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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Uppsatsens syfte är att genom djupintervjuer med jägare bosatta på landsbygden undersöka 

vad svensk jakt i Mellansverige har för mening för jägarna som lever där. Uppsatsen frågar 

sig hur viktig anknytningen till landsbygden och jaktmarkerna är, och hur vidkommande det 

är att man har växt upp nära skogen och med jakt. Jag vill även undersöka hur jägarna på 

landsbygden ser på jägare från storstäderna. Arbetet syftar även till att visa hur människor 

påverkas av omgivningen de lever i och hur de ser världen utifrån denna.  

 

Hur viktigt är det för lärandet att man fysiskt befinner sig i naturen? Krävs ett långvarigt 

lärande för att bli en riktig jägare? Hur ser landsbygdsjägaren på naturen, på sig själv och på 

andra jägare? Hur blir man en ”äkta” jägare? Är det skillnad mellan en jägare från 

landsbygden och en jägare från storstaden? Huvudfrågorna om vad som gör en jägare inriktar 

sig alltså på vikten av den lokala anknytningen, att befinna sig i naturen och att tillägna sig 

traditionell kunskap. Jägare är inte någon homogen grupp som tänker och beter sig likadant. 

Men det finns vissa mönster och tankar kring jakt och jägare som verkar vara desamma och 

dessa vill jag undersöka.  

 

• Natur - kultur 

• Vikten av traditionell kunskap och lokalitet 

• Skillnaden och förhållandet mellan rurala och urbana jägare 

 

METOD 
Uppsatsen bygger främst på fyra djupintervjuer som jag genomfört med fyra jägare ur ett 

jaktlag i Mellansverige. En av informanterna är en man i tjugoårsåldern (Peter), medan de 

andra tre är i medelåldern varav en av dem är en kvinna (Maria, Ville, Bengt). Informanternas 

namn är i texten fingerade för att skydda deras identiteter. Eftersom det är jägarna på 

landsbygden som jag främst är intresserad av i denna uppsats så har jag valt ut informanter 

som är bosatta på landsbygden. Informanterna är även uppväxta på landsbygd eller mindre 

ort. Jag har fått kontakt med informanterna genom personliga kontakter. På grund av att jag 

kontaktat dem genom personliga kontakter och av att jag kommer från bygden så tror jag att 

intervjuerna kunnat flyta på lättare och öppnare än de hade gjort om jag varit okänd för 

jägarna. Jag var även känd för jägarna som en jägardotter vilket jag ser som positivt för det 

empiriska materialet. Tre av informanterna är med i Jägarförbundet och i ett jaktlag i 
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Mellansverige, medan den fjärde informanten varken är med i jaktlag eller jägarförbund (men 

är gift med en i jaktlaget och jagar därför ibland som gäst där). Intervjuerna har jag försökt att 

utföra i varje informants hem för att få dem att känna sig så avslappnade som möjligt och 

även för att få en bild av informanten genom dess hemmiljö. Var och en av informanterna 

intervjuades i ungefär en timme, en del har tagit längre tid eller avslutas tidigare beroende på 

hur det gått. Varje intervju har dokumenterats med hjälp av bandspelare och anteckningar. Så 

snart som möjligt efter en intervju har jag transkriberat inspelningen och efter det analyserat 

intervjun. 

 

Jag har även utfört två mindre deltagande observationer genom att delta i jakt två gånger 

under uppsatsskrivningen. Viss fakta och material i uppsatsen bygger även på tidigare 

erfarenhet av jakt och jägare, då jag tidigare i mitt liv varit med på jakt. 

 

Uppsatsen bygger även på litteraturstudier, förutom böcker så har jag också läst jakttidningar, 

till exempel Svensk Jakt, Jakthunden, Jaktjournalen, Jakt och fiske och Svensk Jakts 

nyhetsblad. Jag är införstådd med att dessa inte är vetenskapliga utan populärvetenskapliga 

skrifter. En mycket stor del av Sveriges jägare läser dessa tidningar och de representerar en 

stor del av jägarkåren i Sverige. Tidningarna är ett bra sätt att se hur jägarna beskriver sig 

själva, jakten och omgivningen. 

 

AVGRÄNSNINGAR 
En företeelse som jakt innehåller otroligt mycket som man skulle kunna studera. Eftersom 

detta är en antropologisk undersökning så har jag inriktat mig på jägarna i jakten. Det finns 

många olika sorters jägare beroende på vad de jagar, var de jagar och varför de jagar. Jag har 

avgränsat mig till att studera landsbygdsjägare i Mellansverige. Jag valde Mellansverige just 

för att det fanns nära till hands och för att det inte skrivits mycket om det. Jag var även 

intresserad av om det fanns någon tydlig uppdelning av jägare från storstäder, som verkar öka 

idag, och landsbygdsjägare. Landsbygdsjägaren kan sägas vara den ursprungliga jägaren i 

Sverige och frågan är vad de tycker om att jägare från storstäderna kommer och jagar i deras 

hemtrakter. Jag har alltså valt att begränsa min studie till landsbygdsjägaren i Mellansverige. 

Hos den mellansvenska landsbygdsjägaren har jag valt att undersöka vikten av långvarigt 

lärande, vikten av att vara från och bo på landsbygden och vad som gör den äkta jägaren 

(enligt informanterna). 
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INLEDNING 
Jägare- och samlargrupper är mycket uppmärksammade och studerade inom 

socialantropologi. Men mestadels är det jägare och samlare utanför västvärlden som till stor 

del lever av att jaga och samla som det har skrivits om. Men litteratur om jägare i dagens 

Sverige som skiljer sig på många sätt från andra jägare i världen finns det inte mycket av. Det 

finns litteratur om jägare i norra Sverige eller om rävjakt i England, men en antropologisk 

studie av landsbygdsjägare i Mellansverige saknas.  

 

Jakt har en oerhört lång historia bakom sig och ursprungligen utövades den främst för att 

livnära sig på, tillverka kläder och verktyg och även för att skydda sig mot rovdjur. 

Jaktmetoderna har utvecklats mycket från till exempel spjut till kulgevär, studsare och 

hagelbössor. Idag är jakt främst en fritidssysselsättning i Sverige genom den bemärkningen att 

jägarna har andra yrken som de livnär sig på, det finns dock en del som har jakt som yrke. 

Idag ska jakten alltid utövas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och människor och 

egendom ska inte utsättas för någon fara. Det finns många olika jaktmetoder och olika vilten 

att jaga idag och det skiljer sig mellan jägarna hur och vad de helst jagar. De olika 

jaktmetoderna kan ge helt olika upplevelser, en del är mycket tysta och lugna medan andra är 

högljudda och händelserika. I Sverige används ofta jakthundar i jakten som är mycket 

uppskattade kamrater i jakten. Hundintresse är en stor del av jakten och det finns olika 

specialiserade hundraser för olika sorters av jakt. Jakt ger jägaren spänning, kamratskap, 

naturupplevelser och rekreation. 

 

”Ja, jag blev ju tilldelad ett torn och sitta i, ett jättefint pass, och där satt man ju och 

fantiserade. Kommer älgen där då ska jag vara med och kommer han där då ska jag vara 

med och kommer han där då! Det gör man ju.. Sedan hörde jag hur det började knaka och 

braka och då kom det ut en tjur. Och då kunde man knappt hålla i bössan så skakis vart man, 

men det gick ju skapligt. Så då sköt jag den där och sen hade jaktgrannen sett det som satt i 

passet bredvid hur jag tjoa och slängt med bössan haha! Äntligen!  Då hade jag jagat i säkert 

7- 8 år utan att skjutit någon älg. Ja, jag hade chanser men det hade liksom inte blivit av. 

Man var väl rädd för att göra bort sig, göra fel och skadskjuta. Ja det var en känsla! Jag tror 

inte jag sov på hela natten” (Bengt). 
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Förr var det främst bönder och andra som var bosatta på landsbygden som jagade. Även idag 

är det just i landsbygden som jakten har sitt fäste, men det finns även många jägare idag som 

är bosatta i storstäder. Och jägare från storstäderna verkar bara öka. 

 

Att jaga är ett sätt att umgås med både vänner, hundar och naturen. Kaj Munk som är en känd 

kristen jägare menar att: ”[n]är jägaren är ute i marken befinner han sig nära Gud. Han är 

som nyskapad och världen är ung och fräsch” (Munk i ”Jaktens själ” Bengtsson och Nyman 

2000).  

 

BAKGRUND 
Majoriteten av de svenska jägarna är medlemmar i Svenska Jägarförbundet, som har fått i 

uppdrag av regeringen att sköta viltvården i landet. Jägareförbundets och jägarnas regler och 

uppgifter bygger på normer och värderingar som har växt fram under en lång tid i Sverige. 

Under en lång tidsperiod i Sverige så var jakten viktig för människors överlevnad, då jakten 

var enda sättet att få tag i kött. I dag har jakten en mer periferi ekonomisk roll åtminstone ur 

ett samhällsperspektiv, men för många landsbygdsjägare fortsätter jakten att ha en stor 

ekonomisk och social betydelse. 

 

ORGANISATION 

Jag tror att det är viktigt att förstå vad Jägareförbundet spelar för roll inom jakten, eftersom 

det är en stor organisation med många jaktmedlemmar som når ut till många människor. 

Jägarförbundet är en privat och till stor del ideell organisation med nästan 200 000 

medlemmar. Förbundet skapades 1830 därför att jägarna ville förändra förhållanden inom jakt 

och natur i samhället som de inte var nöjda med. De lade fram många förslag till lagstiftningar 

under 1800-talet. Förbundet vill framförallt gagna viltstammarna i landet. Jaktlagstiftningens 

uppgift är att se till att det inte skjuts mer av viltet än vad stammarna tål och att djuren ska få 

fortplanta sig ifred.  Man kan säga att jägareförbundet var och är en folk- och miljörörelse i 

Sverige. 

 
”Jägare Förbundets syftemål är att upprätthålla jagtyrkets anseende, att befrämja 

jagtens ändamålsenliga utöfning, att samla sådana rön och facta, som kunna 

bidraga till den zoologiska vetenskapens framsteg samt att sprida och allmängöra 

sådane upplysningar, som i ett eller annat afseende leda till Jagtväsendets fördel 
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samt till dess idkares nytta och nöja” (Ur Jägarförbundets stadgar från 1830 i 

Svensk Jakt januari 2005:9). 

 

Jägareförbundet har 23 länsföreningar och de är sedan uppdelade i 1377 jaktvårdskretsar. De 

har sedan 1938 regeringens uppdrag att sköta jakten i landet. Förbundet går alltså ut med 

information till jägare, media och olika myndigheter. De gör inventeringar av viltstammarna 

åt naturvårdsverket. Förbundet får anslag från viltvårdsfonden för det praktiska 

viltvårdsarbete som de utför.  

 

Fällavgift för älgar betalas till länsstyrelsen, för en vuxen älg betalar man ungefär 160 kronor. 

Avgiften går till en älgvårdsfond som ger bidrag till exempelvis viltvård, information eller 

jaktutbildning. Länsstyrelsen administrerar även tilldelning av antal älgar som får skjutas 

inom områden. En del har dock så kallade älgskötselområde, där jaktlagen själva har hand om 

skötsel och avskjutningssiffror av älgarna, men dessa områden betalar ändå en fällavgift till 

länsstyrelsen. 

                 

Statens naturvårdverk är tillsynsmyndighet över jägareförbundet och jakten. De följer 

utvecklingen av jakten och viltvården, utfärdar föreskrifter och råd i jaktkungörelsen. 

 

 JAKTENS HISTORIA 

För att förstå bakgrunden och historien av jakten som företeelse så vill jag kortfattat redogöra 

för den svenska jakthistorien. Jakt kan följas långt tillbaka i tiden och är djupt förankrad i 

historien, jakt ses som det ursprungliga mänskliga näringsfånget. Material som rör jaktens 

folktro, dess materiella och tekniska förutsättningar har samlats i stora mängder i 

folkminnesarkiven (Johansson 2000:43). Den svenska jakten är ett kulturarv och en av våra 

äldsta kulturyttringar. Intresset för jakt genom tiderna syns tydligt i forna tiders hällristningar, 

hällmålningar, grottmålningar och runor. Idag finns oerhört mycket målningar, litterära verk i 

alla kategorier, poesi och andra konstnärliga uttryck för kultur. Gustaf Fröding är till exempel 

känd för att skriva mycket poetiskt om livet som jägare.  

 

Jakt var förr ett viktigt komplement till jord- och skogsbruk i Sverige, det var även viktigt att 

jaga rovdjur för skydd mot boskapen. Nästan inga kulturer har förlitat sig helt på jakt eftersom 

det är osäkert, det har främst varit en komponent i försörjningssystemet. Jakt kan följas 

mycket långt tillbaka i tiden och är djupt förankrad i historien. Jakt ses tillsammans med 
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insamling som det ursprungliga mänskliga näringsfånget. Idag behöver vi inte jaga för att få 

tag i kött, men människan fortsätter jaga ändå. I början av människans tid på jorden så jagade 

man först och främst för att få tag på föda, men jakten utvecklades även till en tradition, ritual 

och livsstil. Inom vissa grupper finns även inslag av tävling och prestige i jakten. Jakt har i de 

flesta samhällen i världen varit något prestigefyllt och kött har setts eller ses fortfarande som 

något exklusivt i jämförelse med annan föda. Det har även varit en manlig syssla och mäns 

status har bedömts efter deras jaktkunskaper och jaktlycka.  

 

Bland mina informanter i Mellansverige går jakten ut på att spåra upp, förfölja eller vänta på 

djur i syfte att skjuta dem, detta kan göras ensam, med jaktkamrater eller med hundar. Ibland 

kan jakten även gå ut på att bara observera viltet utan att döda det. Det finns även andra vapen 

och metoder inom jakt, djur kan till exempel snaras, fångas i fällor eller förgiftas med 

nervgift. Men detta är mindre vanligt i Sverige och jaktlagstiftningen tillåter nästan endast 

jakt med gevär och vissa fällor för specifika djur. Användning av till exempel pilbåge, 

armborst eller spjut vid jakt är alltså förbjudet i dagens Sverige och de svenska jägarna 

använder i dag uteslutande olika slags gevär. Från början av människans jaktutövande i 

Sverige så var jakten fri över alla områden och tillåten för alla människor. Men från att ha levt 

som nomader för att samla föda och jaga så började svenskarna binda sig till platser för att 

bruka jord. I och med att bondesamhället med jordbruk och boskapsskötsel växte fram så 

formades lagar och regleringar om jakten.  

 

I början av 1700-talet inrättade kungar och kronan ensamrätt på jakt av högvilt i många 

områden. Men även privilegierade såsom adeln och frälset kunde få speciella rättigheter till 

att jaga. Olaga jakt straffades mycket hårt. Kungar och andra privilegierade jagade med 

mycket stor intensitet i landet och detta ledde till att viltstammarna minskade drastiskt. 

Intresset för natur- och viltvård började växa fram som en naturlig följd av den minskade 

mängden av vilt (Nordenram 2002:72ff). 

 

År 1789 blev jakten fri i landet igen, bönderna fick jakträtt på sin mark och man kunde även 

arrendera mark. Det blev en rovdrift på viltet och en del av viltstammarna hotades av 

utrotning. Frågor om jakt- och naturvård blev nu starka och aktuella hos det svenska folket. 

Nya lagar som reglerade jakt började att införas, som till exempel längre tider för fridlysning 

av vissa viltarter. Svenska jägareförbundet skapades 1830 för att jägarna tillsammans skulle 

kunna forma en hållbar jakt. Nu började jaktlitteratur och jaktkonst att florera, samtidigt som 
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säkerheten inom jakten blev bättre. Folktron i jakten var fortfarande mycket stark men jägarna 

fick även större kunskap om natur och djur (Nordenram 2002:86ff). 

 

På 1900-talet började det att debatteras om jakt och dess plats i det moderna samhället. 

Tankegångar, moral och åsikter diskuterades och många undrade om jakten hade någon plats i 

det nya ”moderna”, industrialiserade Sverige. Större krav lades på jägarna och de fick mer 

utbildning och ansvar. Jakt- och naturvård med viltstudier blev en del av den moderna jakten. 

Skogshållningen förändrar naturens förhållanden, och hänsyn till förändrade livsvillkor för 

viltet måste hela tiden tas. Jaktens historia ger en bakgrund och förklaring till dagens jaktliga 

situation. 

 

Jakten i Mellansverige kan idag innebära att jägaren jagar i många olika jaktformer. Det finns 

många olika sätt att jaga på som till exempel smygjakt, drevjakt, lockjakt, vakjakt mm. De 

vanligaste djuren att jaga i Mellansverige är älg, rådjur, hare och räv. I dagens Sverige finns 

ungefär 300 000 jägare enligt jägarförbundet, varav cirka fem procent av dem är kvinnor. All 

jakt i dagens Sverige är reglerad, det finns bestämmelser och lagar om allt som rör jakt. 

Bestämmelserna behandlar bland annat vilka vapen jägaren får använda, vilka djur och hur 

många djur jägaren får fälla, bestämmelser om tidsperioder när man får fälla vissa djur, var 

man får jaga och mycket mer. Det finns alltså mycket omfattande lagar om när, hur, var och 

varför jakten ska utövas. Från år 1985 måste en jägare ta jägarexamen för att få jaga. 

Jägarexamen går ut på att jägaren studerar och lär sig om juridik, etik, naturvård, ekologi, 

artkännedom, vapenkunskap och även praktiska övningar. En jägare måste även ha en 

vapenlicens som han utfärdat hos polisen och ett jaktkort som är en statlig viltvårdsavgift. 

Jägaren måste också ha en jakträtt att jaga på en viss mark, om han inte äger marken själv 

eller är en gäst. De flesta jägare i Mellansverige är med i jaktlag där jägarna tillsammans 

arrenderar marken av till exempel skogsbolag eller privatpersoner. 

 

I dag är jakten en viktig del av ett ekologiskt hållbart samhälle. Jakten behövs för att reglera 

viltstammar. Att hålla nere antalet älgar är viktigt för bland annat skogsbolagen då de gör 

stora skador på virket. Stora älgstammar kan även ge upphov till många viltolyckor. För stora 

stammar kan även leda till sjukdomar och svält inom stammen. Utan jägarnas ofta ideella 

insatser skulle Sverige inte ha de rika viltstammar och den biologiska mångfalden som vi idag 

har. Jakt främjar bevarandet av många viltstammar, delvis på grund av skötsel av biotoperna 

och delvis tack vare att de är jaktbara. Jägarna besitter även stor kunskap om sin närmiljö och 
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de lokala ekosystemen. Thelander uttrycker sig på följande sätt i ”Svenska jaktens historia”: 

”’Utan jägare inget vilt’ är ett gammalt talesätt som för alltid torde komma att vara relevant” 

(Nordenram 2001:145). 

 

MYTOLOGI 

Det fanns och finns fortfarande idag mycket skrock och vidskeplighet inom jaktkulturen. Det 

finns många exempel på olika ritualer som kunde utföras innan en jakt för att bringa 

jaktlycka. Ett exempel som utfördes förr var att hustrun skulle lägga sig på tröskeln och att 

jägaren sedan skulle kliva över henne, detta skulle bringa jaktlycka (Tillhagen 1985:36). 

Mycket av vidskepelserna är knutna till den svenska naturtron. Jägarna trodde på 

övernaturliga väsen i skogarna, mycket av detta lever kvar även idag och påverkar jakten och 

jägaren. Det ansågs inte som att det bara var jägarens förmåga som spelade in i jaktlyckan. 

Jägarens kunskaper om vapen, natur, viltet och väder räckte inte till för att fälla ett byte. 

Naturen hade även en egen gång som hela tiden påverkade jakten. Även om dagens jägare 

inte tror på vidskepelserna nu för tiden så är historien viktig för jägaren. Historien får honom 

att känna sina rötter, sin tradition och den speciella jaktstämningen. Skrock och 

jaktpersonligheter talas, skojas och skrivs det mycket om, inte minst i Jägarförbundets tidning 

Svensk Jakt.  

 

Några av jaktens gudomligheter som det talas mycket om är bland annat Diana, Sankt Hubert, 

Nimrod och skogsrået. Diana var från början romarnas jaktgudinna och den grekiska 

mytologins motsvarighet var Artemis. Båda var det fria naturlivets gudinna som dyrkades i 

skog och mark. Hos Sveriges jägare kan uttryck som ”Dianas stigar”, ”Dianas bägare” eller 

”Diana var god mot oss” förekomma. Sankt Hubert är jaktens, jägarens och hundarnas 

beskyddare. Historien om Hubert förtäljer att han älskade jakt, och när han var ute och jagade 

såg han en hjort som hade ett strålande kors mellan hornen. En bra jägare kan inom jakten 

kallas ”en riktig Nimrod”. Nimrod finns omtalad i bibeln där det omtalas vilken väldig jägare 

han var inför Gud, t ex ”En väldig jägare inför Herren såsom Nimrod”. Ett skogsväsen som 

ofta figurerade i gamla svenska jaktberättelser är Skogsrået. Det finns många sägner i den 

svenska folktron där skogsrået har ingripit i jakt. Den som gick emot hennes vilja fick det 

oftast svårt ute i skogen. En känd litterär jägare som omtalas är Baron Münchhausen som 

kommer från ett litterärt verk från slutet av 1700-talet. Münchhausen är en fantasifull och 

oförarglig storlögnare som ljuger och överdriver om sina jaktbedrifter (Nordenram 

2002:159ff). 
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EKONOMISKA ASPEKTER 

Den mellansvenska jägaren räknar inte med några ekonomiska vinster på jakten, för att jaga i 

Sverige idag måste man vara beredd på kostnader. Jakt, viltvård och viltforskning finansieras 

mestadels av Sveriges jägare genom olika avgifter. En jägare har många utgifter, han måste 

lösa jaktkort, betala arrendeavgift, betala fällavgift, köpa utrustning med mera. 

Arrendeavgifterna kan vara mycket höga i Mellansverige och södra Sverige, ju längre norr ut 

desto billigare är det att arrendera. En medlem i ett jaktlag i Mellansverige kan få betala 

ungefär 7000 kronor om året för marken, beroende på antal medlemmar, yta och geografi 

(informant).  Försäljning av älgkött kan vara omfattande då älgen är ett mycket stort djur. 

Köttet brukar säljas för cirka 45kr/kg, och dessa pengar går ofta till jaktlagets kassa 

(informant). Jakten är en viktig inkomstkälla för många markägare och för många människor 

på landsbygden.  

 

En jägare spårar även upp och avlivar trafikskadat vilt på uppdrag av polisen och detta görs 

ideellt. Staten tjänar på att jägarna upprätthåller viltvård, forskning och annat jaktrelaterat. 

Markägare såsom ett skogsbolag får arrendeinkomster samtidigt som de begär avskjutning av 

älgar på grund av skogsskador. Det finns lag på att jägarna ska utföra så kallad skyddsjakt, för 

att förebygga skador av vilt och detta kan ske på uppdrag av till exempel länsstyrelsen eller 

skogsbolag. 
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TEORIDEL 
 

Eftersom jakt till stor del förknippas med landsbygdsbor, som bor nära den natur där jaktviltet 

lever, så finns det uppfattningar bland stadsbor att landsbygdsbor och jägarna på något sätt 

befinner sig närmare naturen, både fysiskt och psykiskt, än vad stadsborna gör. Det är fel att 

säga att vissa grupper av människor har mer kultur än andra genom att de till exempel lever 

närmare naturen. Alla människor är lika kultiverade men på olika sätt. Jakt är fyllt med 

kulturell symbolik och är lika kulturellt reglerat som andra aktiviteter. Men det som kan sägas 

om jakt är att såsom den utövas idag så påverkar den inte naturen och miljön på ett negativt 

oåterkalleligt sätt. Jakten samspelar med naturen och skördar dess överflöd, till skillnad från 

många andra kulturella aktiviteter. En jägares syn på naturen och omgivningen kan också 

skilja sig från andra grupper av människor. Jägaren ser ofta på skogen med vördnad och som 

ett subjekt, medan andra grupper mer kan se naturen som ett objekt som man kan omvandla 

och övervinna. 

 

Kultur ses ofta som något annat än natur. Men kulturen är förenad med naturen, naturen ger 

ofta kulturen det råmaterial som kulturen grundar sig på. Som en biologisk art så är 

människan delaktig i förändringen av naturen och ekosystemen, och som kulturvarelser 

utvecklar vi begrepp om vår miljö. Det finns en stark relation och ömsesidigt beroende mellan 

natur och kultur. Tim Ingold tycker inte om den klassiska uppdelningen av kultur och natur, 

utan han vill utgå ifrån den dynamiska samverkan mellan organism och omgivning för att se 

ett genuint ekologiskt samspel. Naturen kan inte existera utan organismen och organismen 

kan inte existera utan naturen.  

 

Perceptuell relativism 

Jag vill som jag nämnt tidigare visa vad en viss praktisk aktivitet, såsom jakt, kan ha för 

betydelse för en persons identitetsprocess och vad aktiviteten skapar för mening och kulturella 

föreställningar hos jägaren. För att undersöka detta kommer jag att delvis utgå från Ingolds 

teorier och begeppsdefinitioner av ämnet. Ingold påpekar ”att handla i en miljö också innebär 

att uppfatta eller varsebli den och människors varseblivningssätt är beroende av hur de 

handlar” (Ingold 2000c:169). Han menar alltså att beroende på vad människor gör och var de 

bor så formar de en uppfattning om omgivningen och världen som inverkar på hur de kommer 

att handla. Fortsättningsvis uttrycker Ingold perceptuell relativism på följande sätt: 
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”if two individuals from different backgrounds, placed in the same environment, 

construe it in different ways, the reason would be that each has brought a 

different symbolic system to bear in organising the same material of sensory 

experience” (2000a:160) 

 

Människor med olika kulturella bakgrunder kommer alltså att se och uppfatta verkligheten på 

differentiella sätt. Människor ser vad de förväntar sig att se och dessa förväntningar har 

tillskansats dem från deras sociokulturella bakgrund och erfarenheter. Människor med olika 

kulturella bakgrunder kan alltså se världen de bor i på mycket olika sätt på grund av vilken 

erfarenhet de har av omgivningen. Människor påverkas av det dem gör och världen formas 

genom det dem gör. Just det som människan gör blir ”kultur”, ett nät av mening och 

omgivningen man lever i avgör hur man ser världen. ”[S]uch processes as thinking, 

perceiving, remembering and learning have to be studied within the ecological contexts of 

people’s interrelations with their environments” (2000a:171). 

 

Modern och lokal traditionell kunskap 

Ingold menar att traditionell kunskap kan ses på två olika sätt, nämligen från det lokala 

synsättet eller från det moderna synsättet (kan jämföras med ett emiskt och etiskt perspektiv). 

Det lokala synsättet av traditionell kunskap ses från vardagslivet hos människorna som bebor 

en plats och därför kallas lokalbefolkning. Det andra synsättet ses från modernistiska ramar 

och ofta av staten. Ingold och Kurtilla kallar dessa två synsätt för LTK och MTK, vilka de 

förklarar som ”traditional knowledge as generated in the practices of locality” och 

”traditional knowledge as enframed in the discourse of modernity” (Ingold och Kurtilla 

2000b:184).  

 

Det som karakteriserar MTK är bland annat den genealogiska tanken bakom den traditionella 

kunskapen. Med detta menas att det som delvis skapar en persons sammansättning, såsom 

kunskaper och identitet, är mottaget och anammat från dennes förfäder och kommer att föras 

vidare till dennes avkomma. Överföring av det kulturella arvet mellan generationer kan 

jämföras med det biologiska och genetiska arvets överföring. Om det är så att kultur överförs 

genom härstamning så måste kulturens grundläggande föreställningar vara oberoende av 

omgivningen och miljön som den enskilda ”kulturbäraren” växer upp i. Ingold och Kurtilla 
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anser att se det så är att mena att människans dagliga erfarenhet av att leva på en speciell plats 

inte spelar någon större roll för kulturen eller den traditionella kunskapen.  

 
”So long as the stuff of tradition can be passed along, like a relay baton, from 

generation to generation, it should make no diffrence, in principle, where the 

people are, whom they live with, or what they do for a living. One could indeed 

qualify as an indigenous person, on the criterion of descent, without once setting 

foot in ancestral country” (Ingold och Kurtilla 2000b:186). 

 

 

För LTK däremot är traditionell kunskap oskiljbart från faktiska sedvänjor som kommer av att 

bebo en plats. Ingold och Kurtilla uttrycker detta på följande sätt: ”[T]raditional knowledge is 

inseparable from actual practices of inhabiting the land. For it is in the relationships that are 

forged with the land, along with its animal and plant life, that their knowledge is generated” 

(2000b:186). De ger exempel på hur samer i norra Finland upplever sin omgivning och 

undersöker deras kunskap om klimat och väder. Av deras studie och analys framkommer att: 

”[…] such knowledge of the weather is not something that is handed down as a set of 

customary prescriptions or formulae; rather it grows through a lifetime’s experience of living 

in a place and moving in its environs” (2000b:187). Fortsättningsvis menar de att genom att 

en person växer upp på en plats så lär sig denne att ”känna” omgivningen. Personen känner 

omgivningens alla former och tecken, och kan hantera alla dess variationer. Denna person är 

uppmärksam på de möjligheter och risker som omgivningen kan ge. Ingold och Kurtilla visar 

i artikeln ”Perceiving the Environment in Finnish Lapland” att samernas traditionella kunskap 

bygger på att se tecken i omgivningen, förstå vad de betyder och vad de har för mening för 

den praktiska aktiviteten som de utför. De visar att denna kunskap inte ärvs som enligt det 

modernistiska paradigmet, utan menar att tradition och kunskap genomgår en konstant 

förändring i och med människornas praktiska relation med betydande delar av omgivningen. 

LTK är alltså inget kognitivt, det ligger inte inneboende i människan utan det är en konstant 

process. Processen sker i den praktiska relationen till omgivningen. Att se tradition som en 

process betyder att traditionen kan vara kontinuerlig utan att anta en fast ram eller form, 

kontinuitet och förändring är här samma sak. Till exempel ”[t]he growth of an organism […] 

is continuous, but if we compare its appearance at different times it will appear to have 

changed” (2000b:193). Om människor gör saker annorlunda idag jämfört med hur de gjorde 

någon gång i historien så betyder inte det att det har varit ett avbrott i traditionen. Skillnaden 
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mellan LTK och MTK är tanken om tradition och traditionell kunskap som en process eller 

som något fast. (Ingold, Kurtilla 2000b) 

 

Sensorisk kunskap 

En stor del av vår kunskap består i en direkt perceptuell kontakt med vår omgivning. Ingold 

menar att vi får kapaciteten till att förstå omgivningen genom att få saker visade för oss. Att 

uppleva och iaktta omgivningen multisensoriskt är oerhört viktigt, att uppleva något genom 

känsel, smak, lukt eller hörsel. För jägaren är det oerhört viktigt att vara uppmärksam med 

alla sinnen. Ingold menar att det är som att dra bort ett skynke från en speciell del av vår 

omgivning så att man kan se och förstå, bit för bit avslöjas kunskapen för till exempel 

jägarnovisen. Det finns ingen explicit kod eller manual för hur man ska bete sig i vissa 

situationer, en viss praktisk kunskap kan inte läras ut utan deltagande och erfarenhet. 

Jägarnovisen lär sig till stor del genom att följa med erfarna jägare ut i skogen. De erfarna 

jägarna visar honom var han ska titta, lukta, smaka och lyssna, de drar hans uppmärksamhet 

till sådant han annars skulle missat att upptäcka. Novisen guidas till att utveckla en 

perceptuell medvetenhet och uppmärksamhet av omgivningen. Han lär sig genom att 

observera och imitera. ”Reality is not the world as it is perceived directely by the senses; 

reality is the world as it is perceived by the mind through the medium of the senses. Thus 

reality in nature is not just what we see, but what we have learned to see” (Nelson 1983:239 

genom Ingold 2000a:55). (Ingold 2000a) 

 

Ingold tar hjälp av Andersson för att stärka sin tes, som skriver om renskötare och jägare i 

Sibirien. Andersson anser att jägarnas och renskötarnas relation till sin omgivning handlar om 

”sentient ecology”, som är baserad på en känsla som ligger i färdigheterna och som har 

utvecklats genom lång erfarenhet av att leva och bo i en speciell omgivning. Kunskap om 

omgivningen uppnås genom att röra sig i den, upptäcka den och vara uppmärksam på tecken. 

Att lära sig se görs inte genom att mentalt konstruera en omgivning utan genom direkt 

perceptuell relation med omgivningens alla delar. Ny kunskap får man därför genom kreativa 

och deltagande handlingar snarare än att läsa om och föreställa sig omgivningen. Traditionell 

kunskap kan alltså inte sägas vara mer biologisk än kulturell utan kunskapen är en del av hela 

”organism-personen” som har framkommit genom individens involvering i omgivningen. 

(Ingold 2000a). 
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Vetenskaplig och Traditionell kunskap 

Ingold anser att det finns två dominerande perspektiv på synen av kunskap och sanning om 

världen, det globala och det lokala. Ingold uttrycker detta som ”the world as it is lived” och 

”the world of which they speak” (2000a:215). Dessa två perspektiv skulle kunna delas upp och 

klargöras på följande sätt: 

 

The world of which they speak The world as it is lived 

Vetenskaplig kunskap  Traditionell kunskap 

Urban   Rural 

Global   Lokal 

Etisk   Emisk 

Centrum   Periferi 

Objektiv   Subjektiv 

 

Det är just avskildheten från hur världen levs som är basen för den ”objektiva” vetenskapen i 

Västvärlden. Det vetenskapliga perspektivet ser omgivningen som något särskiljande och 

utomstående i förhållande till människan och dess aktiviteter. 

 

Vetenskaplig kunskap och traditionell kunskap ses som två helt olika former av kunskap, 

såsom naturvetenskap och social antropologi. Naturvetenskapen sägs studera naturen och 

omgivningen så som den verkligen är fysiskt. Antropologin å andra sidan sägs undersöka 

kulturella konstruktioner och modeller, antropologin studerar hur en viss tradition/kultur 

organiserar och tolkar sin omgivning och erfarenhet. Men denna uppdelning är enligt Ingold 

och Kurtilla inte aktuell eller önskvärd. De visar i artikeln ”The perception of the 

environment” att det samiska folket såsom vetenskapliga forskare studerar specifika 

omgivningar med praktisk observation. I båda fallen växer kunskapen fram ur anknytningen 

till en viss omgivning. Vetenskap är en sort av traditionell kunskap och vice versa, de är både 

traditionella i sin reproduktion och framkommer av arbetet i lokalitet. Om man ska göra en 

uppdelning av vetenskaplig och traditionell kunskap så är det inte av kunskapen i sig utan 

snarare i hur kunskapen är genererad. (Ingold och Kurtilla 2000b).  

 

Land och landskap 

Ingold tar upp två sätt att se på omgivningen, det första är som land vilket är en resurs som 

kan tillägnas och omvandlas till något annat och man jobbar hela tiden mot naturen. Det andra 
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sättet att se omgivningen är som landskap vilket är ett rike där liv och identiteter är inskrivna 

och är en kurs som bör följas. Omgivningen påverkas av människan och människan påverkas 

av omgivningen. Det är inte nödvändigt att göra skillnad mellan en materiell och en 

symbolisk syn på omgivningen, båda handlar om att tillägna sig naturen och göra den till sin. 

Omgivningen har en kulturell betydelse och personliga identiteter skapas i samarbete med 

synen på omgivningen. Genom att jaga formas synen och betydelsen av omgivningen på ett 

speciellt sätt. Som nämnt ovan så är omgivningen för jägaren ett ”rike där liv och identiteter 

är inskrivna” (Ingold 2000c:187). Symboliken och meningen i naturen gör att de påminns om 

vem de är och varifrån de kommer. Jägaren känner sig hemma i sin omgivning och detta ger 

livet form och mening. 

 

Jag kommer att utgå från begreppet traditionell kunskap såsom Ingold definierar det, alltså en 

kunskap som har sin källa i aktiviteten av att leva och bo på en plats. Två individer med olika 

bakgrund som blir placerade i samma omgivning kommer med stor sannolikhet att se och 

tolka olika saker ur denna omgivning, såsom Ingold uttrycker det så beror detta på att: ”their 

previous bodily training, their senses are differentially attuned to the enivironment” 

(2000a:162). 

 

Kulturen lämnar Naturen 

Många jägare anser att människan och jordens andra djurarter lever i ett ekologiskt system 

som bygger på en balans för att den biologiska mångfalden ska kunna upprätthållas. De menar 

att alla arter har rätt till en plats i naturen, även människan. De gillar inte, det ofta moderna 

synsättet, där människan exkluderas naturen. Även människan är en del av ekosystemet och 

kanske är det just människan som kan försöka bibehålla balansen. Sveriges invånare levde 

förr mycket nära naturen (med detta menar jag att de bodde och rörde sig mer i naturen och 

levde mer direkt av naturens råvaror), men när industrialismen kom på 1800-talet drog sig allt 

fler till städerna.  

 
”Med industrialiseringen och urbaniseringen kom den lokala miljön inte längre 

att utgöra ett produktionslandskap för majoriteten av befolkningen. Den 

industriella teknologin gjorde leden mellan naturens råvaror och den färdiga 

produkten många och komplicerade. Distansen till naturen ökade och det fanns 

allt mindre behov för en direkt kulturell träning i naturens utnyttjande. 

Naturkunskap blev inte längre något som man skaffade sig genom att följa de 

vuxna i arbetet ute i markerna utan något man fick via skolböcker och 
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väggplanscher: här lades en hinna mellan inlärning och upplevelse” (Frykman 

och Löfgren 1979:52-53).  

 

Detta förändrade vårat sätt att både utnyttja och uppleva naturen. Naturen blev något estetiskt 

som kunde konsumeras och naturen blev motsats till kulturen. Naturen blev det äkta och 

naturliga medan kulturen blev det konstlade. 

 

Landet blir alltmer urbaniserat och människor spenderar inte lika mycket tid i naturen längre. 

Genom att inte spendera tid i naturen minskar förståelsen för natur, djur och jakt. Lever man 

på landsbygden med naturen nära till hands så blir naturens näringskedja mer naturlig för 

människan. Jakt- och viltvårdsberedningens undersökning som kom 1981 (Ne) visar att endast 

tjugo procent av alla jägare i Sverige är bosatta i tätort. Den svenska jakten har fäste i främst 

landsbygden och dess människor.  

 

Det globala och det lokala  

Hannerz anser att flödet av kultur och livsstilar är asymmetriskt, det är större från centrum till 

periferi än från periferi till centrum. Centrum försöker hela tiden knyta periferin närmare till 

sig och helst på tillsynes frivillig basis. Kulturen är här nära sammankopplad till ideologi. 

Hannerz vill till och med jämföra det med hjärntvättning: ”The culturally mediated access of 

center to periphery is understood to constitute a sort of brainwashing, a way of tying the 

periphery even more closely, and on the face of it voluntarily, to the interests of the center. 

Culture here is ideology” (Hannerz 1996:60). Periferin utvecklar ofta ett motstånd mot 

maktkoncentrationen i centrum och hävdar sin autencitet och rätt att finnas till på egna villkor. 

I en ”ideal” modell präglas centrum av rika materiella tillgångar och periferins samhällen är 

präglade av fattigdom på materiella tillgångar. Landsbygdsbor kan representera periferin i 

politiskt-ekonomiskt hänseende. (Hannerz 1996:60) 

 

Hannerz anser att det lokala är en utgångspunkt för andra erfarenheter. Han menar att det som 

vi anser vara lokalt handlar om vardagsliv, nämligen repetitiva händelser som sker på samma 

plats. Vardagsliv associeras också med handlingar som utförs utan större reflektion och möten 

ansikte mot ansikte med människor man ofta har ett långvarigt förhållande till. Människor i en 

specifik lokal miljö har ofta även koll på vad andra runt omkring dem gör och ser 

förändringar och avvikelser. Hannerz menar att en lokal miljö präglas av en sensuell 

erfarenhet. Det som är lokalt och verkligt har en fysisk betydelse såsom smak, lukt, hörsel och 
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känsel. Upplevelsen av verkligheten är omedelbar och fysisk och går inte genom andra medier 

som till exempel TV. Detta gör att det lokala inte kommer att försvinna så lätt eller slukas av 

någon sort av masskultur eller underkasta sig centrum. Det lokala är verkligheten och livet för 

människor. Detta betyder dock inte att lokala traditioner kan förändras, för det gör alla 

grupper, men Hannerz anser att det finns någon slags inbyggd tröghet i det lokala mot snabba 

förändringar. Hannerz menar även att det inte kallas lokalt för att det är bundet till en plats, 

utan för att kunskapen finns i människorna som bor på just den platsen. Kunskapen är lokal 

därför att den kommer från aktiviteten av att bo just där och erfarenheten av att växa upp där. 

(Hannerz 1996:27f) 
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EMPIRIDEL 
 

Mina informanter pratade mycket om hur de själva blev jägare, hur de fick kunskapen och hur 

de upprätthåller kunskapen. Informanterna har även berättat mycket om hur det är att bo på 

landsbygden och hur detta påverkar dem. Jag vill nu ge en bild av hur Bengt, Maria, Ville och 

Peter tänker och resonerar kring jakt och jägare. 

 

INLÄRNINGSPROCESSEN  

Jägarexamen ger en viktig del av den kunskap en jägare behöver, men det verkar inte vara den 

största delen. Mina informanter visar att det finns många andra viktiga delar av lärandet. 

Något som väger mycket tungt i inlärningsprocessen verkar vara deltagande och vikten av en 

ledare och mentor. 

 

Teoretisk grund 

I dagens Sverige måste alla som vill jaga genomgå en jägarutbildning, så kallad jägarexamen, 

som jägareförbundet håller i. Jägareförbundet framhåller i sin kurslitteratur att jakt är ett 

ständigt lärande. ”Jägarexamen är en bra grund men kan aldrig ersätta de kunskaper du 

skaffar dig genom praktisk jakt. Denna examen är minimikravet för att du ska anförtros rätten 

att inneha jaktvapen” (Jägarförbundet 2004:9). De betonar även betydelsen av att följa med 

mer erfarna jägare och av att uppleva olika situationer och omgivningar praktiskt och fysiskt. 

Bo Thelander kommenterar jägarexamen i ”Jaktens historia” där han menar att oerfarna jägare 

får en väldigt bra bas för att vidga sina kunskaper, han menar dock inte att detta räcker och 

säger följande: 

 
”Många kritiker till jägarexamen menar, att man inte blir någon driven jägare 

bara för att man har avlagt jägarexamen. Det är inte heller avsikten. […] 

Jägarexamen ger däremot ett mycket bra teoretiskt underlag och vissa 

grundläggande praktiska bitar. Sedan ankommer det på den som avlagt 

jägarexamen att fullfölja genom att följa med erfarna jägare och lära vidare” 

(Nordenram 2001:139). 

 

Maria och jag pratade om jägare som inte har växt upp med jakt eller skog utan som endast 

har genomgått jägarexamen. Maria ger tydligt uttryck för att den teoretiska utbildning som 

jägarexamen ger inte är tillräcklig för att bli jägare. 
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”Ja, fast jägarexamen då är man inte fullärd, det är ju bara en introduktion till 

jakten. Man kan ju inte jaga för att man tagit jägarexamen. Egentligen inte alls!  

Och det säger de faktiskt väldigt noga på jägarexamen flera gånger. Att det här är 

första introduktion till jakten och att man absolut inte är fullärd på nåt sätt, utan 

att hela livet är ett lärande. Jag tror det är det med att om det kommer ut ett gäng 

såna här stockholmare från storstan som tagit jägarexamen och har någon 

jaktmark och ingen är med, någon gammal jägare eller någon med erfarenhet, det 

blir så konstigt alltihopa de fattar ju ingenting”.  

 

Det kan här förstås att jaktkunskap måste förvärvas genom erfarenhet, praktik och deltagande 

under en längre tid. Många delar av jaktkunskapen går inte att läsa sig till eller förbereda sig 

för. En viktig del i lärandet är även att följa med erfarna jägare som kan föra sin kunskap 

vidare. 

 

Introduktion till jakt 

Kunskapen om närmiljön överförs från generation till generation. Den traditionella 

kunskapen, föreställningarna om omgivningen och dess naturresurser går vidare och lärs 

genom deltagande. Mycket kunskap kan inte läras ut av andra utan måste upplevas för att 

förstås, såsom lukter i naturen eller djurens beteende. Genom att jägaren iakttar naturen och 

vädrets omständigheter kan jägaren veta var viltet befinner sig eller vad det gör. Den lokala 

kunskapen är vital för att hitta i skogen, veta var vägar går och veta var viltet håller till. 

Jägarna måste även kunna kommunicera med varandra genom till exempel jaktradion och 

berätta var de befinner sig och mellan vilka platser de rör sig. Platserna i skogen har ofta 

namn som anknyter till olika naturfenomen och jakttermer. Områdena döps ofta efter 

omgivningarna i estetiska och vördnadsfulla termer gentemot naturen och viltet. Platsen kan 

även berätta om dess historia såsom natur-, kultur- eller jakthistoria. Hos informanterna finner 

man namn inom deras jaktmark såsom ”Tjädramon”, ”Björkafallet” och ”Gamla vägen”. 

Jägaren har många termer för vädertillstånd och naturförhållande, ord som i detalj beskriver 

snö, is, spår eller liknande. Den lokala och traditionella kunskapen är holistisk, social och 

gemensam för kulturen, även om inte alla är kunniga inom gruppen. 

 

Det finns oftast en ledare inom en jaktgrupp, detta kan vara jaktledaren eller någon annan 

erfaren i ett jaktlag. När mina informanter pratar om den erfarne ledaren associerar jag till 

benämningen ”gammelgäddan”, just att han är gammal, klok, stabil och erfaren. 
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”Gammeljägaren” är den som är ute mycket i skogarna och känner de lokala markerna. Han 

bestämmer ofta var jaktkamraterna ska stå pass och han vet var djuren springer, var det finns 

bäst sikt mm. Nordenram tar upp företeelsen med en jaktledare och anser att det antagligen är 

något som ligger i den sociala strukturen från jägar- och samlarkulturer. Alla kan förlita sig på 

ledarens kunskap, erfarenhet och förmåga. Tillbaka i tiden behövdes det aldrig någon 

forskning utan endast livserfarenhet. Men nu för tiden är forskningen viktig på grund av att 

naturen förändras på ett annat sätt, konkurrensen om naturen ökar och tekniken är hårdare. 

Idag finns även många jägare utan livserfarenhet och traditionell kunskap om jakten. Det är då 

viktigt för dem som tagit jägarexamen att ha någon som de kan följa med och lära sig hur 

jakten går till.  

 

Jakt sägs ofta vara en traditionell far- och sonaktivitet. Många jägare börjar tidigt följa med 

sin far ut i skogen på jakt. Det var även så det gick till förr i tiden, att kunskapen fördes vidare 

genom att barnen följde med på jakt, från generation till generation. Enligt Nordenrams 

intervjuundersökning i boken ”Svenska jaktens historia” är mentorn eller läraren för unga 

jägare nästan alltid en släkting och i de flesta fall fadern. Samtliga av informanterna i min 

undersökning har växt upp med jakt och tidigt introducerats i jaktens alla tankegångar. 

 
”När jag först kom i kontakt med jakt det var med min pappa som alltid har jagat. 

Och honom var jag med ute och jagade när jag var liten och jaga älg och satt på 

pass. Jakt och slakt har alltid varit en del av mitt liv och likaså hundar har ju 

varit det. Så det var väldigt naturligt när jag träffade min man och han jagade, 

jag tyckte inte alls att det var något konstigt. Jag har ju alltid varit med, lyssnat 

på drev, släppt hundar..” (Maria). 

 
 ”Det var väl som liten grabb, då var jag ju med far ute och jagade. Han hade ju 

jagat med nästan hela sitt liv, det vart ju så, man följde med och tyckte det var 

spännande och roligt. Jag var ju med och gick drev och satt på pass med några 

gubbar i hans jaktlag, när jag var väldigt liten. Första gången jag sköt var nog 

när jag var fjorton, femton är nåt sånt. Då behövde man ingen jägarexamen utan 

det var sådan där uppsiktsjakt man fick sitta med. Men det var ju bara hagel, det 

var ju aldrig nåt kulvapen, det var det inte tal om” (Bengt). 

 

Alla informanterna har introducerats till jakten när de var väldigt unga genom sina fäder. 

Informanternas fäder har även de jagat och varit med på jakt under hela sina liv. Att vara 

jägare verkar här vara något som förs över från generation till generation. Även Peter som 
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tillhör den yngre generationen av jägare ger uttryck för detta när vi pratar om varför han är 

jägare: ”[f]ör att alla andra jagade.. eller för att min pappa jagade.. så jag tog 

jägarexamen”. Ville förklarade att jägare aldrig var något han direkt valde utan något han 

bara blev eller var. När vi pratade om hur det kom det sig att han blev jägare svarade han kort: 

”ja, jag växte upp med det”.  

 

UPPVÄXT OCH BOENDE 

Alla mina informanter har växt upp på landsbygden eller nära landsbygden och de bor även 

där idag. Uppväxten har en stor betydelse av hur man kommer att se och uppfatta omvärlden. 

Betydelsen och vikten av var man är bosatt eller var man har växt upp verkar hos 

informanterna sträcka sig längre än bara geografiskt. 

 

Två olika jägare 

För att ses som en genuin jägare är det viktigt var man kommer ifrån och var man bor. Genom 

att ha växt upp lokalt och genom att bo lokalt så tillägnar sig jägaren kunskap och förståelse. 

Släkten och jägarens uppväxt är en stor del av jägarens identitet och äkthet. Det är även 

viktigt utifrån hur jägaren ser andra (jägare). Man kan säga att grupptillhörigheten hos jägare 

är bunden till var ifrån man kommer och var man växt upp. 

 

Att ha växt upp på landsbygden och med jakt har en mycket stor betydelse i jakten. Det är 

som Ville menar att ”då har man det i generna så att säga”. Att komma från en storstad och 

sedan bli jägare fungerar oftast inte, de kan bli skyttar men aldrig en riktig jägare. Ville talade 

om att det kan vara en stor skillnad mellan två jägare i samma jaktlag, de jägare som bor 

lokalt och de jägare som bor i en storstad: ”Det är mycket mer i jakten för oss. 

Naturupplevelser och allting sånt.  

– Kan man säga att ni är uppdelade i två grupper?  

Ja, skyttar och jägare”. 

 

Peter svarar på om han tror att alla jägare tycker om djur och natur: ”Nej, det tror jag inte. 

Det finns dåliga jägare och bra jägare. De dåliga är de som bara vill ha kött eller horn och 

sådant och inte bryr sig lika mycket om djur och natur”. Det verkar alltså finnas en 

uppfattning om bra och dåliga jägare, jämförelsevis jägare och skyttar, där den ena parten inte 

ens benämns som jägare i vissa fall. Det framgår klart av dessa två citat att uppfattningen av 

en bra jägare är en som är intresserad av naturens och djurens bästa, snarare än av en vilja att 
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skjuta hela tiden. Och denna omsorg och förståelse för naturen och viltet kommer av att ha 

växt upp nära naturen och spenderat tid i den.  

 

Landsbygd och stad 

Alla informanterna visar tydligt upp en åsikt om att det är en oerhörd skillnad mellan att ha 

växt upp vid skogen och att inte ha gjort det. De som inte växt upp vid skogen saknar någon 

slags förståelse för den, de saknar även förståelse för den riktiga jakten. 

 
”Jag tror att det är väldigt viktigt att man nästan är uppfödd med jakt för att det 

är så lång läroprocess med jakten. Jag.. Jag tror det är bra om man är född..man 

har en helt annan förståelse om man är uppfödd med jakt och det är en naturlig 

del av ens liv. För om man är född i Stockholm, om man säger stockholmarna då 

eller storstadsmänniskorna de har ju det där som ett fritidsintresse eller 

överklassnöje, de har ju kanske ingen förståelse..tycker vi från landet! Vi tycker 

inte de har någon förståelse för djur eller jaktvård eller något sådant där. Det är 

ju bara något lite roligt nöje som de tycker, de tycker det är lite tjusigt och de har 

sådana här kläder med fina märken på sig och utstyrslade och stockholms bössor 

med sig som är så fina. Det lyser ju i ögonen!” 

 

Enligt Maria ovan så är det en oerhört lång läroprocess att bli en bra jägare, jaktkunskapen 

och jaktkänslan är ingenting som går att läsa in utan den måste upplevas. Det är alltså viktigt 

att ha växt upp nära naturen eller med jakt för att förstå den. Jägaren måste befinna sig i 

naturen och deltaga i jakt för att förstå och lära sig hur naturen och djuren fungerar. För en 

som inte har växt upp vid naturen så saknas hela förståelsen av naturen. Det blir ingen 

verklighet som man lever i, utan ett roligt intresse som man ibland utövar. 

 
 ”Vi på landet känner väl mer att vi är en naturlig del av naturen. Det tror jag inte 

att de här storstadsjägarna känner, det är ju en överklassklick som är intresserad 

utav av fina kläder, utrustning o att det är lite trendigt att jaga. Det är därför det 

ökar jägare från storstäderna för att det är lite trendigt och Heman, och man ska 

ha en sådan här ”hummer” och åka med och komma ut och jaga med. Och det är 

ju inte alls det riktiga jägarlivet, de har ju inte alls den känslan som en jägare 

som är uppfödd i skogen, som liksom är en del av skogen. Det blir nåt helt annat”. 

 

Det blir något helt annat, som Maria uttrycker det, storstadsjägaren jagar inte av samma 

anledning som landsbygdsjägaren. Hon pratar om ”känslan” som en riktig jägare har för 
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jakten och naturen. För landsbygdsjägaren är jakten en del av hans liv, tankemönster och 

omgivning. Men för storstadsjägaren menar Maria att det är något fint och lite macho intresse.  

 

För Ville är synen på en stockholmare och hans relation till naturen liknande den som Maria 

har. ” En stockholmare han vet ju ingenting. För honom är det ju grönsaker hahaha! Han 

tror ju att skogen är salladen på ICA”. Att vara från Stockholm är att vara så långt bort från 

naturen och det riktiga jaktlivet som är möjligt. Människor från andra storstäder saknar också 

själva känslan, förståelsen och kunskapen om naturen. Ville uttrycker sig så här: ”Det märks 

på dem som inte växt upp här, de kan ju aldrig vara tysta. Skramlar och lever, det räcker att 

få hit en örebroare, hur de slår i bildörrar och.. de tänker inte så mycket”(man ska inte föra 

ljud för då skrämmer man djuren).  Storstadsmänniskorna uppfattas som lite dumma i 

jaktsammanhang, de tänker inte så mycket och de förstår inte hur man ska bete sig. Hos mina 

informanter har jag hört många historier om dumma stockholmare, Ville berättade följande: 

”Men stockholmare..titta på min dotters kompis som trodde att tunnelbanan gick över hela 

Sverige, har ju fan aldrig varit utomhus.. längre än till hötorget”. Ofta framställs 

stockholmarna som väldigt komiska i skogen och det berättas om hur de struttar runt nästan 

på ett feminint sätt. Just stockholmare ses som extrema och personifierar på något sätt 

storstadsmänniskor. Informanterna berättar även om hur de i Stockholm sitter och bestämmer 

och beslutar saker som de inte vet något om, till exempel rovdjurspolitiken.  Stockholm är 

centrum med makt och vetenskap och landsbygdsjägarna är periferin med den lokala 

kunskapen som vet hur det egentligen ligger till. 

 

Skogslandskap och åkerlandskap 

Men även människor och jägare från landsbygden kan vara oförstående för naturen och 

jakten. Den ”riktiga” jakten för mina informanter är just den jakt som praktiseras i 

Mellansverige (även norrut) och den ”riktiga” naturen är den i Mellansverige nämligen 

skogen. I informanternas jaktlag finns många medlemmar från Skåne och där ser landskapet 

annorlunda ut och en annan sort av jakt bedrivs. Skåningarna som är med i laget jagar hemma 

i Skåne mest hare och fåglar på åkrarna. Ville menade att det var viktigt att ha växt upp i 

skogen för ”då har man det i generna så att säga” och han menar att detta märker man på en 

gång. ”Skåningarna de går ju och sparkar i sina leråkrar. De är inte vana vid skogen, de är 

aldrig tysta, där nere är det tvärtom ett jädra liv när de jagar. Och de är inte vana vid 

drivande hundar”. Fortsättningsvis betonar Maria tankarna kring skåningarnas jakt: 

 



 27

”Ja.. det är ju också en konstig jakt det. De jagar ju bara sånt som springer på 

gärdena. Det kan man ju göra..hahaha! Fast det tror jag också att de tycker att de 

som bor i skogslandskap och de som bor där nere i Skåne där det är så himla 

tätbebyggt och liksom bara är gärden.. att det upplever man inte här uppe som 

någon riktig jakt heller egentligen. För de går ju bara ut på gärdena och skjuter 

kanin och rådjur som springer runt och äter på gärdena. Det är ju därför de har 

de här stötande hundarna för de behöver ju inga drevhundar. De behöver ju bara 

något som skrämmer ut ur buskarna på gärdeskanterna”.  

 

Skåningarnas jakt anses nästan lika konstig som stockholmarnas jakt. Ingen av dem verkar 

förstå vad jakten i skogen egentligen går ut på eller hur den ska gå till. 

 
”Och sedan de här skåningarna Johansson och dom där, dom släpper man ju 

knappt in i skogen. De får ju stå på vägen och stå på pass bara, det är ju också en 

konstig sorts jägare kan man säga. De vill inte gå ut i skogen utan de vill bara att 

andra ska driva fram djuren åt dem och sen skjuta. Så ibland tror jag att det som 

storstadsjägarna är så inriktade på att det ska skjutas och skjutas och dom kan ju 

skjuta bra med. Men att de bara ska skjuta och skjuta och det här andra som 

viltvård eller bra hundar eller något sådant där, det spelar ingen roll för dom, 

bara de får stå på nåt ställe och det ska skjutas och det dör en massa djur runt 

omkring dem”. 

 

Både skåningarna och stockholmarna framställs som skjutgalna. De är så ovana och okunniga 

om skogen att de ”riktiga” jägarna knappt vågar släppa in dem i skogen. Skåningarna och 

stockholmarna verkar mer ses som några gäster som får komma dit och skjuta ibland än som 

riktiga, jämställda jaktkamrater i jaktlaget.  

 

Lokalitet och ekonomi 

Informanterna påpekar att accessoarerna och utrustningen är en viktig del i jakten, men att för 

storstadsjägarna verkar det vara lite väl viktigt. Storstadsjägarna har ofta väldigt nya, fina och 

dyra märken på sin utrustning.  

 
”De som är infödda de märker på en gång om det är en storstadsmänniska för 

dem har inte rätta koden när de kommer. Och särkilt tror jag om de har sådana 

här fina kläder på sig och pratar med stockholmsdialekt, då är det total 

kulturkrock! Så även om man säger att kläderna är en viktig del i jakten det är de 

ju, då är det ju det att har man kanske för fina kläder då blir man inte accepterad 
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för det. Jag tror att ska man bli accepterad av jägarna då ska man nog inte 

komma med det allra nyaste..det här burrberry eller vad det heter och allt det där, 

de här märkena” (Maria).  

 

De infödda jägarna märker på en gång när det kommer en jägare från en storstad. Men 

landsbygdsjägarnas intryck och uppfattning förstärks om storstadsjägaren har på sig fina 

kläder. Storstadsjägaren uppfattas alltid som oförstående inför jakt och skog, men han kan 

trots det ses som genuint intresserad av jakten. Men detta möjliga intresse har inte de 

storstadsjägare som kommer med nya, fina kläder, då ser de infödda jägarna att 

storstadsjägaren mer tycker att det är ett fint intresse och är mest är intresserade av att skjuta. 

Maria pratade även om sin son som är med i jaktlaget och som ofta köper ny jaktutrustning 

och nya jaktkläder. Hon förklarade att det inte är samma sak om han har på sig nya, fina 

kläder hela tiden som om en stockholmare skulle ha det. Hennes son är infödd och känner till 

skogen och dess seder, han ses istället som en ung och entusiastisk jägare. 

 

Storstadsjägarna har ingen förståelse för att jakten är ett viktigt komplement till ekonomin för 

många landsbygdsjägare, utan för dem är det bara ett intresse. Fortsättningsvis förklarar 

Maria: 

 
”Hur..dels att de har så mycket pengar då så de behöver ju inte jaga. Det finns ju 

de som behöver jaga kanske för ekonomins skull och köttets skull. Och då kan det 

ju vara så som jag sa förut, att man kanske äger lite skog och äger nåt hus och 

sådär, men […] även om man äger saker så är man inte rik. För man har inga 

pengar, man har dåligt med pengar man har inte såhär gott ställt, fast man 

kanske äger lite skog och det hört till släkten länge. Och då är ju jakten en viktig 

del för att försörja sig, både för att få kött och man kanske kan sälja lite kött och 

så här..och det.. det tror jag inte att stockholmarna förstår, att de som äger både 

skog och nåt litet hus på den skogen, att de har den som sin enda bostad att det är 

inget sommarnöje eller landet. Det är ju inte landet för dem, det är ju där de bor, 

de har ju inget annat. Det förstår ju inte de att det är viktigt för dom, jag tror att 

det blir en konflikt för det med, att de inte har någon förståelse för att det är en 

naturlig del i livet och för vissa människor så behövs det som försörjning och för 

att klara sig”.  

 

Jag envisades med att storstadsjägarna kanske kunde lära sig förstå eller omskolas på något 

sätt, då förklarade Maria om vikten att bebo en plats nämligen lokaliteten: 
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”ja, det kanske de kan.. ja men de är ju, hur det än är så har ju de en annan 

inkomst eller de har annat att falla tillbaka på. De är ju där på en tillfällig visit, 

de är ju en tillfällig gäst i det här, i den verkligheten som är de infödda jägarnas, 

eller där de bor. De har ju inte det här som något som behövs i deras liv, går det 

inte bra och de skjuter hej vilt och det blir fel och hur som helst och skjuter, de 

bara åker där ifrån sen! De ser ju liksom inte och behöver leva och se de här 

halta och lytta djuren i skogen år ut och år in och behöver inte tänka på det. 

Likadant med försörjningen de åker bara därifrån sen i alla sina fina bilar och 

kläder och allting”.  

 

För en landsbygdsjägare utgör skogen och viltet ett stort värde av lycka och mening i livet. 

Till skillnad från många människor som ser skogen endast visuellt så ser landsbygdsjägaren 

skogen som ett ”rike” där liv och identiteter är inskrivna. När de befinner sig i skogen så 

lämnar de avtryck i den och skogen lämnar avtryck i jägaren. Skogen är ett ”samhälle” där 

generationers liv är invävt. Skogens historia är även jägarens och människor i landsbygden 

och deras gårdars historia. I skogen som omgivning så påminns jägaren om vem han är och 

var han kommer ifrån, skogen ger honom mening och bekräftelse.  
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SAMMANFATTNING OCH ANALYS 
 

Genom att deltaga och utöva jakt anammar jägaren kunskaper och praktiska färdigheter som 

är mycket värdefulla för den kulturella kompetensen. Stor erfarenhet och långt deltagande av 

jakt, skog och mark är viktigt för både kunskapen och jägaridentiteten. Att vara nära bygden 

och befinna sig lokalt är viktigt för att upprätthålla de sociala relationerna. De sociala 

relationerna ger medlemskap och inkluderande i gruppen. Det är även viktigt att upprätthålla 

förhållandet och kunskapen till miljön och omgivningarna. Jägaren måste kunna spåra upp 

djur, skjuta, slakta och stycka. Han måste även veta hur bytet fungerar och tänker, samtidigt 

som han måste ha kunskap om vindriktning och väder. En ”riktig jägare” (med detta menar 

jag så som informanterna ser en riktig jägare) har tillbringat mycket tid i skogen och har ofta 

många historier om skogen, bygden och djuren.  

 

Ingold menar att två människor som växt upp i två olika omgivningar kommer att uppleva sin 

omvärld på olika sätt. Det är inte mer än naturligt att det finns en skillnad mellan en jägare 

som växt upp med jakt och skog och en jägare som växt upp i en storstad. Storstadsjägaren 

har aldrig lärt sig att ”känna” skogen och förhålla sig till den på samma sätt som en 

landsbygdsjägare. Precis som Ingold anser så har jägarna handlat i en specifik miljö vilket 

också innebär att uppfatta den och varsebli den. De två jägarna har tagit med sig olika 

symboliska system som har sitt ursprung i den sensoriska erfarenheten av omgivningen för att 

organisera omvärlden. 

 

För en landsbygdsjägare utgör skogen och viltet ett stort värde av lycka och mening i livet. 

Till skillnad från många människor som ser skogen endast visuellt så ser jägaren skogen som 

ett ”rike” där liv och identiteter är inskrivna. När de befinner sig i skogen så lämnar de 

avtryck i den och skogen lämnar avtryck i jägaren. Skogen är ett ”samhälle” där generationers 

liv är invävt. Skogens historia är även jägares, människor i landsbygden och gårdars historia. I 

skogen som omgivning så påminns jägaren om vem han är och var han kommer ifrån, skogen 

ger honom mening och bekräftelse. För många människor är det jakten som gör att de väljer 

att bo kvar på lands- och glesbygder. 

 

Skogen har en stor historia och är hela tiden föränderlig. De första som märker förändringar i 

skog och mark är ofta jägarna. För varje gång en jägare är ute i jaktmarkerna har någonting 
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förändras, en kvist har gått av, träd som ramlat, djur som bajsat, löv som fallit, jord som 

sparkats upp med mera. För jägaren är omgivningen så verklig och levande, han ser årstider 

gå förbi, han ser det tillplattade gräset av älgarnas sömn och hur barken utnyttjas av rådjuret. 

Denna omgivning kan han inte jämföra med storstädernas cementbyggnader som står fast och 

stilla på rader. I naturen ser jägaren liv var han än tittar, luktar, känner eller hör. Jägaren lever 

med naturen och naturen är en kurs som måste följas. Skogens tillstånd är därför oerhört 

viktigt för jägaren, den är hans liv och mening. Jaktmarken är som hans eget kött och blod! 

De vårdar skogen och viltet och bygger upp stammar. Jägaren lägger märke till alla detaljer i 

skogen, de förstår och upplever djurens och skogens beteende. Jägaren måste vara mycket 

observant i skogen, man kan säga att han är koncentrerad till skillnad från andra människor 

som är ute och går i skogen. Att vara jägare är ett sätt att se och läsa av landskapet. Precis som 

Ingold, Kurtilla och Hannerz förespråkar så har jägarens traditionella kunskap framkommit 

genom att ha rört sig i och varit uppmärksam i skogen. Det är genom jägarens långvariga 

relation till den lokala skogen och viltet som bor där som kunskapen tillägnats honom. För en 

riktig jägare är det alltså viktigt att ha växt upp i skogen eftersom det är endast så han kan få 

den traditionella kunskapen, genom att uppleva och iaktta omgivningen multisensoriskt. 

Storstadsjägarna har inte lärt sig att se, höra eller lukta efter de rätta sakerna, de har inte 

kunnat lära känna fysiskt hur de ska röra sig i skogen. En storstadsjägare har inte vad 

Andersson kallar ”sentient ecology”, känslan som är baserad på färdigheterna som utvecklats 

genom lång erfarenhet av att leva och bo i en speciell omgivning.  

 

Samtidigt som storstadsjägarna inte ser eller känner jakten på samma sätt som en 

landsbygdsjägare så är de även bosatta i stora städer som mer kan ses som centrum än 

landsbygden. Framförallt är det Stockholm som ses som centrum men om man jämför 

landsbygden med en stad så kommer landsbygden alltid vara periferin, både politiskt och ofta 

ekonomiskt. Detta kan göra att de två olika jägarna glider ännu lite mer ifrån varandra. Som 

informanterna ger sken av så är det inte bara att storstadsjägarna inte vet vad jakten går ut på, 

utan de tror även att de vet lika bra om inte ännu bättre. Informanterna menar att de som 

knappt aldrig ens varit i en skog sitter i storstaden och beslutar om jakt eftersom de tror att de 

vet bäst. 

 

Det diskuteras mycket i Sverige om huruvida vi kommer längre och längre bort från naturen i 

dagens samhälle. Vi kanske börjar tappa kontakten och den intima relationen vi förut hade 

med skogen? All kunskap som man tidigare hade när man växte upp väldigt nära naturen kan 
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vara helt främmande för en människa som växt upp i en tätort. Den alltmer urbana livsstilen 

bidrar till en mer negativ syn på jakten. Om vi ser till att jägarna får en framtid med 

jaktmöjligheter så kommer det alltid finnas experter som kan känna av naturen och fler 

människor kommer välja att bosätta sig på landsbygden. 
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