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Sammandrag  
 

Jakttraditionen är ett exempel på speciesism – diskriminering av en individ på grund av dess 

arttillhörighet. Jakten rättfärdigas helt enkelt av att djurens liv inte antas ha samma värde som 

människans. Men jakten är också ett till synes mycket mansdominerat och heteronormativt 

fält. Denna text är en diskussion kring parallellerna mellan heteronormativa strukturer och 

jakttraditionen, baserat på en undersökning av språket och attityderna i jakttidskrifter och 

analyserat ur ett queerteoretiskt och antispeciesistiskt perspektiv.  

 Jag har undersökt jakttidskrifternas texter utifrån kategorierna kontroll, 

objektifiering och kategorisering, maskulinitetsnormering, våldsglorifiering, och 

hierarkistrukturering, som alla bidrar till ett speciesistiskt förhållningssätt, och som därmed är 

förutsättningar för jaktens varande och rättfärdigande. I dessa kategorier har jag så letat efter 

paralleller till heteronormativa och androcentriska traditioner.  

 Parallellerna visade sig vara många och ofta tydliga, och fanns inom samtliga de 

undersökta områdena – alla de undersökta områden som möjliggör jakttraditionen, är också 

grundläggande för en androcentrisk samhällsstruktur och för ett fortsatt förtryck av icke-

heteronormativa personer.  

Slutsatsen blir att traditioner som gynnar förhärskande strukturer och som leder till 

förtryck och ofrihet för en grupp också riskerar att automatiskt drabba andra förtryckta 

grupper. Och omvänt, kan därmed vunna rättigheter för en förtryckt grupp försvaga de 

förhärskande strukturerna överlag, och på det sättet också ge ökade möjligheter för andra 

förtryckta grupper att hävda sin rätt.            

 

Önskar Dig en givande läsning!  
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Abstract 
 

The hunting tradition is an example of speciesism – discrimination of an individual on the 

grounds of to which species it belongs. Hunting is justified by the presumption that the life of 

an animal is of a lesser value than the life of human being. But hunting is also a seemingly 

very male dominated and hetero-normative field. This text is a discussion around the parallels 

between hetero-normative structures and the hunting tradition, based on an examination on 

the language and attitudes in hunting magazines, and analyzed from a queer theoretic and 

antispeciesist perspective.  

 The examination of the texts are made from the categories of control, 

objectification and categorization, masculinity standardization, glorification of violence, and 

hierarchic structuring, which are all of them contributing to a speciesist view, and by such are 

crucial for the being and justification of hunting. Within these categories, I have then looked 

for parallels with hetero-normative and androcentric traditions.          

 The parallels proved to be many and often obvious, and were found within all of 

the examined fields – all of the examined fields which give possibility for the hunting 

tradition, are also fundamental for an androcentrically structured society and a continued 

oppression of non-hetero-normative persons.        

 In conclusion, traditions which are favouring predominant structures and which 

leads to oppression and lack of freedom for one group also risk to automatically affect other 

oppressed groups. And in reverse, rights won for one oppressed group may weaken the 

predominant structures overall, and by such also bring increased opportunities for other 

oppressed groups to claim their rights too.    
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  The World 

 

  You asked me one night 

  ’Do you know what I think?’ 

  I answered you ‘no’ 

  So you told me 

 

  ‘I think that one day 

  People like us 

  The queer, the shy, and the nerdy 

  Will govern this Earth 

  And this world had never been better before’ 

 

  ‘Sure’, I said 

  ‘But  I don’t give a damn about the world right now 

  Because you’re just all too bloody cute!’   
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Jag älskar landet. Jag är av mycket gammal skånsk bondesläkt, dokumenterad ända tillbaka 

till den tid då Skåne ännu var en del av Danmark. Jag är uppvuxen i en liten by mitt på 

Mellanskånes vida slätt, en dryg mil från Eslöv – böndernas gamla stad framför alla andra. 

Och många är de berättelser jag hört om livet på landet i de tider som en gång var. Men 

tiderna förändras, och nu kämpar landsbygdens folk på många håll för sin framtida 

överlevnad.    

Det gamla bondesamhället framstod nog ofta på ytan som en ganska idyllisk och 

fridfull plats. Men under ytan pyrde det av en besk stank av inskränkthet, och en djupt rotad 

konservatism. För det var också en mycket heteronormativ och androcentrisk värld, och som 

därmed hyste en mycket stor ofrihet och ett institutionaliserat förtryck gentemot de som 

uppfattades som avvikande.  

För de bönder som styrde på gårdarna, var en måltid utan en rejäl kjydabid otänkbar, 

medan grönsaker var något som gärna kunde undvaras. Detta vurmande för ätandet av kött 

springer ur samma gamla traditioner och strukturer, som den heterosexuella normen och 

upphöjandet av den maskuline mannen till idealet – båda traditionerna kommer ur ett 

patriarkalt förhållningssätt, där vissa av naturen ses som förmer än andra. Detta synsätt borde 

för längesedan vara avfärdat och förkastat i ett samhälle som vill kalla sig demokratiskt. Men 

så är det långt ifrån. För även om dessa strukturers validitet och styrka sakta men säkert har 

försvagats under det senaste seklet, finns strukturerna ännu kvar, och är fortfarande precis lika 

destruktiva och förtryckande gentemot dem som drabbas av dessa. Och en av de ”grupper” 

(för att använda ett hierarkiskt, patriarkalt uttryck) som riskerar att fara extra illa i ett samhälle 

som vårt, där det heteronormativa och patriarkala är normen för allt, är de icke-

heteronormativa, eller, med ett omtvistat ord – queer – alltså alla de som inte riktigt passar in, 

trivs i, eller ens klarar av att leva i, en heteronormativ mall.  

 Jag anser frågan om varje levande, kännande varelses okränkbara värde som en 

unik individ i sig själv vara den utan jämförelse viktigaste frågan för vår tid. Sådant som 

vilket kön, vilket genus, vilken sexualitet, vilken etnicitet, vilken nationalitet, vilken 

samhällsklass, eller vilken art vi föds till, kan vi inte råda över själva, och därför borde inget 

av dessa kriterier få lov att spela någon som helst roll i ett modernt, demokratiskt samhälle. 
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Det borde vara varje individs rätt att själv bestämma sin identitet utan att godtyckligt stämplas 

och kategoriseras av andra. En värld av individer, fria från förväntningar kring kön och andra 

kulturella hämningar, vore ett drömsamhälle i mina ögon – och jag vet att jag definitivt inte är 

ensam om att tycka så.  

Men så ser det ju alltså inte ut idag, och vägen för att nå dit är ännu extremt lång. Och 

som en spärrvakt på denna väg står den androcentriska, heteronormativa tradition som dagens 

patriarkala samhälle bygger på, och som gör att etablerade partipolitiker hellre pratar om 

fildelning eller om några hundringar högre studiemedel hit eller dit än om svåra, och i vårt 

patriarkala samhälle uppenbart kontroversiella saker, som individens rätt till frihet från 

förtryck, lidande och död. För fortfarande lever vi i ett mycket strikt hierarkiskt och 

kategoriserande system där vissa är mer värda än andra, och längst upp i toppen sitter som 

norm fortfarande den maskuline mannen, patriarken, att styra över pengar, familj och politik – 

och till och med över livet självt.    

 

 

1.2 Problemställning  
 

Speciesismen i vårt samhälle tar sig oändligt många skilda uttryck – jakt, fiske, kött-, mjölk- 

och äggindustri, pälsfarmning, djurförsök, hästkapplöpningar, zooaffärer, djurcirkusar och 

zoologiska trädgårdar är bara några få exempel på speciesistiska företeelser. En gemensam 

nämnare för dem alla, är att deras legitimitet bygger på det patriarkala antagandet att den 

starke har rätt att utnyttja den svage för sina egna syften och vinningar.     

Jakten är en form av speciesism som av naturliga skäl hör landsbygden till, och kanske 

är det också på landsbygden som de traditionella patriarkala strukturerna, och de konservativa 

värderingarna och normerna, står starkast i vårt samhälle idag. Och oavsett om det finns något 

samband mellan dessa fenomen, utgör de i vilket fall båda ett potentiellt framtida hot mot 

landsbygden och dess invånare. Landsbygden långt bort från storstadsområdena avfolkas i 

snabb takt, och bilden av landsbygden som konservativ och befolkad av en macho- och 

jaktkultur riskerar att påskynda och förstärka denna utveckling. Visserligen är väl denna 

mediala bild av landsbygden mycket stereotyp och fördomsfull, och inte alldeles sann. Men 

ifall landsbygdsbor i allmänhet faktiskt känner sig orättvist framställda, så borde ju 

motivationen att aktivt arbeta för att förändra denna bild bara bli ännu större. Dessutom verkar 

stereotyperna hämmande på eventuell inflyttning – en del av dem som kanske skulle vilja 
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flytta till landet för att komma bort från det stressiga stadslivet, riskerar att avskräckas från 

detta av dagens rådande bild, varför det borde ligga starkt i landsbygdsbornas eget intresse att 

tvätta bort denna föreställning, så att deras bygder ska kunna överleva och utvecklas på lång 

sikt, men istället förstärks nu tvärtom den stereotypa bilden aktivt genom till exempel det till 

synes massiva rovdjursmotståndet från många landsbygdsbors sida.  

Våld och androcentriska värderingar går ofta hand i hand, och därmed bidrar jakten till 

diskriminering och uteslutning på flera olika plan. En mer öppen inställning skulle kräva att 

den förhärskande heteronormativa machoattityden försvinner – och i en kultur som inte 

glorifierar våld och förtryck, kan det förstås inte finnas någon jakt eller annat dödande. 

Måhända står därför en lösning på flera av de orättvisor som finns i vårt samhälle att finna i 

två sinsemellan ganska olika förhållningssätt – queerteorin och antispeciesismen – två 

fenomen som på ytan kanske inte ser ut att ha så mycket samfällt, men som har en sak 

gemensamt – de utmanar båda den patriarkala normen.  

 

 

1.3 Syfte 
 

Jag avser att granska jaktens språk – eller, mer precist, det språk och de värderingar som 

framträder i jakttidskrifter, med fokus på heteronormativa, androcentriska och 

antropocentriska inslag.   

 

 

1.4 Metod och material  
 

Ett patriarkalt system bygger på heteronormativitet och på ett androcentriskt och 

antropocentriskt förhållningssätt. För den här undersökningen om de patriarkala parallellerna 

mellan heteronormativa, stereotypa, förtryckande könsroller och jakttraditionen och dess 

förtryck av icke-mänskliga djur, har jag gått igenom samtliga nummer av Svenska 

Jägareförbundets tidning Svensk Jakt från och med år 1998 till och med år 2005. Där har jag 

så valt ut några av de texter som jag ansett visat på ett patriarkalt och antropocentriskt 

tänkande. Och för att göra materialet lättare att överblicka, har jag så delat in detta i fem 

skilda kategorier som jag ansett kännetecknande för ett hierarkiskt, patriarkalt system. 
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De utvalda texterna har jag sedan analyserat och diskuterat kategori för kategori med 

en diskursanalytisk utgångspunkt, ur ett kritiskt, hegemoniskt perspektiv, utifrån framför allt å 

ena sidan Carol J Adams bok The Sexual Politics of Meat1, och å andra sidan boken Könet 

brinner!2 med texter av Judith Butler i urval av Tiina Rosenberg.      

Adams skriver i sin bok om sambandet mellan förtrycket av icke-mänskliga djur och 

den traditionella, androcentriska könsmaktsordningen. Enligt Adams har det androcentriska, 

patriarkala samhället, och allt som det står för, sitt ursprung i de första jägarsamhällena. 

Eftersom det av tradition var männen som genom jakten införskaffade köttet, blev det så 

också männen som fick makten och kontrollen över matresurserna.  Att införa kött som en 

grundläggande del i dieten var alltså ett sätt för de fysiskt starka männen att skaffa sig makt. 

Följaktligen fick männen större makt ju högre status köttätandet hade. Och än idag, 

förknippas köttätande primärt med män och med manlighet3. Och eftersom jaktkulturen ledde 

till att männen var borta långa perioder, blev det kvinnorna som fick ta hand om barnen och 

vardagssysslorna, men det var männens försörjande insats som var den som hyllades. Så 

skapade jägarna patriarkatet och androcentrismen genom antropocentrismen! 4 Därmed skulle 

ett antispeciesistiskt samhälle, grundat på zoocentriska principer om alla levande, kännande 

varelsers okränkbara värde och rättigheter, också vara ett sätt att bryta ner androcentriska, 

patriarkala strukturer.        

I Tiina Rosenbergs introduktion till Butlers queerteori i boken Könet brinner! 

förklaras att det i vårt nuvarande samhälle är det heterosexuella som är den enda socialt 

godkända normen. Alltså, är därför inte heterosexualiteten och könskategorierna frivilliga, 

utan socialt obligatoriska. Den heterosexuella normen skapar heterosexuella kvinnor och 

män, och tvingar in människor i kategorier, vare sig de känner sig hemma där eller inte.5   

Det är alltså utifrån dessa båda premisser – antispeciesism och queerteori – som denna 

text är skriven.  

 

 

 

 

                                                 
1 Carol J Adams, The Sexual Politics of Meat. A Feminist-Vegetarian Critical Theory. Tenth Anniversary 
Edition. New York: The Continuum International Publishing Group Inc, 2000. 
2 Judith Butler, Könet brinner! Köping: Natur och kultur, 2005. 
3 Adams, s. 37. 
4 Ibid., 45.    
5 Butler, s. 10f.  
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1.4.1 Begreppsförklaringar   
    

Androcentrism innebär det ofta omedvetna antagandet att ”det manliga” (det vill säga män 

och maskulinitet) är överordnat ”det kvinnliga” (det vill säga kvinnor och femininitet).    

Antropocentrism innebär antagandet att enbart individer av arten människa har ett 

egenvärde i sig själva. 

Heteronormativitet syftar enligt Judith Butler på det i vårt samhälle allmänt 

accepterade antagandet att heterosexualitet är det normala, att det endast finns två, varandra 

motsatta genus, och att dessa genus beror av personens fysiska kön. Heteronormativiteten 

upprätthålls aktivt av hela samhällskollektivet genom de sociala strukturer och relationer som 

vidhåller heterosexualitet som något enhetligt, allomfattande och naturligt. Och den som är 

icke-heteronormativ – den som är homosexuell eller bisexuell, eller har en icke-

heteronormativ könsidentitet, eller av någon annan anledning faller utanför 

heteronormativitetens ramar, stämplas som avvikande, och bestraffas direkt eller indirekt 

genom exempelvis osynliggörande, utfrysning eller stereotypisering. 6

Patriarkalitet innebär ett institutionaliserat hierarkiskt system med ett tydligt klass- 

och statustänkande, och som i grunden är byggt på androcentriska principer. 

Queer är ett ord som har haft många olika betydelser genom åren. Dess ursprungliga 

betydelse var helt enkelt bara ”konstig” eller ”knäpp”, men ordet kom sedan att användas 

framförallt som ett nedsättande begrepp om homosexuella, eftersom dessa sågs som just 

”konstiga” och avvikande. Men som med många andra gamla skällsord, togs ordet queer över 

av den antiheteronormativa befrielserörelsen, och blev istället till ett positivt laddat uttryck.7  

Idag har ordet queer en vidare betydelse än någonsin förut, och kan användas för att beteckna 

icke-heteronormativa personer likaväl som icke-heteronormativa företeelser och beteenden8. 

Det är ett i grunden avsiktligen odefinierbart begrepp, som nu framförallt används för att 

markera motstånd mot alla typer av heterosexuella normer, och som en protest mot alla typer 

av kategoriseringar kring kön, genus och sexualitet9.  

Queerteori, som alltså är en teoribildning grundad på begreppet queer, är precis som 

queer ett väldigt vitt definierat fält. Men jag kommer här att hålla mig till Judith Butler 

version av begreppet. Enligt Butler, tar queerteorin avstånd från heteronormativiteten, och 

lämnar kön, genus och sexualitet i en enda stor, outgrundlig röra, och ifrågasätter sådana i vårt 
                                                 
6 Ibid., 11.  
7 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda. Stockholm: Atlas, 2002, s. 39f.  
8 Ibid., 11f.  
9 Ibid., 12.  
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samhälle så grundläggande begrepp som ”man” och ”kvinna” – enligt denna teori, är 

verkligheten långt mer komplicerad än så. 10 En av grundpelarna i queerteorin, är att mentalt 

genus, fysiskt kön och sexualitet är oberoende av varandra11. Ett manligt genus kan till 

exempel kombineras med kvinnligt kön och heterosexuell sexualitet, likaväl som kvinnligt 

genus kan kombineras med manligt kön och homosexuell sexualitet – ja, de möjliga 

kombinationerna är helt enkelt väldigt många. Och inte heller finns någonting som helst som 

säger att det bara finns två, varandra motsatta, mentala genus och könsidentiteter, bara för att 

det till synes bara finns två fysiska kön, då genus och kön är fullkomligt oberoende av 

varandra. 12 Tvärtom, finns det snarare lika många potentiella genus som det finns människor 

på jorden13. Även antagandet att det bara finns två fysiska kön ifrågasätts av många 

queerteoretiker, så också av Butler.           

Speciesism innebär åsikten att det är rätt att utnyttja djur helt enkelt därför att de inte 

tillhör arten människa och därför har ett mindre värde. Antispeciesism innebär alltså motstånd 

mot det speciesistiska synsättet.  

Zoocentrism innebär antagandet att alla djur, oavsett art, har ett okränkbart egenvärde i 

sig själva som individer.   

I detta verk kommer jag att försöka undvika att använda kategoriserande eller 

avvitaliserande pronomen som stödjer patriarkala strukturer. Carol J Adams använder i The 

Sexual Politics of Meat pronomenet sic14 om icke-mänskliga djur, för att undvika det 

avvitaliserande uttrycket it. Och i vissa icke-heteronormativa sammanhang används ibland 

ordet hir som ett könsneutralt, icke-kategoriserande pronomen som alternativ till de 

kategoriserande pronomenen hon och han. Jag har valt att i diskussionen, i sammanhang när 

det känns befogat, använda en svensk form av hir – ordet hen – som neutralt, icke-

särskiljande pronomen. 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Ibid., 63f.    
11 Butler, s. 45.   
12 Ibid., 45.  
13 Max H Kirsch, Queer Theory and Social Change. New York: Routledge, 2000, s. 50.     
14 Adams, s. 75.  
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1.4.2 Analyskategorier  

 
De kategorier jag använt mig av i min tidskriftanalys är, i tur och ordning: kontroll, 

objektifiering och kategorisering, maskulinitetsnormering, hierarkistrukturering, och 

våldsglorifiering.  

Kategorin ”Kontroll” tar upp artiklar som handlar om hur jägarkåren som en del i ett 

patriarkalt system utövar och kräver kontroll över såväl icke-mänskliga djur, som över 

enskilda företag och över politiken. Kontroll är grunden för upprätthållandet av ett 

kategoriserande patriarkalt system, och handlar om att alltid bemöta varje hot mot den egna 

inställningen med alla till buds stående medel, såsom kraftfull propaganda för den egna saken, 

eller smutskasta, skrämma med, och nedvärdera, den andra sidan.15

Kategorin ”Objektifiering och kategorisering” handlar om hur jägarkåren kategoriserar 

icke-manliga/icke-maskulina personer såväl som icke-heteronormativa personer som 

avvikande från normen, och objektifierar icke-mänskliga djur därför att de inte faller inom 

”rätt kategorier”.16   

Kategorin ”Maskulinitetsnormering” handlar om hur jägarkåren ser den maskuline, 

hårde mannen som det ideal som alla är tänkta att sträva efter att uppnå. Det maskulina är den 

norm i det patriarkala samhället som alla förväntas att vilja eftersträva, eftersom det i det 

patriarkala samhället är det maskulina som ger makt.  

Kategorin ”Våldsglorifiering” tar upp artiklar om hur jägarkåren glorifierar den 

våldshandling som allt dödande innebär.  

Kategorin ”Hierarkistrukturering”, slutligen, tar upp artiklar som handlar om hur 

jakten intimt hör ihop med en hierarkisk, patriarkal maktordning som genom historien 

grundats och byggts upp på våld och förtryck.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Ibid., 45ff. 
16 Ibid., 51ff.  
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2. Analys  
   

2.1.1 Kontroll 
 

Ur Svensk Jakt nr 2/3 1998 (s 68), artikeln ”Jakten måste in skolan!”17

 

Niklas Lundberg, naturbrukslärare, tillika jägare, har gjort en enkätundersökning om huruvida 

synen på jakt skiljer sig åt mellan elever i en vanlig gymnasieskola och på ett 

naturbruksgymnasium. Bland de svarande fanns i gymnasieklassen 19 tjejer och sju killar, och 

i naturbruksklassen en tjej och 28 killar. Svaren visade på större variation bland 

gymnasieeleverna än bland naturbrukseleverna. Till exempel ansåg över 15 procent av 

gymnasieeleverna att köttätande är fel, men ingen på naturbruksgymnasiet. Nästan två 

tredjedelar av gymnasieeleverna såg inte på de vilda djuren som en förnyelsebar resurs, något 

som nästan 90 procent av naturbrukseleverna gjorde. Och drygt 40 procent av 

gymnasieeleverna såg jakten som ett hot mot miljön, men det gjorde ingen bland 

naturbrukseleverna. Niklas berättar att gymnasieeleverna tvärtemot naturbrukseleverna var 

generellt negativa till jakt, och han förklarar detta med att gymnasieelevernas inställning 

baseras på antingen emotionell grunder eller på etiska ståndpunkter, medan 

naturbrukseleverna i högre grad använder sakargument. Niklas slutsats av denna 

undersökning blir, att information om jakt måste in i skolornas undervisning, och att jakten 

måste marknadsföras hos lärare och studievägledare, gärna redan på lågstadiet eller redan på 

dagis, och detta snarast, innan det är för sent.  

 

 

Ur Svensk Jakt nr 2/3 1999 (s 60ff), artikeln ”Ett slag för rådjursstammen”18

  

Det är, enligt artikeln välkänt bland jägare att det finns ett klart samband mellan en ökande 

rävstam och en minskande rådjursstam. Det berättas att i områden med en tät rävstam kanske i 

värsta fall bara 20-30 procent av rådjurskiden klarar sig, jämfört med uppemot 90 procent i 

områden utan rävar. Därför är rävjakten viktig.   

 

 
                                                 
17 Svensk Jakt nr 2/3 1998. Borgå: Svenska Jägareförbundet, 1998, s. 68.  
18 Svensk Jakt nr 2/3 1999. Borgå: Svenska Jägareförbundet, 1999, s. 60ff.  
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Ur Svensk Jakt nr 8 1999 (s 31), ledaren ”Fler björnar – mera konflikter” av Bo Toresson, 

ordförande i Svenska Jägareförbundet19  

 

Björnen har gått från att vara ett spännande och sällsynt byte till att nu ha blivit så vanlig att 

den blivit ett plågoris för många glesbygdsbyar.  

 

 

Ur Svensk Jakt nr 12 1999 (s 21), artikeln ”Drever vargdödad i Blekinge”20     
 

Jägaren Fredrik Ovesson i Blekinge har mycket nyligen fått en av sina hundar dödad av en 

varg. Han tycker att det känns olustigt att de släpper en varg ända dit ner, men eftersom jakt 

med drivande hund är hans stora intresse, tänker han ändå ge sig ut och jaga med en annan 

hund till helgen.    

 

 

Ur Svensk Jakt nr 2/3 2000 (s 20), artikeln ”Saab i USA sponsrar antijaktorganisation”21

 

Saab i USA samarbetar med en djurrättsorganisation, något som företaget motiverar med att 

organisationen besitter kunskap i frågor kring djur som Saab har nytta av för att göra bilarna 

säkrare för djuren att färdas i. Men organisationen är också motståndare till jakt, och därför 

tycker Jägareförbundet att Saab borde bryta detta samarbete. Som svar från Saab sägs att 

frågan ska övervägas. Den amerikanska jakt- och vapenlobbyn uppmanar folk att skriva till 

Saab och påtala det olämpliga i att samarbeta med en djurrättsorganisation.    

 

 

Ur Svensk Jakt nr 7 2001 (s 69f), artikeln ”Farsoten från Holland”22  

 

I Nederländerna är nu fem småviltarter allt som är tillåtet att jaga, och för att få tillstånd att 

skjuta en enda räv kan det till och med krävas ett domstolsbeslut. Denna situation är ett 

resultat av antijaktaktivisters propaganda i kombination med röstfiskande, populistiska 

politiker. Men det beror framförallt på att människor har fjärmat sig från naturen och 

                                                 
19 Svensk Jakt nr 8 1999. Borgå: Svenska Jägareförbundet, 1999, s. 31.  
20 Svensk Jakt nr 12 1999. Borgå: Svenska Jägareförbundet, 1999, s. 21.  
21 Svensk Jakt nr 2/3 2000. Katrineholm: Svenska Jägareförbundet, 2000, s. 20.   
22 Svensk Jakt nr 7 2001. Katrineholm: Svenska Jägareförbundet, 2001, s. 69f.  
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”Disneyfierat” djuren. Nu är det allmänhens känslor som styr, och inte jägarnas förnuft och 

biologiska kunskaper. Det var till och med nära att all jakt försvann helt. Det fanns nämligen 

ett förslag om att all jakt som inte låg i det enskilda djurets intresse skulle förbjudas, och 

eftersom det inte ligger i något djurs intresse att dö, skulle det inneburit ett totalförbud. Men 

genom jägarnas lobbying, röstades förslaget ner med 76 röster mot 74. Den nederländske 

jägaren Roland de Boer ger som råd till sina svenska fränder att se till att hela tiden behålla 

initiativet.          

 

 

Ur Svensk Jakt nr 7 2004 (s 90), artikeln “Det är dags att skydda harungarna”23   

 

Hur jägaren bygger skydd för harungarna så att fler ska överleva, och så att harstammen på så 

sätt ska växa.  

 

 

2.1.2 Kontroll – sammanfattning  
 

Kontroll visar sig vara en grundpelare i jakten och dess kultur – inte bara djuren måste hållas 

under kontroll till varje pris, utan även åsikter som strider mot jägarnas egna ses som mycket 

farliga, och måste antingen tystas, eller propageras bort.  

 

 

2.2.1 Objektifiering och kategorisering  
 

Ur Svensk Jakt nr 12 1998 (s 40), artikeln ”Urhunden – en jakthund”24

  

”Människans bästa vän härstammar paradoxalt nog från en av människans värsta fiender 

genom tiderna – vargen.”  

 

 

 

 
                                                 
23 Svensk Jakt nr 7 2004. Katrineholm: Svenska Jägarförbundet, 2004, s. 90.  
24 Svensk Jakt nr 12 1999. Borgå: Svenska Jägareförbundet, 1998, s. 40.  
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Ur Svensk Jakt nr 2/3 1999 (s 44f), artikeln ”Därför sätter jägaren upp horn på väggen”25

 

Många jägarhustrur har ställt sig frågan varför deras män vill sätta upp horn på väggen, men 

det finns flera anledningar till att han vill ha dem där. Det hela går ända tillbaka till när 

människan först blev jordbrukare, och kunde kosta på sig att jaga för nöjes skull. Då blev 

jakten till en social och statusfylld tilldragelse, där den döda djurkroppen inte stod för mat 

eller pengar, utan blev ett bevis på erövring och jaktskicklighet. Nuförtiden är segern över 

djuret inte längre med livet som insats, utan är snarare att betrakta som priset i en tävling.  

Älgen är den mest eftersträvade trofén. Den är associerad med manlighet och styrka. 

Att jaga älg är inte helt riskfritt, och därför blir fällandet av älgen en symbol för styrka, 

skicklighet, manlighet och mod.  

Fastän älgkon oftare och häftigare visar aggressivt beteende än älgtjuren, och fastän 

det är en svårare bedrift att träffa ett mål som är något mindre, värderas fällandet av en tjur 

ändå alltid högre. Detta kan tillskrivas hornkronan, som enligt socialantropologer anses 

länkad till den kungliga kronan. Antalet taggar avgör hornets status, ju fler taggar hornen har, 

desto finare. Jägaren sparar hornet som ett bevis på sin jaktlycka, sin styrka och sin manlighet. 

Trofén ingår i en manbarhetsrit och den säljs sällan, eftersom det personliga symbolvärdet är 

mycket stort. 

 

 

Ur Svensk Jakt nr 9 1999 (s 62), artikeln ”Så orkar din hund jaga mer” 26   

 

Här berättas hur man uppnår det som är varje jägares önskan – att hunden ska orka så mycket 

som möjligt under jakten.   

 

 

Ur Svensk Jakt nr 10 1999 (s 26), artikeln ”Skjuten katt till högsta domstolen”27  

 

En tamkatt har blivit skjuten av en jägare. Fallet går nu till domstol, och där ska det 

förhoppningsvis bringas klarhet i under vilka kriterier en katt får dödas på någons jaktmark. 

 
                                                 
25 Svensk Jakt nr 2/3 1999. Borgå: Svenska Jägareförbundet, 1999, s. 44ff.   
 
26 Svensk Jakt nr 9 1999. Borgå: Svenska Jägareförbundet, 1999, s. 62.  
27 Svensk Jakt nr 10 1999. Borgå: Svenska Jägareförbundet, 1999, s. 26.  
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Ur Svensk Jakt nr 1 2000 (s 52ff), artikeln ”Fällfångst finfin medicin för pensionärer”28  

 

”Fällfångst finfin medicin för pensionärer” 

 

Pensionärer som vill ha jakt som tidsfördriv och har bra tillgång till marker, kan med fördel 

ägna sig åt fällfångst, något som bidrar till både motion och socialt umgänge.  

 

(Bild på hundratals mårdar upphängda längs en vägg.) 

 

 

Ur Svensk Jakt nr 2/3 2000 (s 56f), artikeln ”Erika blev mobbad för ’tjejer ska inte jaga”29  

 

Erika blev, som varandes enda tjej på sin jägarskola, mobbad och utfryst. Hon fick 

kommentarer från sina klasskamrater om att jakt inte är för tjejer, och att hon borde ägna sig 

åt någonting feminint istället, som att shoppa. Men artikelförfattaren försäkrar att Erika inte 

alls har kommit fel. Hon är framåt och självsäker och duktig. Dessutom är hon bland de bästa 

på att skjuta, och artikelförfattaren ställer sig frågan, ifall kanske rentav killarna därför såg 

henne som ett hot. Erika säger själv, att miljön på skolan knappast är feminin, och att hon 

känner att hon hela tiden måste anpassa sin attityd och sitt språk efter killarnas dito.   

Berit Martinsson, som är lärare på skolan, säger också att stämningen är grabbig, och 

att hon själv åtlyds sämre av eleverna än hennes manliga kollegor. Och hon erkänner också att 

gliringar från den övriga personalen som grundas på hennes kön hör till vardagen. Berit tror 

att bristen på presumtiva jakttjejer beror på att tjejer ofta är mer intresserade av djur och natur 

i allmänhet än av just jakt, och därför hellre vill bli till exempel veterinärer snarare än 

yrkesjägare.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Svensk Jakt nr 1 2000. Katrineholm: Svenska Jägareförbundet, 2000, s. 52ff. 
29 Svensk Jakt nr 2/3 2000. Katrineholm: Svenska Jägareförbundet, 2000, s. 56f.  
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Ur Svensk Jakt nr 2/3 2000 (s 58ff) ”Kvinnliga jägare är inte alltid välkomna”30  

 

På tre år har antalet jaktkortslösande kvinnor i Sverige ökat med 420 stycken. Under samma 

tid har antalet kvinnliga medlemmar i förbundet stigit kraftigt. Samtidigt har de manliga 

jaktkortslösarna sjunkit med flera tusen, och antalet manliga medlemmar har krympt 

betydligt. Jägareförbundet har ett uttalat mål att öka antalet kvinnliga medlemmar, men det är 

inte alltid som kvinnorna välkomnas av männen.  

Britta berättar att hon fick nobben när hon ville gå med i samma jaktlag som sin far, 

samtidigt som hennes man gärna fick komma med.   

Inger berättar att hon när hon var med på en älgjakt en kort tid efter en skilsmässa, var 

det någon av jägarkamraterna som på skämt smög ner den skjutna älgtjurens penis i hennes 

ryggsäck. Och därefter upprepades detta gång på gång – varenda gång hennes jaktlag sköt en 

älgtjur, var det någon som smög ner älgpenisen i hennes ryggsäck. Och till sist började 

jaktkamraterna till och med att sätta älgpenisar på hennes bil. Då fick hon nog, och slutade 

jaga.  

Enligt Inger, är det vanligaste man utsätts för jagande kvinna att man blir en sorts 

maskot för jaktlaget, och att man förminskas och utsätts för en ”lilla vännen”-attityd. Hennes 

bästa råd är att vara beredd på trakasserier redan från början, då klarar man sig bättre. Men 

hon säger också, att visst ska männen få lov att jaga för sig själva då och då.  

 

 

Ur Svensk Jakt nr 5 2000 (s 10f), artikeln ”Den gamle”31  

 

En jägare berättar med poetisk inlevelse om sitt vänskapsförhållande till en gammal råbock 

som bor på hans marker. Han säger, att han tänker skjuta bocken snabbt och smärtfritt, så att 

han slipper konkurreras ut av en annan bock eller svälta ihjäl under vintern. Dessutom har 

bocken mycket fina horn, som jägaren gärna vill ha som trofé.  

 

 

 

 

 

                                                 
30 Svensk Jakt nr 2/3 2000. Katrineholm: Svenska Jägareförbundet, 2000, s. 58ff. 
31 Svensk Jakt nr 5 200. Katrineholm: Svenska Jägareförbundet, 2000, s. 10f.  
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Ur Svensk Jakt nr 5 2000 (s 11), artikeln ”Den gamle”32  

 

Jägare sitter och beundrar en råget, ”ett vackert smaldjur”, som han benämner henne, vars 

unge han sköt för några dagar sedan för att ha till en middagsbjudning.  

 

 

Svensk Jakt nr 7 2001 (s 12), artikeln ”Matrast på sommarängen”33

 

Vacker skildring av en råget som i ro diar sina två små kid bland blomsterprakten på en 

grönskande sommaräng.  

 

 

Ur Svensk Jakt nr 1 2002 (s 40ff), ”Dressörens 14 gyllene regler”34

 

Det är på sin plats att någon gång bestraffa sin hund för att avskräcka den från att upprepa ett 

felaktigt beteende. Det är dock viktigt att aldrig ge ett kommando i en situation där man inte 

har full kontroll, för varje gång ett verkningslöst kommando ges, undergrävs lydnaden.   

 

 

Ur Svensk Jakt nr 11 2002 (s 34), artikeln ”Skinn”35  

 

Pälsen på vilda djur producerar naturen själv, alldeles gratis. När en rävpäls är utsliten kan 

den, till skillnad från syntetpäls, brytas ner biologiskt, och därför är äkta päls ett bra miljöval.    

 

 

Ur Svensk Jakt nr 4 2005 (s 76), krönikan ”En gröngölings betraktelser”36

 

Krönikören berättar, att i hans jaktlag finns allt på skalan – från bonden till juristen, och från 

landsortsbon till stadsbon. Däremot finns inget av det kvinnliga – åtminstone finns det ingen 

som ännu har bekänt sig till något annat än sin manlighet, som krönikören uttrycker det.  

                                                 
32 Svensk Jakt nr 5 200. Katrineholm: Svenska Jägareförbundet, 2000, s. 11.  
33 Svensk Jakt nr 7 2001. Katrineholm: Svenska Jägareförbundet, 2001, s. 12.   
34 Svensk Jakt nr 1 2002. Katrineholm: Svenska Jägareförbundet, 2002, s. 40ff.   
35 Svensk Jakt nr 11 2002. Katrineholm: Svenska Jägareförbundet, 2002, s. 34.  
36 Svensk Jakt nr 4 2005. Katrineholm: Svenska Jägareförbundet, 2005, s. 76.  
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2.2.2 Objektifiering och kategorisering – sammanfattning   
 

I jakten visar sig allt handla om att kategorisera – ibland får en individ av den arten dödas, och 

ibland får två av den andra arten dödas. Det individuella djuret ses som ett objekt, en resurs 

för jägaren att nyttja.  

 

 

2.3.1 Maskulinitetsnormering   
 

Ur Svensk Jakt nr 10 1998 (s 14f), artikeln ”Kvinna för sin jägarhatt”37  

 

Lena Ljung är inte den våpiga typen, men en sak var hon livrädd för – älgar. Men sedan hon 

började jaga älg, och fällt ett halvdussin djur, har hon kommit över rädslan, och blivit rejält 

jaktbiten. Hon tycker att jakten ger så mycket på så många plan – naturupplevelser, 

kamratskap, mat och spänning. Och så lär man sig någonting om sig själv.  

   

 

Ur Svensk Jakt nr 4 2005 (s 43), text till bild med kvinna i bäverpäls38

 
 ”Samma tillfredsställelse som gåvans mottagare känner säkert den jägare som kan ge sin fru 

en vacker bäverpäls, som tillverkats av skinn från det egna jaktbytet.”  

   

 

Ur Svensk Jakt nr 5 2005 (s 76ff), reportage  

 

Den 20-årige unge mannen är en driven rovdjursjägare, som årligen fångar eller fäller ett stort 

antal rävar, grävlingar, minkar, mårdar och kråkfåglar. 

 

 

 

                                                 
37 Svensk Jakt nr 10 1998. Borgå: Svenska Jägareförbundet, 1998, s. 14.  
38 Svensk Jakt nr 4 2005. Katrineholm: Svenska Jägareförbundet, 2005, s. 43.    
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2.3.2  Maskulinitetsnormering – sammanfattning   
 

Som framgår, verkar det i jakten vara den maskuline machomannen som är det ideal som alla 

jägare bör försöka leva upp till.   

 

 

2.4.1 Våldsglorifiering  
 

Svensk jakt nr 11 2000 (s 72ff), artikeln ”Kent kan konsten att skjuta räv på åtel”39

 

En man har skjutit 400 rävar – han är en mästare på att skjuta räv på åtel, och det inte han vet 

om rävjakt, är knappast värt att veta.   

 

(Bild där mannen står stolt mitt bland en enorm mängd döda rävar som ligger runtom honom 

på marken.)         

 

 

Ur Svensk Jakt nr 5 2001 (s 92), Buffelbössan 

 

Tunga dubbelstudsargevär med piporna sida vid sida hörde till standardutrustningen för 

kolonialtidens storviltjägare med Afrika och Indien som hemmamarker. Den väl tilltagna 

stoppkraften hos kulan, tillsammans med det snabba andraskottet var en fin livförsäkring. 

Idag tillverkas de flesta dubbelstudsare i lite vekare kaliber men med sin nu tio år gamla 

modell Classic, närmar sig vapenföretaget Krieghoff åter de gamla idealen. 

 

(Vapenromantiska artiklar finns i samtliga nummer.)  

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Svensk Jakt nr 11 2000. Katrineholm: Svenska Jägareförbundet, 2000, s. 72ff. 
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Ur Svensk Jakt nr 1 2002 (s 16), från bildtext i artikeln ”Älgjakt på första parkett”40  

 

”Och nog skulle det komma att smälla rejält. Älgkons beslut att stanna mitt i 

kraftledningsgatan kostar henne en av de två kalvarna.” 

  

 

Ur Svensk jakt nr 1 2005 (s 25), ”129 000 mårdhundar fälldes”41   

 

129 000 mårdhundar lyckades jägarna fälla under mårdhundsjakten.          

 

 

2.4.2 Våldsglorifiering – sammanfattning   
 

Som framgår av exemplen, hyllas dödandet i jakttidskrifterna som någonting 

eftersträvansvärt.  

 

 

2.5.1 Hierarkistrukturering   
 

Ur Svensk Jakt nr 1 2000 (s 33), artikeln ”Hetsjakt – ett kungligt nöje”42  

 

Jakt i alla tänkbara former spelade en central roll för kung Karl XI, och redan tidigt fick hans 

son, blivande kung Karl XII, följa med sin far på jakt.   

 

Ur Svensk Jakt nr 8 2002 (s 40), ”Världens bästa rådjurmarker”43  

 

De skånska rådjuren har hornuppsättningar som är yppersta i världsklass, och förr begav sig 

svenska kungligheter till de skånska godsen för att jaga rådjur.  

 

 

                                                 
40 Svensk Jakt nr 1 2002. Katrineholm: Svenska Jägareförbundet, 2002, s. 16.   
41 Svensk Jakt nr 1 2005. Katrineholm: Svenska Jägareförbundet, 2005, s. 25. 
42 Svensk Jakt nr 1 2000. Katrineholm: Svenska Jägareförbundet, 2000, s. 33.    
43 Svensk Jakt nr 8 2002. Katrineholm: Svenska Jägareförbundet, 2002, s. 40.  
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2.5.2 Hierarkistrukturering – sammanfattning  
 

Adel och jakt hör uppenbarligen traditionellt mycket intimt samman, något som jägarna över 

lag är mycket stolta över.     
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3. Diskussion 
 

3.1 Kontroll 
 

Kontroll är en förutsättning för att hierarkiskt system, och kontrollen är, som framgått av 

undersökningsmaterialet, också grunden för jakt – hela syftet med jakten är att hålla naturen 

och de icke-mänskliga djuren i schack, och att bara tillåta så många individer av en viss art 

som det bäst passar den antropocentriska och androcentriska traditionen och dess strukturer.   

Jägarna pekar på att de även skyddar djuren, genom att till exempel bygga dem 

boplatser och ge dem mat över vintern. Men i själva verket, är detta enbart ett uttryck för ett 

från deras sida nödvändigt kontrollbehov. För vad de de facto gör, är att rubba naturens gång 

och skapa stora onaturliga, människostyrda djurstammar, så att jägarna ska kunna ha som 

ursäkt för sitt dödande att djuren annars blir för många, fastän det är jägarna själva som är 

orsak till situationen.  

Denna kontrollfixering blir ännu tydligare om du dessutom betänker jägarnas hetsiga 

besatthet i att få döda rovdjur – antirovdjurspropagandan i jakttidskrifterna och från 

jägarförbundet är massiv. Jägarna vill inte ha en naturlig natur där rovdjuren skapar balans, 

utan vill vara ensamma herrar på täppan – man vill helt enkelt ha full kontroll. Naturen får 

gärna förefalla vild och naturlig för besökaren i den, så länge den ändå hålls under kontroll, 

och bilden av det vilda enbart är en skenbild för jägarna att visa upp utåt.  

I detta avseende påminner ”viltvården” om det heteronormativa systemet i stort, där 

icke-heterosexualitet och transidentitet gärna får finnas och gärna får uppmärksammas och 

framställas som accepterat, men bara till en viss gräns, och bara så länge det heterosexuella 

har kontroll och så länge heterosexualitet är normen – ett fullständigt queer samhälle, där 

fysiskt kön är totalt oväsentligt, är fullständigt otänkbart, eftersom ett sådant samhälle skulle 

beröva de androcentriska strukturerna på dess kontroll och därmed dess patriarkala makt.  

Men som framgår av de exemplifierande artiklarna kring missnöjet över skolan, 

protesterna mot bilföretaget, och oron med politiken i Nederländerna, är inte det bara 

kontrollen av icke-mänskliga djur som viktig för jägarna, utan också det mänskliga samhället 

måste kontrolleras för att upprätthålla jaktens status och därmed ett antropocentrisk och 

androcentriskt hierarkiskt system. Alla tecken på andra uppfattningar än jägarnas egna möts 

med stor rädsla, och stor tungvikt läggs från jägarhåll på att jägarna måste propagera för sin 

sak för att behålla sin kontroll. I exemplet med Nederländerna, är detta nästan ordagrant vad 
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som sägs. I flera artiklar sägs att jakten måste propageras för redan i skolan, eller till och med 

på dagis, och det framhålls att barn tidigt behöver få en positiv bild av jakten. Rädslan verkar 

alltså mycket stor över att förlora kontrollen över barnens åsikter, och barnen måste 

uppenbarligen tvångsmässigt genom propaganda ledas in i den jaktvänliga strukturen. Och 

denna propaganda uppfattas som fullkomligt legitim och accepterad. Inte många lärare eller 

föräldrar skulle höja på ögonbrynen ifall barnen fick lära sig om naturen av en jägare, men om 

däremot en vegan skulle propagera för djurrätt på biologilektionerna skulle förmodligen 

protesterna bli fler, helt enkelt därför att jaktens berättigande till skillnad från 

antispeciesismen är allmänt accepterat som en legitim sanning, på samma sätt som den binära, 

fysiskt baserade könsuppdelningen är allmänt accepterad, medan undervisning om en icke-

binär könsuppdelning vore mer kontroversiell.  

Av samma anledning kan jägareförbundet sponsra idrottare och idrottsevenemang, och 

hela tv-program på bästa sändningstid som propagerar för jakt, medan ifall en 

djurrättsorganisation skulle sponsra ett tv-program om djurrätt, reaktionerna förmodligen 

skulle bli betydligt starkare, eftersom det är dödandet och köttätandet som är norm i vårt 

samhälle, något som gör det svårt för en motståndare till köttätande och utnyttjande av 

levande och kännande varelser att göra sig hörd. Det faktum att det är icke-köttätandet som är 

avvikande, gör att det blir betydligt lättare att avvisa veganer och vegetarianer som 

exempelvis självförhärligande, konfrontativa och överkänsliga.44 Och på samma sätt gör de 

heteronormativa, androcentriska strukturerna också det extra svårt för motståndare till det 

binära könstänkandet att göra sina röster hörda, eftersom dessa därmed lätt kan avfärdas som 

extremistiska.  

Möjligen är det ingen slump att det hårdaste jaktmotståndet finns just i det mycket 

liberala Nederländerna, samma land som var bland de allra, allra första att införa en 

könsneutral äktenskapslag. Kanske är det så att ett samhälle där lagen lämnar stort utrymme åt 

individens egen etik och moral och egna kritiska tänkande är mer benäget till förändringar än 

ett samhälle som exempelvis det svenska, med många lagar och restriktioner, och där det är 

strukturerna och traditionerna snarare än individens eget förnuft som bestämmer vad som är 

rätt eller fel.  

Jägareförbundets inflytande och synlighet i Sverige är oproportionerligt stort sett till 

antalet medlemmar, något som har sin grund i att en så androcentrisk organisation inte bara 

tar sig mycket utrymme i debatten, utan också automatiskt bereds mycket utrymme. Och 

                                                 
44 Adams, s. 87f.  
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dessutom har man ett märkligt tvåsitsigt uppdrag som dels enskild intresseorganisation och 

dels ett statligt samarbetsorgan i så kallade ”viltvårdsfrågor”, med bland annat inventeringen 

av de vilda djuren på sitt bord, vilket gör att deras makt förstås blir ännu större. Att en grupp 

som har som intresse att få lov att döda så många djur som möjligt har i uppdrag av staten att 

räkna hur många djur det finns, kan tyckas märkligt, men så ser det ju faktiskt ut. Men trots 

allt detta, är offermentaliteten mycket stark i jägarförbundet, och det framhålls ofta i 

tidskrifterna hur staten orättfärdigt begränsar och förhindrar jakten. Djurrättsaktivister 

framställs som kriminella extremister, politiker som vill minska jakten sägs vara populister, 

och personer i allmänhet som är kritiska till jakt avfärdas som känslostyrda, irrationella och 

okunniga om verkligheten – kort sagt, alla åsikter som går emot jakten är i jägarnas ögon per 

definition farliga, dumma, eller bara direkt felaktiga, oavsett argumenten. Detta 

fundamentalistiska bemötande gentemot allt motstånd som visas jägarkåren, beror i grunden 

på att jakten, dödandet och köttätandet upprätthåller ett androcentrisk och antropocentriskt 

system, som riskerar att gå i stöpet ifall framtida generationer väljer att lyssna till 

jaktmotståndarna och antispeciesisterna, och därför måste jägarna använda sin ännu mycket 

stora makt och överordnade position för att stenhårt gå ut och slå ner alla sådana åsikter, och 

propagera för sin sak hos de små barnen redan innan de hinner börja tänka kritiskt kring 

saken, så att det antropocentriska och androcentriska systemet upprätthålls.              

 

 

3.2 Objektifiering och kategorisering  
 

En förutsättning för jakten, är att djuret som ska dödas särskiljs från människan och ses som 

mindre värt, som ett objekt för människan att utnyttja. Utan denna automatiska kategorisering 

och objektifiering som gör att djurets liv blir mindre värt än människans, skulle jakten vara 

moraliskt omöjlig. Genom att djuren görs till objekt – till statistik, måltavlor och troféer, tas 

deras egenvärde som levande varelser effektivt ifrån dem. Djuren radas upp som prydnader 

och statussymboler på fotografier, med sina banemän ståendes med stolta leenden bredvid 

eller ovanför deras döda kroppar. Dödandet blir på det sättet helt legitimt, och till och med 

något eftersträvansvärt och ädelt. Att sätta upp jakttroféer på väggarna är också, vilket sägs i 

artiklar i Jägareförbundets tidning, ett sätt för den jagande maskuline mannen att visa på sin 

styrka och manlighet, och på sin seger och överhöghet över de icke-mänskliga djuren såväl 

som över sitt eget hem. Det faktum att jakten handlar om att ta liv, kan trivialiseras bort 
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genom objektifieringen, och jakten framställs istället som kraftprov, nöje, rekreation, 

matinförskaffande eller naturvård – ja, helt enkelt först och främst som allt annat än dödande 

av levande varelser. Visst framgår det av artiklarna att det handlar om att döda, men detta 

berörs bara ytligt, och etiken kring ifall det verkligen är rätt att ta någon annans liv tas aldrig 

upp – helt enkelt därför att djuren i det antropocentriska samhället är kategoriserade som just 

”djur” och därmed inte har några egentliga rättigheter, och därför inte heller behöver visas 

någon större moralisk hänsyn.  

Det icke-mänskliga djurets status i jägarens ögon beror av vilken möjlighet jägaren har 

att nyttja hen. Ett exempel på detta är situationen med hunden och vargen – tama respektive 

vilda individer av en och samma art, Canis lupus. Hunden kan hjälpa jägaren att jaga, och hen 

kallas därför för en ”vän” (även om hen inte alltid behandlas därefter) och ses som mer värd 

än vargen, som nedvärderas, svartmålas som farlig, och kategoriseras som en fiende därför att 

hen av jägaren ses som en konkurrent. 

 Jägaren kan beundra och respektera ett djur, bara för att sedan en dag döda hen och ta 

hens kroppsdelar som prydnad och stycka hens lekamen för att förtära eller sälja vidare under 

benämningen ”kött”, därför att jägaren ser det icke-mänskliga djuret som ett objekt, en resurs 

att utnyttja, att skörda, ett synsätt som också återfinns i det androcentriska samhällets 

objektifiering av kvinnor45.   

Ett ganska slående exempel på den känsloavtrubbning som kategoriseringen och den 

därmed påföljande objektifieringen ger upphov till, är exemplet med rådjuret som beundras 

för sin skönhet av den jägare som någon dag tidigare dödat hennes unge för att han ville ha 

hen som mat på en middagsbjudning. En dubbel objektifiering och kränkning som rättfärdigas 

helt enkelt bara därför att modern och hennes barn råkar vara stämplade som ”djur” och vars 

känslor och rättigheter därför inte räknas. Ungefär på samma sätt som slavar för några hundra 

år sedan kunde fråntas sina små barn med argumentet att de är ”inte som vi”.  

Ett annat fall av makt över en annan individs liv som rättfärdigas genom 

kategorisering, ges i exemplet om hur jägaren till varje pris måste hålla ”sin” hund under 

strikt kontroll genom ett system av bestraffning som skapar lydnad baserad på rädsla för våld 

och repressalier. Ett jämställt förhållande mellan människa och hund, baserat på vänskap och 

ömsesidig tillit ter sig otänkbart enligt artikeln. Det påminner skrämmande mycket om forna 

tiders barnaga eller kuvande av kvinnor i det gamla ultrapatriarkala samhället, men det minner 

också om slaveri – hunden är i jägarens ögon ett arbetsredskap, en slav utan rättigheter, som 

                                                 
45 Ibid., s. 56f.  
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kan bestraffas till lydnad efter dess ”ägares” eget tycke. Lagligt våld och slaveri gentemot 

människor är, tack och lov, historia i vårt samhälle idag, men de icke-mänskliga djuren har i 

stort sett inga sådana lagar som skyddar dem. Visst finns det lagar mot vanvård av djur och 

mot djurplågeri, men kontrollen är undermålig och påföljderna låga, och de icke-mänskliga 

djuren är till syvende och sist helt och fullt hänvisade åt människors välvilja och godtycke, 

bara på grund av sin arttillhörighet, i vårt samhälle av statligt subventionerad speciesism. 

Att objektifiera och kategorisera är också ett effektivt sätt att upprätthålla ett 

androcentriskt hierarkiskt system. 46 Alla former av kategorisering, särskiljning, är per 

definition att diskriminera, att stänga ute, att tala om för någon att ”du hör inte hemma här” 47. 

Genom att klistra på en individ en etikett som till exempel ”kvinna” eller ”homosexuell”, blir 

individen till en del av ett kollektiv och stämplad som en som avviker från normen – det vill 

säga den androcentriska traditionens ideal av den maskuline heteromannen48. Att erkänna sig 

till en kategori, innebär samtidigt att man tar avstånd från en massa kategorier som man inte 

anser sig tillhöra49. För den maskuline heteromannen är kategorisering – att särskilja sig själv 

från ”de andra” – från kvinnorna, från de homosexuella, från transpersonerna, och för den 

delen också från de icke-mänskliga djuren – ett sätt att befästa sin makt och sin kontroll. Det 

är därför ingen slump att kön utgör en av de allra mest grundläggande kategoriseringarna i 

vårt samhälle. Vi skulle väl i vår tid aldrig någonsin komma på tanken att använda olika 

pronomen för personer med skild etnicitet, men när det gäller just kön, gör vi detta av 

självklarhet, utan att fråga oss varför. Vi har könspartiska personnummer, och olika 

namnlagar för fysiska män och fysiska kvinnor. Vi kallar alla av manligt kön för ”män” och 

alla av kvinnligt kön för ”kvinnor”, som om könet sade någonting om personlighet, fastän 

skillnaderna inom ”gruppen” män respektive inom ”gruppen” kvinnor är vida större än de 

generella skillnaderna mellan de båda ”grupperna”50.  

Ett argument för den tydliga uppdelningen i kön, skulle förstås kunna vara att kön är 

viktigt, eftersom det till viss del handlar om något så grundläggande som vår sexualitet. Men 

det är inget hållbart argument, eftersom det är ett faktum att homosexualitet och bisexualitet 

existerar. Därmed blir begreppet kön också ur ett sexuellt perspektiv helt överflödigt. Och när 

även transpersonlighet i alla dess former förs in i bilden, borde begreppet kön slutligen kunna 

                                                 
46 Ibid., 56f.  
47 Butler, s. 60.  
48 Ibid., 39.  
49 Adams, s. 64.    
50 Eva Magnusson, Genusforskning inom psykologin – bidrag till psykologisk teori och praktik. Bollebygd: 
Högskoleverket, 2003, s. 23.  
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begränsas till den ur ett socialt perspektiv ovidkommande beskrivning som det de facto är – 

nämligen en beskrivning av en persons utseende och anatomi, ingenting annat.  

Eftersom sambanden mellan kön, genus och sexualitet är sociala konstruktioner, och 

normen om den maskuline, heterosexuelle mannen som åtrår den feminina, heterosexuella 

kvinnan, är en kulturell skapelse, måste det heteronormativa samhället ständigt upprätta 

tydliga skillnader mellan manligt och kvinnligt för att bevara den androcentriska traditionen. 

Detta görs genom imitation och inlärning av ett specifikt beteende, genom rollspel – eller, 

med ett annat ord, genom drag, ett ord som mycket stereotypt oftast förknippas med 

transpersoner, men som alltså är precis lika giltigt för heteronormativa51.  För genom att 

flickor och pojkar redan från allra första stund bemöts på olika sätt, och får lära sig att bete 

sig på olika sätt, lär sig att uppskatta olika saker, och lär sig att klä sig på olika sätt, skapas ett 

effektivt system av särskiljning52.  Och personer som av en eller annan anledning inte vill 

eller klarar att leva efter dessa konstruerade normer, avfärdas som avvikande, och hindras från 

att fritt uttrycka sin verkliga personlighet och identitet. På så sätt kränks deras individuella rätt 

till frihet helt lagligt, och mycket subtilt, genom de heteronormativa drag-strukturerna.     

Men även om den fysiska könskategoriseringen är regel i hela vårt samhälle idag, är 

dess vikt kanske ännu större i jakttraditionen än inom andra områden. Jag har i mitt 

undersökta material funnit tydliga indikationer på att så är fallet. Att det manliga är norm 

framgår genom att de ganska få artiklar som handlar om kvinnor, handlar om just jagande 

kvinnor, och inte om själva jakten såsom de artiklar som har manliga aktörer gör. Och när det 

i en krönika talas om att det i jaktlaget finns ”allt på skalan” syftas det på män ur olika 

samhällspositioner, med tillägget att det dock måste tillstås att det finns mindre av det 

kvinnliga, och att ingen i jaktlaget ännu har bekänt sig åt sin kvinnlighet, med vilket 

krönikören förmodligen syftar på att ingen ännu har bekänt sig som homosexuell eller 

transperson, men implicit skulle, ifall något sådant ändå inträffade, denna person hamna 

utanför den ideala normen i en egen kategori, för variationen inom gruppen är ju 

uppenbarligen redan är utfylld på hela skalan enligt krönikören.  

Men det finns också exempel på där kategoriseringen och särskiljningen, och den 

utfrysning och det utanförskap som den leder till, sker helt öppet och ogenerat. Ett sådant 

exempel är artikeln om viltvårdseleven som mobbades på grund av att sitt kön. Detta trots att 

hon till sin personlighet framstår som en tämligen maskulin person, varav slutsatsen kan dras 

                                                 
51 Butler, s. 71f.  
52 Ingemar Gens. Från vagga till identitet. Hur flickor blir kvinnor och pojkar blir män. Oskarshamn: 
Seminarium, 2002, s. 8ff.  
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att mobbningen var grundad enbart på grund av hennes utseende, hennes fysiska kön, och 

därmed också var en form av objektifiering. Den mobbade eleven säger att hon tycker att 

stämningen är för grabbig på skolan, och att detta är hennes kommentar, visar på de djupt 

ingrodda föreställningar som är så fundamentalt förhärskande om att tjejer per definition är 

feminina och killar maskulina. Det är inte genus det hänger på i det här fallet, utan snarare 

objektifiering och sexualisering från killarnas sida. Killarnas kommentarer om att kvinnor ska 

shoppa istället, för att det är mer feminint, är ytterligare ett exempel på hur effektivt inpräntad 

den heteronormativa, binära könsföreställningen är. En föreställning som naturligtvis är till 

gagn för den androcentriska maktordningen, genom att denna föreställning gör det lättare för 

de maskulina männen att avfärda alla hot mot deras position genom att peka på olikheter som 

definierar alla som ”inte är som dem” som icke hemmahörande bland dem.     

Ett annat, ännu mer extremt exempel på där heteronormativ, binär, androcentrisk 

könskategorisering får sin konsekvens i effektiv utfrysning genom manlig objektifiering och 

sexualisering, är artikeln om kvinnan som vid älgjakten ständigt trakasserades av männen 

genom att de lade älgpenisar i hennes ryggsäck, och till sist också på hennes bil, och gjorde så 

att hon till sist tvingades hoppa av jaktlaget. Tydligare än så kan väl maskulin chauvinism 

knappast bli.    

Hur kommer det sig då att den maskulina manliga normen utövar sin förtryckande 

makt så tydligt och indiskret? Svaret är att rädslan för att förlora makten är så stor, så att varje 

antydan till förändring måste bekämpas obarmhärtigt. För både ett antisexistiskt, ett 

antiheteronormativt och ett antispeciesistiskt förhållningssätt skrämmer. Men det skrämmer 

inte bara många heteronormativa män, utan också många heteronormativa kvinnor, därför att 

människan är ett vanedjur, och vi vet vad vi har, men vi vet inte vad vi får ifall våra cirklar 

rubbas. Och vårt i grunden patriarkala samhälle, där kön såväl som art, är viktiga kategorier, 

passar många mycket bra.  

Men för dem som hamnar utanför de normerande kategorier som det heteronormativa, 

genusbinära, antropocentriska samhället skapar, för dem som på ett eller annat sätt inte faller 

inom mallen, riskerar konsekvenserna att bli lidande och grymhet. För den icke-

heteronormativa homosexuella eller bisexuella personen eller transpersonen, kan 

konsekvenserna bli trakasserier, och ofrihet genom att man förhindras att leva så som man 

skulle önska. Men ett genusbinärt synsätt riskerar dessutom också att skapa ofrihet för många 

icke-heteronormativa heterosexuella, så kallade straightqueera53 personer – det vill säga 

                                                 
53 Rosenberg, s. 51f.  
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maskulina kvinnor och feminina män som inte definierar sig som transpersoner, kvinnor som 

attraheras primärt av feminina män, och män som attraheras primärt av maskulina kvinnor54.  

För de icke-mänskliga djuren blir konsekvenserna av de patriarkala, särskiljande 

strukturerna ofta fängslande, lidande och död. Det faktum att vi människor dödar och äter 

andra levande, kännande varelser, fastän vi vet om att de är just levande, kännande varelser, 

är oundvikligen en form av förtryck.55 Och om vi kan äta de icke-mänskliga djuren – om vi 

kan konsumera dem som ”inte är som vi”, försvagas våra spärrar så att vi även förmår att 

döda, förnedra och förtrycka andra som ”heller inte riktigt är som vi” i krig, eller genom andra 

typer av våldshandlingar56.  

 

 

3.3 Maskulinitetsnormering  
 

I vårt androcentriska samhälle är det maskuliniteten som är idealet, något som är en 

förutsättning för det patriarkala systemet. Detta ideal förväntas även alla som inte är 

maskulina män försöka leva upp till för att accepteras. Eftersom maskulinitet är idealet, är det 

helt naturligt i vårt samhälle idag att kvinnor har byxor, alltså vad som traditionellt setts som 

”manliga” kläder, medan en man i kjol eller klänning, alltså vad som traditionellt uppfattas 

som ”kvinnliga” kläder (hur nu kläder överhuvudtaget kan ha ett kön) får oss att höja på 

ögonbrynen, och en så kallad ”pojkflicka” ses betydligt mer ofta på ett positivt sätt än en så 

kallad ”flickpojke”. För genom att bära feminint förknippade kläder eller ha ett feminint 

beteende, ses en man på som att han sänker sin egen status, medan en kvinna med ett 

maskulint beteende höjer sin dito i vår maskulinitetsnormerade kultur.57 Femininitet 

nedvärderas och ses som mindre värt i vår androcentriska, maskulinitetsförhärligande värld.  

 Som framgått av analyskategorin ”Kategorisering och objektifiering”, är 

androcentrismen möjligen ännu starkare i jakttraditionen än i samhället i stort, och alla som 

inte faller inom den maskulina manliga kategorin ses som avvikande och nedvärderas. Det 

maskulina, våldsamma, konfrontativa hyllas därför följaktligen i jakttidskrifterna. Den ideale 

mannen är en handlingskraftig, maskulin jägare, vilket exemplifieras i min analys med 

reportaget om den unge mannen som hyllas för sina dåd som jägare. Bilden av den ideale 

mannen som den store jägaren som för hem sitt dödade byte som en gåva till sin tacksamma 
                                                 
54 Butler, s. 90.  
55 Adams, s. 81.  
56 Ibid., 138f.   
57 Gens, s. 66ff.  
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fru som väntar på honom där hemma, lever ännu kvar starkt i jakttraditionen, något som inte 

minst syns i artikeln om bäverpälsen. Och maskulina kvinnor som lever upp till det manliga 

våldsidealet hyllas, som också framgår av analysen, genom artikeln med jägaren som botade 

sin rädsla för älgar genom att börja döda dem. Men samtidigt framhålls det mycket tydligt i 

artikeln att det är just en kvinna som reportaget handlar om, på ett sätt som det aldrig skulle 

göras ifall det varit en man, vilket ger intryck av en implicit antydan om att kvinnor ändå inte 

riktigt hör hemma i jakten på samma sätt som männen gör.     

 

 

3.4 Våldsglorifiering 
 

Dödandet i jakten framstår i tidskrifterna som manligt och ädelt. Jägarna hyllas som hjältar. 

De dödade blir till statistik att skryta med. Vapen framställs som något vackert och häftigt. I 

vartenda nummer finns vapenromantiska artiklar. Jägaren, dråparen, framställs som förträfflig 

och oklanderlig, medan djuren han dödar ”får skylla sig själva”.  

Ett exempel på hur jägaren i kraft av sin överordning görs till både offer och hjälte, är 

artikeln om älgmodern som får en av sina ungar ihjälskjuten, men där det är älgen som vänds 

till syndabock. Genom uttalandet att ”älgkons beslut att stanna mitt i kraftledningsgatan kostar 

henne en av de två kalvarna”, framställs jägaren som ett oskyldigt offer för omständigheterna, 

som inte hade något annat val än att döda, när nu älgen beslöt sig att stanna just där hon 

gjorde och därmed frestade jägaren och nästintill ”uppmuntrade” till dödandet. Så blir offret 

förövare och förövaren offer, till följd av ett samhälles antropocentriska strukturer, på samma 

sätt som kvinnor som utsätts för övergrepp riskerar att mötas av en ”har-sig-själv-att-skylla-

mentalitet” i den androcentriska strukturen58.       

Glorifiering av dödande av icke-mänskliga djur orsakar avtrubbning även inför 

dödande av individer av den mänskliga arten59.  Och den fysiska blodskulten av våld och död 

som bygger på ett hårt, maskulinitetsnormerande ideal hjälper till att upprätthålla ett system 

byggt på patriarkala, hierarkiska strukturer60.  

 

 

 
                                                 
58 Adams, s. 50ff.  
59 Ibid., 138f.   
60 Ibid., 145.  
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3.5 Hierarkistrukturering 
 

Kungar och andra envåldshärskande diktatorer har genom historien ofta varit mycket 

fascinerade av jakt, och historiskt är jakten en viktig symbolisk del av en patriarkal, hierarkisk 

maktutövning. 

I en artikel berättas till exempel om hur svenska kungar förr reste till Skåne för att jaga 

på de skånska slottens och godsens marker. Detta var ett effektivt sätt att demonstrera sin 

makt och överhöghet över det ockuperade skånska folket och deras land, och ge skåningarna 

en känsla av maktlöshet och osjälvständighet, så att de skulle tappa modet att bekämpa de 

svenska ockupanterna.  

Jakten på de stora djuren var strikt förbehållen adeln och överklassen, och längst upp i 

jakthierarkin fanns, och finns ännu, kungen – den ultimata symbolen för patriarkat, 

heteronormativitet, kategorisering och envälde. Och även Sveriges nuvarande kung är ju en 

hängiven jägare.       

 I tidskrifterna berättas med stolthet och glädje om den nuvarande kungens 

jagande, såväl som om forna kungars jakt, ända från den tyranniske Gustav Vasas tid och 

framåt. Som exempel i analysen har jag valt en artikel som handlar om Karl XI och hans son 

Karl XII – två av Sveriges mest blodsbesudlade härskare någonsin. Karl XI genomförde bland 

annat folkmord, massiv plundring och ödeläggelse i det ockuperade Skåneland. Och Karl XII 

spred förödelse och död över stora delar av Europa i sin krigshets och ärelystnad. Båda dessa 

monarker ägnade sig gärna åt hetsjakt och annan grym djurhetsning. Som jag var inne på i 

diskussionen kring ”Våldsglorifiering”, hjälper dödande och plågande av icke-mänskliga djur 

också till att skapa avtrubbning inför dödande av människor, och med stor sannolikhet gjorde 

deras dödande av icke-mänskliga djur det lättare för dessa kungar att genomföra sina krig och 

sina folkmord, som gjorde dem skyldiga till många tusentals människors död och lidande.  

Dödande och förtryck ger kontroll och inflytande i det patriarkala maktspelet, och 

skapar möjlighet att upprätthålla ett system av androcentriska, heteronormativa, 

antropocentriska och andra hierarkiska och förtryckande traditioner.   
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3.6 Avslutande diskussion  
 

Några av de mest grundläggande förutsättningarna för en patriarkal, hierarkisk 

samhällsstruktur grundad på heteronormativa, androcentriska värderingar och traditioner – 

faktorer som kontroll, objektifiering och kategorisering, maskulinitetsnormering, 

våldglorifiering och hierarkistrukturering har visat sig vara grundläggande och överallt 

förekommande inom jakten, och möjligen kanske till och med tydligare där än i samhället 

generellt. Våld föder våld, och våld kräver avvitalisering. För avvitalisering krävs 

kategorisering, och kategorisering möjliggör hierarkier och förtryck. Detta innebär inte att vi 

automatiskt skulle få ett fritt, queer, icke-heteronormativt samhälle bara genom att jakt och all 

annan typ av antropocentrism och speciesism försvann. Och inte heller innebär det att ett 

queer samhälle automatiskt skulle betyda slutet för förtryck av icke-mänskliga djur. Men 

däremot, skulle den lilla försvagning, den lilla rubbning av de patriarkala strukturerna, som 

frihet från förtryck för en grupp för med sig, innebära en lite större möjlighet även för andra 

förtryckta grupper att göra sig hörda. På så sätt hör kampen mot androcentrism (upphöjandet 

av mannen till norm), rasism (diskriminering på grund av etnicitet), sexism (diskriminering på 

grund av fysiskt kön), heterocentrism (upphöjandet av heterosexualiteten och genusbinariteten 

som norm) och speciesism (diskriminering på grund av arttillhörighet) alla samman, och 

därför vore ett queer samhälle gynnsamt för djurrättsrörelsen, och ett samhälle fritt från 

dödande och förtryck av icke-mänskliga djur gynnsamt för queerrörelsen. Därmed ligger det i 

alla förtryckta gruppers intresse att inte ställa sina egna enskilda intressen mot varandra, utan 

istället tillsammans verka för varandras självklara rätt till liv och frihet.           
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