriberade materialet, 

                                                
5 Anja Kjellsson, intern rapport JAQT, Jägareförbundet 2012 
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det vill säga att man först bör lära känna sitt material ordentligt innan ett kodningsarbete tar 

vid, och vidare alltid tänka igenom nästkommande steg. Kodningen fungerar som ett sätt att 

hitta den mest grundläggande delen i materialet som på bästa sätt förklarar de kvinnliga 

jägarnas berättelser. Jag gick igenom det transkriberade materialet intervju för intervju där 

vissa koder var lättare att kategorisera. Exempel på detta var då samtliga respondenter på 

något sätt talade om behovet av att bevisa sig eller bita ifrån blev således detta en given 

kategori. På samma sätt uppkom kategorin ”passion för jakten och hunden” där 

respondenterna berättade om just detta. Andra kategorier gick delvis in i varandra, exempelvis 

”status ” och ”gubbighet/macho”, vilket gav möjlighet till en mer djupgående analys där det 

intressanta blev att se hur kategorierna hörde samman. ”Gubbighet” eller ”macho” var 

begrepp som respondenterna själva använda, vilket jag därmed ansåg blev en bra kategori för 

att belysa respondenternas egen beskrivning. 

Slutligen återfanns två huvudteman, där man kunde klustra samman kategorier som 

uppkommit, och således sammanställdes kategorierna under dessa teman. De två teman som 

tydligast beskriver dessa kategorier är just ”den kvinnliga jägaren”, alltså hur den kvinnliga 

jakten tar sig uttryck och vad jakten betyder för kvinnor. Det andra temat behandlar således 

problem eller svårigheter som kvinnliga jägare upplever/stötet på inom jaktkulturen, som i 

denna uppsats får benämningen ”den manliga jaktkulturen”.”Den kvinnliga jägaren” 

innehåller de positiva upplevelser som respondenterna bevittnade om: allt ifrån gemenskap, 

sin passion för hunden och jakten, sina attityder till JAQT osv. ”Den manliga jaktkulturen” 

rymmer kategorier som beskriver respondenternas erfarenheter och upplevelser av manlig 

dominans, när de stött på den dolda mansnormen och de hinder som normen inneburit för 

respondenterna. 

 

5 Analys: 

I denna del kommer intervjumaterialet analyseras med hjälp av Hirdmans genussystem och 

den historiska bakgrunden. 

Precis som Hirdman beskriver förutsätter genussystemet och genuskontraktet en mansnorm, 

vilket skapas, omskapas och ges legitimitet med hjälp av dikotomi och hierakisering. Kvinnor 

och män ses uteslutande olika, något som kvinnliga jägare inom den mansdominerade 

jaktkulturen måste förhålla sig till. Antingen genom att särskilja sig från männen, med hjälp 

av JAQT:s kvinnliga nätverk, eller genom ta avstånd från denna typ av uppdelning  och 
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integrera sig in i den mansdominerade kulturen. I denna analys kommer jag titta på hur 

respondenterna förhåller sig till sin roll som kvinnliga jägare. För mig handlar det om att 

utkrisallisera hur jaktkulturens genustrukturer ta sig uttryck, detta utifrån att jakten är en 

grundläggande del i bilden av maskulinitet. Hur ser jakten ut i dagens moderna samhälle där 

även kvinnor deltar i jakten. 

5.1 Den kvinnliga jägaren 

Vi börjar med att titta till vad som uppfattas som utmärkande för kvinnlig jakt i relation till 

manlig jakt, eller jaktkåren i stort. Det respondenterna lyft är gemenskap, kärlek till naturen 

och arbetet med hunden. Mycket av det respondenterna beskrivit kan kopplas tillbaka till ett 

kvinnligt kodat värderingssystem. Gemenskapen kom på tal i och med samtal om JAQT och 

varför de var roligt att jaga tillsammans med andra kvinnor. Hirdmans benämning det ”egna 

rummet” kan liknas vid nätverket JAQT, och var något som respondenterna tyckte var en bra 

sätt för kvinnor att slippa undan den mansdominerad kultur som kunde innebära påfrestande 

situationer. En annan viktig del för respondenterna var samarbetet med hunden där hunden 

ofta var en symbol för deras introduktion till jakten. Det handlade således inte bara om jakten 

i sig, utan om hundens prestationer och vad de kunde åstadkomma tillsammans.  

Eva (ca 60år): ( ... )Sen har vi ju haft lite såna här kvinnliga jakter, med JAQT. Och vi har ju haft 

bl.a. stövarjakt. Då har vi ju träffats och så har vi farit ut och släppt hunden, och hon har drivit. Vi 

har gjort upp eld, grillat korv och fikat och haft jättetrevligt... 

Andrea L. Smalley menade att kvinnans historia måste synliggöras för att ge en bredare bild 

av det fenomen man studerar. Att man allt som oftast utgår ifrån normen, vilket implicit 

innebär det manliga perspektivet. Det är därmed intressant att visa vad jakten har för 

betydelse för kvinnliga jägare. Det är dock svårt att avgöra om de kvinnliga jägare som 

deltagit i studien har en annan inställning till jakt än manliga jägare, detta eftersom en 

jämförande analys inte har gjorts. Däremot återfinns, som analysen visar, andra 

förutsättningar för kvinnor att utöva sitt intresse vilket kan antas ge jakten en annan betydelse 

för kvinnor. För Eva blev jakten något som gav henne en frihet hon aldrig upplevt förut, 

eftersom hennes intresse för jakt inte kunde utövas förrän hon blivit äldre.  

Eva (ca 60år): Ja, det är så här att när jag var 18 år så ville jag börja jaga. Men då var det såhär, då 

fick inte kvinnor jaga. 

(...) jaa, det kändes spännande. Det var det ju. Det var en frihet som inte går att beskriva. Jag 

kunde komma och gå som jag ville i skogen. Jag och hunden var ett team. Det var största 

upplevelse, att jag och hunden var ett team. Att jobba tillsammans. Det var helt fantastiskt! 
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Här återfinns Evas grundläggande känsla och upplevelse kring jakten. Precis som Smalley 

visar är jakten en plattform för maskulinitetsproduktion, och att jaktens symbolik för 

manlighet kan ändras utifrån samhällets klimat. Den betydelse som jakten har för den enskilda 

kvinnliga jägaren kan alltså vara en svindlande frihetskänsla, och från en högre 

abstraktionsnivå kan således detta ses som en symbol för kvinnors framsteg inom en kultur 

som så stark förknippas med manlighet. Således att genuskontrakets gränser har ändrats där 

kvinnor kan och får jaga idag. Att inte bli berörd av Evas berättelse är svårt, då Eva fick vänta 

i över 20 år innan hon kunde ägna sig åt sitt intresse. Något som den yngre generationen 

kanske inte ens kan relatera till. För Eva var hennes kön ett uttalat hinder, något som idag inte 

är acceptabelt att uttala. 20-åriga Hanna har jagat i hela sitt liv, och hennes kärlek till jakten 

har varit ett givet inslag från barnsben. Hon beskriver det till och med som en del av henne.  

Hanna (ca 20år): (...) För mig har det ju blivit en trygghet, tvärtom, att jag känner mig väldigt 

bekväm när jag pratar jakt. Jakten har ju som blivit en del av ens identitet och personlighet. Jag 

menar, skulle du sitta här och intervjua mig om vilket annat ämne som helst så skulle jag bara sitta 

och stamma(...) 

Genuskontraktet förutsätter som sagt en dikotomi och en hierarki. Vi kan inte bortse från den 

manliga dominans som jaktkulturen innebär, därmed kan vi se att för Hanna har det funnits 

utrymme att bli jägare hela hennes uppväxt. Något som historiskt inneburit mycket motstånd 

för en kvinna. I detta utrymme finns också rum att ta in kvinnliga värden in i jaktkulturen. 

Många av respondenterna beskriver jakten utifrån traditionellt kvinnligt kodade ting, så som 

värme, gemenskap och vårdande. Det finns dessutom utrymme att kombinera modersrollen 

och jägarrollen. Detta kan ses som ett tydligt exempel på en förändring inom genussystemet, 

där den yttersta formen av kvinnlighet, moderskapet, accepteras.   

Eva (ca 60år): jaa, och i stövarjakten där kan du ju ha barnvagnen med dig. Jag vet att Klara hade 

barnvagnen med sig den dan vi ute och jagade. Så hon gick ju ner på vägen och styrde barnvagnen. 

Så att, harjakten är ju bra på det viset. Och jag har ju ofta med mig barnbarnen. Du brukar vi göra 

upp eld och så får dom sitta där och elda... 

Evas beskrivning skildrar detta moderskap i kombination med jakten. Mycket av hennes 

berättelse utgick ifrån ett kvinnligt värderingssystem, där hon ofta beskrev jakten med fokus 

på gemenskap, kärlek och värme.  

”Jag har inte gjort nånting för att ändra på det”  

En respondent uttryckte speciellt hur positivt det var att vara kvinna i jaktsammanhang. Hon 

menade att pressen låg hos de manliga jägarna eftersom det förväntades mer av dem.  
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Malin (ca 40år): (...) Som kvinna har man också en fördel, man ses inte som en duktig jägare, 

alltså är man inget hot. Man kan fjanta omkring och leta sina ripor på den där marken för man 

kommer ändå aldrig hitta nån. Medan som kille ”hupp hupp, han kommer rensa ut alla tjädrar här, 

han får inte komma (...) Jag tror att generellt sett ses man väldigt ofarlig. Jag har inte gjort nånting 

för att ändra på det. Jag tycker att det är jättebra! 

Malin belyser hur hon ser det som positivt att det finns en könad särbehandling inom 

jaktkulturen, och detta eftersom hon gynnas av den. Inte heller fann hon någon anledning att 

ändra på detta eftersom hon var den vinnande parten. Detta kan tolkas som att hennes 

jaktintresse fungerade bortom könsdiskriminering. Alltså att för Malin handlar jakten om att 

hon får vara ute i skogen med sin hund och fälla vilt. Om hennes intressen gynnas av 

genusstrukturen är detta ett gott utfall som inte bör problematiseras längre än så.  

Mckenzie visar oss att kvinnliga jägare under sekelskiftet 1800-1900-talet mötte svårigheter 

där deras introduktion till jakten inte var lika omfattande och självklar som för män. Under 

min intervju med Malin argumenterar hon stark för hur genusstrukturen underlättar för 

kvinnliga jägare, och där det är männen som möter svårigheter. För att koppla detta till 

Mckenzie menar Malin hur mäns självklara introduktion till jakten bidrar till att män inte får 

utrymme att göra fel eller ta hjälp. De förväntas kunna, och därmed blir klimatet hårdare för 

dem. För kvinnor blir det således tvärtom, något som Malin uppskattade då det gav henne mer 

utrymme att fråga efter hjälp och dessutom bättre möjligheter till bra jaktmark. 

Genussystemets logik där könen ses och behandlas olika får en delvis positiv inverkan för 

kvinnliga jägare. 

Isolering eller andrum? 

De respondenter som inte var aktiva inom JAQT, Jägareförbundets kvinnlig nätverk, ansåg att 

de i var behov av ”den hjälpen” eller ”det extra stödet”. Samtliga respondenter underströk 

dock att andra kvinnor kunde behöva ett kvinnlig nätverk för att slippa press och 

diskriminering från det övriga jaktsammanhanget. Hanna, en ung tjej som jagar mycket, men 

som själv inte är aktiv inom JAQT säger om nätverket: 

Hanna (ca 20år): (...) En bra introduktion och visa andra tjejer att det finns tjejer som jagar. För det 

är kanske många som har en bild att det ska vara nån slags mansdominerad värld. Jag antar att det 

är det som är syftet, det handlar ju inte om att bilda nån opinion, feministgrupp inom jakten. 

Detta kan tolkas som både en medvetenhet av den jobbiga situation som kan uppstå för 

kvinnor som tar sig plats i en mansdominerad kultur, men kan också tolkas som en acceptans 

av den manliga dominansen. Hanna tydliggör att jakten anses var mansdominerad, men där 
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hon tycker att bilden är för onyanserad. Samtidigt uttrycker Hanna en rädsla att ett kvinnlig 

nätverk skulle uppfattas som feministiskt.  Hirdman menar att logikerna som underbygger 

genussytemet, så som isärhållningslagen, leder till att om en kvinna intar en position inom ett 

mansdominerat område förväntas hon förändras, inte området i sig. Mckenzie visar i sin 

studie som behandlar jakten ur ett historiskt perspektiv att kvinnliga jägare mötte en paradox i 

hur de uppfattades av manliga jägare. Antingen passade kvinnliga jägare inte in eftersom de 

var/och skulle behålla sina feminina attribut, eller så var det tvungna att anamma manliga 

attribut för att bli erkända som jägare. Trots att kvinnliga jägare mött motstånd historiskt sett 

har antalet ökat genom åren. Hur denna process har påverkat genusstrukturerna är därmed 

intressant och jag ställer mig frågan om detta har skett på bekostnad av att kvinnliga jägare 

undertryckt sin kvinnlighet för att passa in i normen?  

Hannas uttalande ovan kan tolkas som att hon måste acceptera de spelregler som finns inom 

det mansdominerade området, och genom vilket kvinnliga nätverk förlorar kraft om de verkar 

för motståndsaktiga eller utger sig för att ha en feministisk agenda. Alltså att kvinnligheten 

inte får ta för mycket plats, eller kräva för mycket utrymme. Här återfinns således en 

nedvärderande syn på kvinnlighet. Mckenzie visar att det var kvinnans uppgift att respektera 

män och kvinnors olikheter och därmed inte ägna sig åt manliga aktiviter. Man kan således 

förstå Hannas svar som att det är kvinnans ansvar att erkänna olikheter och därmed inte ta för 

stort svängrum. Samtliga respondenter är mycket medvetna om vilken roll de har som 

kvinnliga jägare, dock ser dessa kvinnor det som en självklarhet att de ska få möjlighet att 

jaga idag. Således ligger deras problematik i hur de ska förhålla sig till mansnormen för att bli 

accepterade. 

Respondenterna i denna intervju visar en mångsidig bild av hur det är att vara kvinna inom 

jaktkulturen. Majoriteten är positiva till sin kvinnliga jägarroll och har positiva erfarenheter. 

Samtliga respondenter pratar varmt om sin kärlek till jakten, som för dem alla fungerar som 

en del av deras livsstil. Kanske främst ser de sig själva om jägare, mer än som kvinnliga 

jägare. Det är inte förrän jag ställer mer ingående frågor som de flesta berättar om tillfällen då 

de upplevt sig obekväma eller åsidosatte på grund av att vara just kvinnlig jägare. Här 

återfinns de egenskaper en mansnorm innebär, alltså att dikotomins och heirarkins funktioner 

förblir dolda i genussystemet . Som tidigare nämnts är svaret från respondenterna att det ofta 

är andra kvinnor som haft det jobbigare eller haft svårigheter. När detta inte upplevts av 

respondenten själv tros detta bero på dennes förmåga att ”skaka av sig” eller ”inte bry sig”. 
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Eva som jagar både i älgjaktlag och är aktiv inom JAQT svarar på frågan om kvinnliga 

jägares svårigheter: 

Eva (ca 60 år): jamen det är ju rena trakasserier. Och ja jag vet inte hur dom har....vad man ska 

säga...vad som har hänt riktigt. Men det är klart skulle jag ta illa vid mig när dom kommer med 

såna här små gliringar och liksom bara kryper undan och tycker att det är obehagligt. Ja, då kanske 

jag skulle sluta jaga. Då är det bättre att vara ensam, och jaga själv. Men, jag tycker att det är bra... 

Eva beskriver utttryckligen att ansvaret ligger hos den kvinnliga jägarens att inte ta åt sig av 

de ”gliringar” som hon får utstå. Hon ifrågasätter inte beteendet eller fenomenet i sig, utan 

accepterar dess yttring, även om hon refererar till dem som ”trakasserier”. Hon erkänner att de 

påtryckningar som kvinnliga jägare får utstå kan leda till att dessa måste avstå från jakten, 

men att detta beror på kvinnans egen förmåga att ”skaka av sig”. Förutom att samtliga 

repondenter på något sätt lyfter just det Eva belyser ovan, finns också en gemensam retorik 

kring att kvinnlig jägare ofta måste bevisa sig i jaktliga sammanhang, och att de därmed också 

vara tvungna att ”bita ifrån” emellanåt. Som kvinnlig jägare måste du således ha förmågan att 

skaka av dig kommentarer som en kan tänkas få, du riskerar också att hamna i situationer där 

du tvingas ”bita ifrån”, och det finns ständigt inslag av att du om kvinnlig jägare måste bevisa 

att du kan jaga.  

Julia (ca 20år): aaa, man har hela tiden nånting man måste bevisa. Jag måste ju hela tiden bevisa 

att jag kan, och det är fruktansvärt irriterande. Men sen något ska man ju göra åt det också. Man 

ska få in mer kvinnor i jakten (...) 

  

Julia menar att detta går att förändra med hjälp av att introducera fler kvinnor till jägarkåren. 

”Man” måste göra något menar hon, dock är hon negativt inställd till både JAQT och andra 

grupper av kvinnliga jägare. Något som jag återkommer till senare i analysen.  

5.2 Den manliga jaktkulturen 

Manlig homosocialitet och ”det extra rummet” 

Om man bryter ner respondenternas syn på sig själv, andra kvinnliga jägare och jägarkåren i 

stort hittar man genussystemets logiker och hur de tar sig uttryck. Andrea L. Smalleys påvisar 

hur jakten som en homosocial aktivitet fungerar som ett upprätthållande och ett bekräftande 

av manlighet. Även Hirdman påpekar den manliga homosocialiteten som ett manifesterande 

av manligheten. Kvinnor blir således ett hot mot detta. Detta är något som Mckenzies studie 

understödjer och som visar att detta återfinns tidigt i historien när det gäller kvinnans plats i 

jakten. Kvinnliga jägares plats i jakten har historiskt blivit ifrågasatt och motarbetad. När jag 
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frågar Karin vad hon tror att manliga jägare tycker om kvinnliga jägare, i samband med att 

hon berättat om svårigheter hon själv upplevt i föreningsarbete, lyfter hon mäns rädsla. Karin 

som jagat i många år beskriver det som att hon tror att män är rädda att kvinnor ska ta deras 

plats, något som hon menar beror på att det finns en farhåga om att kvinnor ska visa sig bättre 

än männen.  

Karin (ca 40 år): jaa, jag tror att det känns mer hemskt...det känns fel för dom...undervärderad...jag 

tror att dom är rädda att dom ska hamna för långt ner. Men så ska det ju egentligen inte vara, men 

jag tror att det kan...men hade en man kommit till dom, då hade dom accepterat det lättare, att 

okej, men inte en kvinna. 

Karins citat ovan motsäger det Malin beskrev tidigare i analysen; att kvinnor inte sågs som ett 

hot. Något som ger oss en än mer komplex bild i var, när och vilket roll som kvinnliga jägare 

återfinns i. Respondenterna menar dels att kvinnliga jägare ses som ett hot mot den manliga 

homosocialiteten, och dels som harmlösa vilket ger dem större frihet och fler möjligheter.   

Vidare återfinns det som Hirdman kallar ”det extra rummet” i jaktkulturen. Både som en 

tydlig organisatiorisk enhet i form av det kvinnliga nätverket JAQT, men ockå i form av var 

kvinnliga jägare återfinns. Respondenterna var , som nämnts ovan, i princip positiva till det 

kvinnliga nätverket, men att de själva inte nödvändigtvis var i behov av ett. En respondent var 

speciellt negativ mot en grupp andra kvinnliga jägare som hon menade tog plats på fel sätt, 

vilket också därmed underminerade hennes egen roll och godkännande som kvinnlig jägare. 

När vi avhandlade ämnet status inom jakten fann hon direkt att det fanns en grupp kvinnor 

som inte representerade den bild av kvinnliga jägare som hon själv ville bli förknippad med. 

Julia (ca 20år): (...) Och så samma sak dom som är med i stövarklubben. Man ser nu på facebook 

bara ”åh, jag och Dittan har varit ute och cyklat” Alltså dom håller på sådär och tjollra! Det är inte 

så populärt heller. 

När jag stället följdfrågor om detta menar Julia att hon är rädd att förknippas med denna typ 

av grupp kvinnliga jägare när hon själv ska jaga. Vidare menar hon att det är svårt att hitta en 

kvinnlig jägare som är har samma jaktintresse som hon själv har.  

Julia (ca 20år): (...) Men då är det ju den här grejen att dom pratar så mycket som att dom kan, 

men när man väl tar med dom ut så är det som att dom...det går inte. Och så just det att man vill ha 

någon som är faktiskt realistisk. Inte någon som svävar uppe bland himlen eller molnen... 

Jag uppfattade att Julia  hade ett starkt behov av att ta avstånd från just denna grupp av 

kvinnor och deras inställning till jakt. Julia pekar på dessa kvinnors okunskap och hänvisar till 

att de skulle var orealistiska. Hon forsätter därefter beskriva sin inställning till JAQT där hon 
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menar att det är fel att behandla kvinnor och män olika, och fel att ge kvinnor dispans. För 

henne handlar rättvisa om att män och kvinnor ska behandlas lika. En intressant aspekt där 

hon dels upplever olikheter mellan könen, men samtidigt beskriver det som att kön är neutralt.  

Detta i bemärkelse att båda könen ska ha samma krav, där hon då bortser från könens olika 

förutsättningar. Samtidigt uttryckte Julia, som visats ovan, att hon såg ett behov av fler 

kvinnliga jägare för att råda bot på den manliga dominansen och de konsekvenser detta kunde 

innebära för kvinnliga jägare. I hennes svar återfinns både motsättningar och spänningar. Den 

manliga normen lyser igenom i hur könsrättvisa ska uppnås, och vilka ideal man bör 

efterssträva. Kvinnliga jägares acceptans i jakten får inte ske med hjälp av dispans eller 

särbehandling.  

Samtliga respondenter använde sig av samma retorik kring vilken typ av kvinnor som inte 

platsade i jakten. Dessa var de kvinnor som inte kunde ”skaka av sig”, ”bita ifrån” eller 

”bevisa sig” tillräckligt. Både Mckenzie och Hirdman framhäver att för att kvinnor ska få 

utrymme i mannens forum måste hon förändras/anta manliga attribut. Något som kan tyckas 

svårt att utkrisallisera i dagens samhälle, men som utifrån jaktens historiska position kanske 

blir extra tydlig. Traditionellt kvinnliga egenskaper blir än mer underminerade i en kultur som 

så starkt förknippas med maskulinitet. Hanna bekräftar hur kvinnlighet och jakt inte är 

förenliga med varandra. När jag ställer frågan om vad för slags respons hon fått som kvinnlig 

jägare svarar hon skrattandes: 

Hanna (ca 20år): Jag fick ju ofta höra när jag var yngre att jag var mer man än kvinna... 

I den historiska beskrivningen av kvinnliga jägare finns detta mönster. En kvinna som jagar är 

ingen kvinna. Precis som Smalley visar med att artikeln ”I just like to kill things” upprörde 

sina dåtida läsare då detta inte var ett förväntat uttryck av en kvinna, blir Hanna i detta fall 

mer likställd med en man på grund av sitt jaktintresse. Likande visar Mckenzie att samtidigt 

som det fanns en motvilja till kvinnor som ägnade sig åt ”mansgöra” (jakten) menade andra 

att de kvinnor som ändå jagade var tvungna att bete sig som en man, eftersom jakten absolut 

inte var i linje med kvinnlighet.  

Manlighet förknippas inte bara med jakt utan också med status. Kvinnor kan således ”vinna” 

status genom att anta manliga attribut. Manligheten, oavsett kropp, ger mer status. 

Status inom jakten 

I mitt samtal med respondenterna fanns en allmängiltig bild av rovdjursjakten som den jakt 

som hade högst status. Rovdjursjakten var också den jakt som få kvinnor ägnade sig åt. Av 
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mina respondenter fanns en som uteslutande jagade rovdjur. Omvänt hittade man flest 

kvinnor i jaktformer som innebar mindre byten, småviltjakt i form av hare och fågel, där 

hundens betydelse var ett viktigt inslag. Småviltsjakten uttrycks också den jaktform med lägst 

status. Status i denna bemärkelse kan ses från olika perspektiv. I uppsatsens bakgrund visar 

jag jaktkulturens historiska utveckling. Under slutet av 1800-talet fanns inget utrymme för 

kvinnliga jägare, och de kvinnor som trotsade normen var ytterst få. Retoriken kring kvinnors 

opassande egenskaper handlade om deras svaga natur. Att kvinnor idag återfinns till störst del 

i småviltsjakten kanske kan ses som en följd av detta. Om än fler kvinnor jagar idag, och att 

motståndet mot kvinnliga jägare är mindre, så återfinns fortfarande en uppdelning. Kvinnor 

som inte troddes kunna klara av en hares dödskrik under 1800-talet, kanske inte tros klarar av 

den tuffa jakten som björnjakten innebär idag. Hanna, som jagar mycket fågel uttrycker på 

frågan om status och genus: 

Hanna (ca 25år): (...) men många kvinnliga jägare är vi ju oftast kanske hundintresserade, och då 

är väl ståede fågelhundar en ganska stor bredd där tror jag. Och det är klart att fågeljakten inte är 

lika svår som björnjakten.... 

Även Eva bekräftar rovdjursjaktens höga status, och kopplar detta till en form av 

machokultur.  

Eva(ca 60år): (...) Just det här macho! Alltså, ungdomar idag som skaffar sig en stövare, dom vill 

inte jaga hare. Utan dom vill jaga rovdjur med dom. Så att dom flesta ungdomar jagar ju räv och 

grävling. Det är ju det dom jagar. Dom är ju helvilda.... 

Eva refererar detta till ungdomar och menar vidare att det är bland yngre som kvinnor får 

utstå ett hårdare klimat. Eva ser således machokulturen som ett tecken på kvinnors 

svårigheter, medan de yngre respondenterna ofta syftade till de äldre manliga jägarna som den 

mest diskriminerande gruppen.  

Jakten – gubbigt och macho? 

När jag frågar dig som läsare vad du tänker på när du hör ordet jägare är jag nog inte långt 

ifrån om jag gissar att din tankebild är en man med gröna kläder, med en bössa på axeln som 

just fällt ett stort i vilt i form av en älg eller en björn. För de allra flesta är jägaren antingen en 

gubbe eller en machosnubbe. Många av respondenterna menar att detta är problem för 

jägarkåren i stort, då allmänhetens bild av jägaren blir ett hinder för arbetet med 

förvaltningsfrågor. För dem och för jägarkåren handlar jakten om just viltförvaltning där 

djurens och naturens värden är en viktig fråga, likaså bevarandet av den jakttradition som 

finns i Sverige och dess betydelse för de människors som jagar. Ur ett genusperspektiv är 

denna gubbig –och machostereotyp ett hinder för de kvinnor som vill bli inkluderade i 
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jaktkulturen. Ur respondenternas berättelser kan man både hitta inslag av machoattityd och 

”gubbighet”. Jag skulle vilja hävda att kvinnliga jägare möter dessa två fenomen beroende på 

vilket typ av jaktsammanhang de befinner sig i. Som tidigare diskuterats finns en åtskillnad i 

status inom jaktkulturen. Jag menar att machoinslagen finns att finna i jakter som har högre 

status. Samtliga respondenter har vittnat om rovdjursjakten som en jaktform med hög status. 

Julia, som nästan uteslutande jagar rovdjur berättar om den respons hon fått som kvinnlig 

jägare av andra manliga jägare. 

Julia (ca 20år) (...) ”åhh du är tjej som jagar” Börjar ragga och hålla på. Och det är irriterande, 

fruktansvärt irriterande. För jag vill ju bli behandlad som alla andra. Och vissa sammanhang när 

man är ute och jagar med massor av folk då får jag ju dom bättre passen eller jag ska inte få så 

långt att gå eller såna saker. Och det är ju också väldigt irriterande. Men vi jagar för det mesta, 

alltså bara i själva gänget och där är det ju som hur som helst.  

Det finns många intressanta inslag i ovanstående citat. Dels visar Julia hur sexismen tar plats i 

jaktsammanhanget där hon blir ”uppraggad” på grund av att hon jagar. Således sexualiseras 

hon i egenskap av kvinnlig jägare. En intressant jämförelse till Mckenzies studie som visade 

hur män ansåg att kvinnliga jägare var oattraktiva då de förlorade sin femininitet i och med 

jakten. Här finns att utläsa hur genussytemet ändrat förutsättningarna. Idag kan och får en 

kvinna jaga, men detta medför också att hennes inkluderande utmärks av hennes kön, och 

sexualiseras därefter. Att objektifiera kvinnor är en följd av genussystemets dikotomi och 

hierarki, där subjektet (mannen) behåller sin överordning genom att definiera objektet. 

Genussystemets logiker förutsätter och samtidigt legitimerar en mansnorm. Julia ger oss ett 

utmärkt exempel när hon säger ”för jag vill bli behandlad som alla andra”. En norm, de 

normala, de som innesitter majoritet. I detta fall män. Julia vill bli behandlad som alla andra 

män. Hon vill inte bli sexualiserad och hon vill inte bli särbehandlad genom andra 

förutsättningar. Hon vill bli behandlad som att hon vore man. Ett tecken på normalisering 

återfinns där vissa saker går omärkt förbi. Hanna uttrycker hur det är äldre manliga jägare 

som ofta påpekar hennes kön i jaktsammanhang. 

Hanna (ca 20år): (...) Jag har väl den bilden av att det i så fall oftast är äldre människor. Det har väl 

att göra med generationsgrejen att dom inte är uppväxta med att kvinnor ska vara ute i skogen och 

jaga. Det kan ju också vara så att dom inte har nått emot att tjejer jagar, utan accepterar det, men 

dom kanske ändå drar skämt om det. Som inte är illa menat, men man påpekar det ändå. 

Hanna menar att det anses okej att dra skämt om kvinnliga jägare, då man måste ha 

överseende med de äldre manliga jägarnas ovana med kvinnliga jägare. Även om hon menar 

att de accepterar kvinnor, finns ändå ett behov att påpeka det. Således är vi tillbaka till att det 
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är kvinnans ansvar att inte ta åt sig av dessa ”skämt” utan se det som ett oskyldigt uttryck av 

äldre män.  

Julia (ca 20år): (...) Men sen att gubbarna, jag är ju yngst i laget, och få alla gubbar att lyssna på 

mig det är ju svårt..det är ruskigt svårt (...) 

Julia beskriver att det kan vara svårt att få gehör hos den äldre gruppen manliga jägare. Detta i 

sitt eget älgjaktlag. Hon berättar vidare att hennes ideér om hur jaktlaget borde förvalta 

älgstammen bättre inte blev taget på allvar, fast hon själv menade att hennes förslag 

egentligen var en självklar lösning. Till sist efter att ha övertalat fler lagmedlemmar fick hon 

igenom sitt förslag. Som en förklaring menade Julia att det handlade om äldre manliga jägares 

traditionella inställning som gjorde det svårt för henne att göra sin röst hörd.  

Antingen belystes machoattityden där yngre manliga jägare sågs bidra till den största delen av 

kvinnlig särbehandling. Andra belyste hur det var ”gubbarna” och deras traditionella syn på 

kvinnor som blev problematiskt. Hos respondenterna var det den äldre gruppen kvinnliga 

jägare som beskrev yngre män som problemet, och hos yngre kvinnliga jägare var det 

”gubbarna” som utgjorde största hindret. Gemensamt för samtliga respondenter var dock att 

den grupp av kvinnliga jägare som ansågs mötas av mest motstånd i form av särbehandling 

och verbala påhopp vara yngre kvinnliga jägare. Således pekar detta på att yngre kvinnliga 

jägare både möts av en machoattityd hos yngre manliga jägare, och en ”gubbighet” hos äldre. 

Båda som ett problem för yngre kvinnliga jägares inkluderande och accepterande i 

jaktkulturen. Återigen gör sig genussystemet gällande. Dikotomin och heirarkin återfinns 

både som en machoattityd, och hos äldre manliga jägares traditionella kvinnosyn. Där man 

särhåller könen, objektifierar och exkluderar kvinnliga jägare upprätthålls den manliga 

hierakin. Kvinnor betraktas och behandlas efter sitt kön. Acceptansen ligger i hur mycket den 

kvinnliga jägaren lyckas anpassa sig och anta manliga attribut. Därmed också hur mycket 

status hon får.  

 

6. Avslutande diskussion 

 

Det som framkommit i analysen kommer diskuteras i den avslutande diskussionen, där 

slutsatser kommer dras utifrån de frågeställningar som ställts i början av studien.  
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Jaktkulturen är ett komplext fenomen, fast förankrat i sin grundläggande maskulinitet, men 

där kvinnor trots detta lyckats slå rot. Under studiens gång har jag delvis frångått en del av 

mina ursprungliga frågeställningar, speciellt när det gäller den praktiska jakten. 

Respondenterna har inte uttryckt några skillnader i hur den praktiska jakten utövas i grupper 

med både kvinnor och män. Däremot fanns skillnader i jaktmetod/byte som kopplades i stor 

utsträckning till status och kön. Nya frågor och perspektiv har istället blivit mer intressanta. 

När det gäller kvinnors syn på sin roll inom jaktkulturen och hur genus reproduceras har de 

respondenter jag intervjuat bidragit till en varierande bild. Det går att finna kvinnliga jägare 

som förkastar kvinnlighet för att eftersträva manlighet, och det finns de kvinnor som 

införlivar kvinnliga värden i jakten. Några av respondenterna beskriver en kvinnlig jakt, där 

till och med moderskapet införlivas i jakten. Samtliga jägare beskriver sin roll inom 

jaktkulturen som jägare, och inte efter sitt kön. Gemensamt för alla respondenter är dock att 

de på något vis måste förhålla sig till sitt kön, eftersom de befinner sig i minoritet och därför 

ständigt blir påminda om det kvinnliga könets negativa association när det kommer till jakt. 

Således är svaret att kön reproduceras utifrån den manliga norm som dominerar jaktkulturen. 

Kvinnliga jägare som antar manliga attribut reproducerar manlig överordning, likaså kvinnor 

som inte gör det. Diktomin mellan könen kvarstår, även om kvinnor integreras in i 

mansnormen. Manlighet innebär således status, oberoende av kropp. Precis som Hirdman 

menar kan kvinnor som minoritetsgrupp inte ta makt då de är begränsade av genuskontraktet, 

och att varje försök att bryta sig loss, alltså frångå sitt genus, endast reproducerar manlig 

överordning.  

Att säga att den enda lösningen på könsorättvisor inom jaktkulturen är att sudda ut 

genusstrukturer vore svårt, och kanske ett omöjligt svar. Men också det enda svaret som 

rimligen borde ge kvinnor och män samma chans, både i jakten men också i övrigt i 

samhället. Speciellt då jakten kan ses som en av de mest fundamentala 

maskulinitetsproducerande institutionerna som fortfarande kvarstår i vårt moderna samhälle. 

Kvinnor som bryter mark inom jaktkulturen måste förhålla sig till genuskontraktets gränser, 

vilket också innebär att de återskapar genuskontraktet. Som redogörs i analysen blir kvinnor 

ständigt påminda om sitt kön, där den manliga normen gör sig gällande i såväl status som 

acceptans. Vi kan också se att kvinnor återfinns i det extra rummet som Hirdman beskriver, 

en sidoverksamhet i form av JAQT: nätverk för kvinnliga jägare. Samtidigt måste de kvinnor 

som motsätter sig, eller inte medverkar i, denna sidoverksamhet än mer spela enligt manliga 

spelregler. När en kvinnlig jägare hänvisar till andra kvinnliga jägare som ”tjollriga” 
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(övers.löjliga) bör detta ses som ett strukturellt problem, en följd av genussystemets funktion 

där den manliga normen dominerar. 

Då kommentarer riktas mot den enskilda kvinnan eller mot kvinnliga jägare i allmänhet och 

betraktas som ”skämt” visar detta på den sexism som även återfinns i andra samhälleliga 

sammanhang. Skämten blir en tydlig skildring av de förutfattade meningar som utgår från 

mansnormen och därmed underbygger olika typer av diskriminieringar och trakasserier. 

Respondenterna uttrycker dessutom att det således blir kvinnans skyldighet att avfärda 

”skämten” som skämt, detta visar att det inte finns utrymme för kvinnliga jägare att reagera 

mot den rådande mansnormen.  

Så för att inte förbli bitter och fastcementerad i ett genusystem som ständigt reproducerar 

mansnormen behövs målsättningar, om än små, för att fortsätta arbetet för jämställdhet. Mitt 

förslag till målsättning kan tyckas enkel, rent av banal, men för att bryta de gränser som 

genuskontraket innebär tror jag att det behövs ett manligt ansvarstagande. Jämställdsarbete 

ses allt jämt som just kvinnlig, vilket leder till att isärhållningens lag gör sig gällande och 

kvinnor enbart reproducerar genuskontraktet. Genus handlar således om att se till de 

könstrukturer som råder i samhället. Genusfrågor är inte synonymt med kvinnofrågor. Något 

som är viktigt att påpeka då dessa genusstrukturer är begränsande även för män, som framgår 

i analysen. 

JAQT ger möjlighet och utrymme för kvinnor att ägna sin fritid och sitt liv till ett intresse de 

brinner för. Nätverket blir ett tecken på att kvinnliga jägare vill och kräver erkännande som 

jägare, dock måste manliga jägare också se jämställdhetsfrågan som en högt prioriterad fråga. 

Genom att män belyser genusfrågan som viktig medför detta en uppluckring av 

genuskontraktets gränser. Att skapa ett extra rum för kvinnor att diskutera och arbeta med 

dessa frågor kan därmed ge motsatt effekt, där man riskerar att reproducera mansnormen och 

segregera kvinnor än mer. Utan att negligera kvinnors jämställdsarbete och påstå att detta inte 

är ett viktigt arbete, måste det ändå understrykas att mer krävs. Mer i form av mäns insikt av 

sin roll som den makthavande gruppen, vilket innebär den grupp som kan göra störst skada, 

men förhoppningsvis också därmed mest nytta. 

I denna studie fanns många perspektiv att ta hänsyn till. Jaktkulturen har en lång historia och 

kan betraktas och studeras utifrån en rad olika perspektiv. För mig var genusperspektivet ett 

självklart förstaval. Dock fann jag snabbt att även andra perspektiv skulle varit fruktbara, så 

som klass, och då med fokus på glesbygd kontra stad, även etnicitet är ett intressant inslag att 
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studera i den svenska jaktkulturen. Med beaktning för tid och utrymme fanns inte plats för en 

mer mångdimensionell studie. Valet att använda mig av genusanalys är som tidigare nämnt på 

grund av den mansdominerade historia som jaktkulturen har, vilket blir än mer komplex och 

intressant i ett modernt samhälle. Alltså brytningspunkten mellan den traditionella 

jaktkulturen och samhällets förändringar, då framförallt rörande ifrågasättandet av 

genusstrukturer. Min studie reser således också frågor kring manliga jägares uppfattning om 

jaktkulturen ur ett genusperspektiv. Att forska kring hur manliga jägare ser på 

maskulinitetsproducerandet inom jaktkulturen ser jag därför som mitt nästa studieområde. Jag 

hoppas också att min studie kan vara en utgångpunkt för fortsatt forskning på detta område 

där fler perspektiv kan tas i beaktning.  
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Bilagor: 

 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor: 

 Hur kom det sig att du började jaga?  

 Ditt bästa jaktminne? 

Ämne: Är vissa uppgifter/metoder/byten/jakt könade? – finns det en statusaspekt? 

 Vem gör vad i jaktlaget? 

 Vilka brukar du jaga med? 

 Upplever du att det finns någon hierarki i jaktsätt/byte? Finns det något som har mer 

status än annat? Om ja, kan du koppla detta till kön på något sätt? 

Ämne: Hur upplever kvinnor sin position som just kvinnor inom jaktkulturen? 

 Hur tror du att folk uppfattar dig som kvinnlig jägare? Jämför med hur du kände när 

du började jaga och nu. 

 Vem fattar beslut? Brukar du fatta viktiga beslut i jakten? Ja/nej, vilka/varför inte? 

 Upplever du att det finns en viss jargong balnd kvinnliga jägare när man pratar om 

manliga jägare? Tvärtom? Hur ser det ut i blandade grupper? 

 Finns/har funnits tillfällen då du känt dig obekväm i sammanhanget? Vad/när var det? 

Beror på? 

 Vad tror du att manliga jägare i allmänhet tycker om kvinnliga jägare i allmänhet? 

 Tror du att andra kvinnliga jägare kan uppleva svårigheter när det kommer till att jaga 

med män? Vad/vilka isåfall? 

Ämne: Behov av segregering i jaktkulturen 

 Brukar du jaga enbart med kvinnor? Ja/nej – varför/varför inte? 

 Tror du att det är bra med enbart kvinnliga sammanhang, ex JAQT? Ja/nej – 

varför/varför inte? 

 Vad skulle vara positivt/negativt med att enbart jaga tillsammans md kvinnor? 


