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Abstract 

The aim of this study was to explore the phenomena of hunting, by studying hunters 
experience of the prey during hunting. Interviews with ten hunters were analysed 
using an inductive thematic approach. Four main themes were found and were 
incorporated into a core category: the animal as a portal to a genuine and uncensored 
natural state. The experience of the animal was complex and shifting were the animal 
functioned as a portal to a state where the hunter gained access to something genuine 
and vivid where they had to deal with killing something they admire. They dealt with 
killing to a large degree by justifying the violence and these justifications are 
discussed from a perspective of various psychological defense mechanisms. 
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Inledning 

Jakt i Sverige 

Enligt Svenska jägareförbundet (2016)  har människan sina rötter i jakten då 

människan under större delen av dess historia har varit jägare, vilket de menar är det 

naturliga sättet att leva. Jakten är numera en situation som skiljer sig markant från den 

moderna människans vardag då människorinte längre behöver jaga för sin överlevnad. 

I Sverige bedrivs jakt nästan uteslutande som fritidssysselsättning (Christofferson, 

2010), och 2014/2015 fanns det ca 290 000 licenserade jägare i Sverige 

(Naturvårdsverket, 2016). Enligt Svenska jägareförbundets tidskrift SvenskJakt så 

skjuts årligen ca 325 000 klövvilt i Sverige (2014), arterna som går under 

beteckningen klövvilt är älg, rådjur, vildsvin, dov- och kronhjort. Enligt Svenska 

jägareförbundet (2016) delas det svenska viltet in i tre kategorier, nyttodjur, skadedjur 

och rovdjur. Nyttodjur är de djur vars nytta ökar med att populationen växer, 

skadedjur är de djur vars skadeverkan ökar med att populationen växer och rovdjur är 

de djur vars diet till största del består av andra djur. Dessa rovdjur får enligt Svenska 

jägareförbundet (2016) aldrig nå en så stor population att de påverkar människan, 

människans tamdjur eller att rovdjurspopulationen blir så stor att den omöjliggör jakt. 

Naturen beskrivs som ett skafferi och jakt som ett sätt att skörda det överskott som 

naturen ger. De framhåller även att jakten ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt och att 

de regler som jägare måste följa är betydligt hårdare än de villkor som råder i naturen. 

 I Sverige pågår en ständigt aktuell debatt i samhället kring människans rätt att 

döda djur. Jakten blir i denna debatt ett hett ämne som upprör många då det är ett 

fritidsintresse där jägaren har som mål att döda djur, något som många i samhället 

anser vara fel. Ett exempel på detta är de starka reaktionerna på komikern Henrik 

Schyfferts instagrambild där han poserar med en skjuten hjort (Aftonbladet 2016-01-
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06). Ett annat exempel är den oförståelse inför jägares motiv som beskrivs i en artikel 

i Svenska Dagbladet (2014-03-30) där jakt beskrivs som ett safari där det oskyldiga 

djuret dödas i kallt blod för jägarens nöjes skull. Jägarnas inlägg i denna debatt 

tenderar däremot att framhålla andra aspekter än själva dödandet, som till exempel 

viltvård, gemenskap, ekologiskt kött och naturupplevelser, vilket jägarna anser vara 

goda argument för jakt (SvD 2014-04-03).  

 

Tidigare forskning om jägares upplevelser av jakt 

 Fenomenet jakt har studerats ur en rad olika perspektiv som inte alla är 

intressanta för vår studie. Exempelvis så har det forskats på hur man mäter den 

psykologiska nyttan jägare får ut av jakt (Gyunn, 2015). Detta gjordes genom att 

använda en egenutformad metod som baserades på Maslows behovshierarki där man 

sedan undersökte om det fanns några skillnader mellan könen gällande den 

psykologiska nyttan jägare får ut av jakt. De tittade på fysiologiska aspekter, säkerhet, 

kärlek/tillhörighet, självkänsla och självförverkligande och kom fram till att det inte 

fanns någon skillnad mellan könen i dessa aspekter.En annan studie ville undersöka 

könsnormerna inom jakten och mer specifikt hur maskuliniteten tar sig uttryck ur ett 

ekofeministiskt perspektiv (Littlefield, 2010). Ekofeminismen menar att män 

historiskt sett har utövat dominans både över kvinnor och natur till dessas nackdel 

(Littlefield, 2010). Denna studie kom dock fram till att även om det fanns en hög grad 

av maskulint beteende inom jakten så fanns även en hel del feminint beteende, vilket 

antydde att jakten, och jägarna, var mer nyanserade i sina attityder än vad tidigare 

forskning antytt (Kheel, 1995). Att jakt endast skulle vara till för män med maskulina 

attityder och beteenden motbevisas genom att andelen kvinnor som jagar ständigt 

ökar och i de flesta fall verkar välkomnas (Littlefield, 2010). Det har även gjorts två 
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studier där manliga jägares personlighetstyper jämfördes med både manliga slaktare 

och en manlig kontrollgrupp (Voracek, Gabler, Kreutzer, Stieger, Swami, & 

Formann, 2010). De fann i studie 1 att jämfört med “vanliga män” uppfattades både 

slaktare och jägare som mer aggressiva, men det uppfattades även som att jägare hade 

högre självkänsla. Studie 2 fann dock inte belägg för detta då de inte fann några 

signifikanta skillnader mellan grupperna gällande både aggressivitet och självkänsla. 

En ofrånkomlig komponent inom jakten är att det går ut på att döda ett eller 

flera djur. Dock så menar ofta jägare själva att själva dödandet inte är det primära 

motivet till att jaga (Radder & Bech-Larsen, 2008), och att en lyckad jakt inte 

nödvändigtvis behöver innebära att ha dödat ett djur (Littlefield, 2010). I jägares 

upplevelser av jakten finns en myriad av positiva upplevelser som motiverar till jakt. 

Exempel på detta är att jägaren får komma ifrån det vardagliga livet och den stress 

som det innebär (Radder & Bech-Larsen, 2008; Engström & Kjellén, 2014), 

upplevelsen av att vara en del av naturen (Radder & Bech-Larsen, 2008; Engström & 

Kjellén, 2014; Gibson, 2014), upplevelsen av prestation som uppstår när jägaren 

vinner kampen mot djuret (Engström & Kjellén, 2014; Gibson, 2014; Radder & Bech-

Larsen, 2008) och den gemenskap som finns mellan jägare (Engström & Kjellén, 

2014, Gibson, 2014; Radder & Bech-Larsen, 2008). Det har dock visat sig att det i 

jakten även finns obehag i olika former exempelvis osäkerhet, skuld och äckel i 

dödandet (Engström & Kjellén, 2014) och att skadeskjutning av djur är något av det 

värsta som kan ske dels då djuret lider men även att djuret i många fall springer iväg 

och dör utan att jägaren hittar det vilket ses som oetiskt av jägarna (Gibson, 2014). 

Engström & Kjellén (2014) sammanfattar hela jaktupplevelsen som upplevelse av 

fullständighet, vilket innebär en känsla av en ursprunglig meningsfullhet där jägaren 

upplever sig vara en del av något större.  
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 I ovanstående studier ligger fokus främst på jägaren och dess upplevelse av 

jakt som fenomen, men inte så mycket om jägarens relation till djur. Studier som 

berört detta har visat att denna relation är något paradoxal då jägarna faktiskt dödar 

något som de samtidigt beundrar (Gibson, 2014; Kelly & Rule, 2013).  Kelly & Rule 

(2013) fann i sin studie av olika texter som handlade om jakt att djuren beskrevs 

utifrån två teman, nämligen Love och Kill. Dessa två till synes motsägelsefulla teman 

innehöll jägares upplevelser av släktskap med djuren, respekt för livet och beundran 

för naturen kontra objektifiering, fokus på erövringen, jägarens fysiologiska påslag 

och våldet. Samma motsägelsefullhet fanns i Gibsons (2014) studie där han beskrev 

relationen mellan jägare och dess byte. Här beskrev jägarna djuren bland annat som 

lärare, en tillgång, mat, skadedjur och en musa, samt att ju närmre relation jägarna 

hade till bytet desto större chans hade de att överlista det. Att lyckas med att döda ett 

djur, och därmed överlista det, gav jägaren en känsla av eufori och stolthet (Engström 

& Kjellén, 2014). Enligt Child & Darimont (2015) så blev tillfredsställelsen av att ha 

fällt ett djur större desto större djuret var, samt att graden av tillfredsställelse även 

påverkades av djurets art. Den forskning presenterats påvisar en komplexitet i 

jägarnas upplevelse av det djur som de jagar som kan vara svårbegriplig då den i vissa 

fall är till synes motsägelsefull.  

Ingen av tidigare presenterade studier har fokuserat på att undersöka jägarnas 

upplevelser av djuret utifrån jägarnas egna berättelser. Utifrån detta tycker författarna 

att jägarnas upplevelse av bytesdjur under jakt utifrån deras egna berättelser behöver 

utforskas vidare. Då det inte finns någon definition på bytesdjur i svenska akademins 

ordlista eller i nationalencyklopedin skapade författarna en egen definition på 

bytesdjur, vilken är djur som jagas av jägare med avsikten att döda dessa, antingen 

för köttets skull och/eller för troféer. Vidare använde författarna VandenBos 
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definition av upplevelse enligt Engström & Kjellén (2014), vilken är ”1. en händelse i 

medvetet tillstånd, en man varit med om eller genomgått, till skillnad från en som man 

föreställt sig eller tänkt på. 2. Det nuvarande innehållet i medvetandet. 3. Händelser 

som resulterar i inlärning”. Att utforska dessa upplevelser är intressant ur ett 

psykologiskt perspektiv då jakt är en fritidsaktivitet vars mål är att faktiskt döda 

levande varelser. Jägarnas beskrivningar blir här ett nödvändigt verktyg för att förstå 

komplexiteten och den till synes motsägelsefulla upplevelsen av de djur som de 

ämnar döda. Denna studie ämnar alltså i första hand behandla jägarnas upplevelse av 

djuret de jagar och inte människorna som jagar. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse gällande fenomenet jakt och 

specifikt jägares upplevelse av bytesdjuret under jakt. Vår frågeställning är således 

hur upplever jägare bytesdjur under jakt? 

Metod 

Val av metod 

Då studien var explorativ och ämnade undersöka människors upplevelser så ansåg 

författarna att en kvalitativ metod var bäst lämpad. En kvalitativ metod används med 

fördel för att studera upplevelser, sociala mönster och processer (Langemar, 2008). 

Eftersom fenomenet som ämnades undersökas är komplext, kontextberoende, 

föränderligt och subjektivt så passade kvalitativ metod bäst då det är dessa egenskaper 

metoden strävar efter att fånga. Vid utförandet av detta arbete användes Pia 

Langemars (2008) tillvägagångssätt för kvalitativ forskning som utgångspunkt. 
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Författarna använde sig av tematisk analys (hädanefter kallad TA) då de ansåg 

att denna metod passade deras studie bäst av fyra skäl. Dels på grund av att den är en 

praktisk basmetod, vilket underlättade då de hade en tidsbegränsning att ta hänsyn till 

(Langemar, 2008). Dessutom rekommenderas TA av Braun & Clarke (2006) då man 

ska lära sig använda kvalitativ metod, vilket passade dem då detta var författarnas 

första kvalitativa studie. Den anses även vara lätt att använda (Langemar, 2008). 

Författarnas handledare hade även tidigare erfarenhet av TA, vilket även det gjorde 

det till ett lämpligt val.  

TA med fenomenologisk utgångspunkt lämpade sig väl för studiens syfte. 

Fenomenologins övergripande syfte är att beskriva det undersökta fenomenets essens 

genom att sätta sin egen förförståelse inom parantes (Larsson, 2005). Fenomenets 

essens når man genom att gå via människors upplevelser av fenomenet och identifiera 

dess bärande delar (Langemar, 2008). I användningen av metoden TA accepterades de 

utgångspunkter som metoden bygger på, vilket innebär antagandet om att människors 

subjektiva upplevelse av sin verklighet är den enda verkliga och att några objektiva 

orsakssamband i studiet av det mänskliga psyket inte anses möjliga att studera 

(Langemar, 2008). De begränsningar detta medförde diskuteras under rubriken 

”begränsningar med studien”. 

 

Tematisk analys som metod 

Kortfattat innebär TA att strukturera den insamlade datan utifrån olika teman 

(Langemar, 2008). I arbetet med TA kan teman va bestämda i förväg (deduktiv TA) 

eller framarbetas utifrån den insamlade datan (induktiv TA). Författarna valde att 

använda sig av induktiv TA där de arbetade fram olika teman utifrån den data de 

samlat in. Detta för att deras förförståelse för ämnet i så liten grad som möjligt skulle 
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påverka deras datainsamlande genom att styra intervjuerna, och även för att inte ha 

färdiga teman som de försökte anpassa datan till. 

 

Deltagare 

Studien byggde på intervjuer med 10 personer som gjordes i en omgång. För att hitta 

informanter användes en kombination av två urvalsmetoder. Sex deltagare 

rekryterades genom att författarna lade upp en förfrågan (se bilaga 1) på tre olika 

forum att en uppsats i ämnet skulle skrivas och att det behövdes deltagare. Dessa 

forum var tre forum på Facebook (dom kallar oss studenter, psykologstudenter Örebro 

och Jägare Örebro/Värmlandslän). Tre av deltagarna kontaktades då de var bekanta 

till författarna och en rekryterades via deltagare som redan intervjuats. Informationen 

som delgavs innefattade presentation av författarna, studiens syfte, att deltagande var 

anonymt och frivilligt samt kontaktuppgifter. Författarna tog även kontakt med 

jägarförbundet region Örebro/Värmland, men inga deltagare rekryterades genom 

dessa då personen som författarna fick kontakt med hänvisade till en annan person 

som författarna inte fick svar från. 

 Studiens informanter var alla fritidsjägare. Sju män och tre kvinnor i 

åldersspannet 24-50. Nio av deltagarna var från områden runt Örebro och en av 

deltagarna var från Sjöbo. Deltagarna intervjuades enskilt av någon av författarna på 

platser informanterna själva valt.När analysen var klar inbjöds deltagarna till ett möte 

där resultatet presenterades för att ge dem en chans att ha åsikter gällande 

innehållet.Resultatet diskuterades och det kom inga invändningar emot det. 
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Datainsamlingens tillvägagångssätt 

Studien byggde på semistrukturerade intervjuer med jägare. Alla intervjuerna 

spelades in på band. En intervjuguide utarbetades som underlag till intervjuerna (se 

bilaga 2) i enlighet med de rekommendationer för kvalitativ forskning som hittades i 

Langemar (2008). Intervjuguiden baserades på studiens syfte och fungerade som en 

påminnelse för författarna att beröra de delar av jakten däri författarna ansåg att 

svaren på forskningsfrågan skulle hittas. Intervjuguiden innehöll tre steg; 

presentation, frågor och kompletterande frågor. Ingångsfrågan bestod i att be 

informanten berätta om ett minne från en jaktsituation, gärna där ett djur fällts. 

Utgångspunkten var att beröra fem domäner av jakten, stunden före mötet med djuret, 

mötet med djuret, dödandet av djuret, stunden efter dödandet och den dubbelhet som 

upplevdes i dödandet. Fokus låg på frågor kring tankar, känslor, fysiologi och 

beteende för att få en så bred bild som möjligt av informantens upplevelse. Första 

intervjun behandlades som en provintervju och då intervjuguiden bedömdes fungera 

så användes materialet från den första intervjun i studien. 

 

Analysens tillvägagångssätt 

Analysen gjordes utifrån följande steg(Langemar, 2008): 

1. Transkribering av materialet till textform och genomläsning. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant till textform och det inspelade materialet 

raderades. Deltagarnas utfyllnadsord och pauser skrevs ut och gester och andra ljud 

skrevs inom klamrar. Alla intervjuer lästes igenom av båda författarna. 

2. Gå igenom texten och markera det som är relevant för frågeställningen. 

Intervjuerna fördes över till kodningsprogrammet OpenCode 4 (Open Code, 4.03) där 

texten kodades. De citat som ansågs betydande för frågeställningen markerades och 
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gavs en individuell kod som sedan användes för att lättare sortera citaten i ett senare 

skede. Ett svar som ”Och jag kände ett väldigt lugn på något sätt för jag visste att jag 

träffat bra i och med att han föll ihop och så där” fick koden ”lugn pga bra träff”. 

3. Sortera koderna utifrån teman som utarbetades i materialet.  

Koderna som författarna ansåg handla om samma sak grupperades in under teman. 

Till exempel så samlades koder som ”Glädje vid fällning”, ”lycka efter skottet” och 

”ren glädje” ihop och skapade temat Glädje. 

4. Sortera dessa teman under preliminära subkategorier och bearbeta dessa. 

Här samlades de teman författarna ansåg höra ihop under nya subkategorier som 

skapades i denna fas. Dessa subkategorier benämndes, fick en definition och ett 

medföljande citat som belyste essensen i subkategorin. I dessa subkategorier gick 

författarna även tillbaka och läste om datan för att försäkra sig om att subkategorierna 

var ärliga gentemot materialet och även för att försäkra sig om att inga citat hade 

missats. Dessa subkategorier bearbetades under arbetets gång för att bli så bra som 

möjligt. 

5. Skapande av huvudkategorier. 

När subkategorierna skapats och definierats bildades lämpliga huvudkategorier där 

subkategorierna kunde samlas på ett bra sätt. Till exempel så skapade subkategorierna 

”Naturupplevelse vi djuret”, ”Respekt för djuret” och ”Djur är intelligenta” 

huvudkategorin ”Beundran för djuret”.Innehållet i huvudkategorierna 

sammanfattades, namngavs och gavs innebörd av författarna. Dessa belystes med 

lämpliga citat.  
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6. Utveckla en teori (kärnkategori) genom att relatera alla huvudkategorier till 

varandra så att det blir en sammanhängande helhet. 

Utifrån de fyra huvudkategorierna som skapats utformade författarna en teori som 

bedömdes lämplig för att förstå jägarens upplevelse av bytesdjuret under jakt. Detta 

blev kärnkategorin. 

 

Etikiska överväganden. 

Under arbetets gång har författarna tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principer 

som är uppsatta av samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1990). Dessa är: 1. 

Informationskravet 2. Samtyckeskravet 3. Konfidentielitetskravet 4. Nyttjandekravet. 

Alla informanterna fick via mail, sms eller muntligt information om studiens 

syfte, att deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta när som helst, information 

om hur materialet skulle användas, att allt inspelat material raderas efter genomförd 

analys, namn på personer och platser skrevs inte ut i transkriberingen för att försäkra 

deltagarnas anonymitet och att deltagarna hade rätt att dra tillbaka sitt deltagande. 

Efter gjord intervju gavs deltagarna möjlighet att kontakta författarna för att förändra 

eller komplettera sina svar, denna möjlighet utnyttjades dock inte. 

 

Författarnas förförståelse och process 

I arbete med TA krävs att materialet tolkas av författarna detta innebär att författarnas  

försförståelse, erfarenheter och antagande kommer att få en inverkan på materialet. 

För att denna inverkan ska vara så liten som möjligt och att tolkningarna i högsta 

möjliga mån ska göras systematiskt och medvetet så har författarna innan 

datainsamlingens påbörjan diskuterat och dokumenterat förförståelsen och det 
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förväntade resultatet. Detta gjordes då tolkningarna alltid är beroende av författarnas 

tolkningsrepertoar (Langemar, 2008).  

Författarna hade liknande förförståelse för fenomenet jakt på de allra flesta 

plan. De är båda två uppväxta i mindre orter där det alltid funnits jägare i närheten 

och ingen av dem har någon personlig erfarenhet av jakt. Det har under bådas uppväxt 

alltid funnits jägare i deras närhet i form av släkt, grannar o.s.v. I dessa kontakter har 

de kommit att höra historier och diskussioner kring jakt och därmed fått viss 

förståelse för vad jakt innebär för dem som funnits i deras närhet. Författarna närmar 

sig därmed inte fenomenet helt utan förkunskaper men det som inbegrips i deras 

förförståelse rör till största delen fenomenet jakt i stort än frågan som de försöker 

besvara i denna studien/uppsatsen. 

Under författarnasdiskussioner med varandra kom de fram till några teman som de 

förväntade sig hitta i materialet, prestation, beundran och respekt, skuld och 

kompensation (se bilaga 3).Dessa görs explicita för att sedan kunna jämföra med 

resultatet och höja validiteten i studien (Langemar, 2008).  

 

Sammanfattning av metoden 

För studien valdes en kvalitativ metod där induktiv tematisk analys tillämpades. 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer där tio jägare 

intervjuades. Tillgänglighetsurval och handplockat urval gjordes för att rekrytera 

deltagarna. Sammanfattning av metoden från intervjuer till teori beskrivs i Figur 1. 
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Figur 1. Sammanfattning av den tematiska analysens tillvägagångssätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

Kärnkategorin ”Djuret som portal till ett genuint och ocensurerat naturligt tillstånd” 

sammanfattar samtliga deltagarnas svar. Denna kärnkategori består av fyra 

huvudkategorier som i sin tur är skapade utifrån 16 subkategorier (se Figur2). 

 

Intervjuer: Transkribering (10 st)

Meningsbärande kodenheter (ca 800 st)

Teman (ca 60 st)

Subkategorier (16 st)

Huvudkategorier 
(4 st)

Teori
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Figur 2. 16 subkategorier bildar fyra huvudkategorier som tillsammans skapar 

kärnkategorin. 

 

1. Huvudkategori: Kamp mot djuret 

Här ingår subkategorierna upphetsning i mötet, djuret som motståndare, djur är 

instinktsvarelser, djurens värde varierar och bekräftelse genom ett korrekt dödande. 

Typiskt för detta tema är jägarens upplevelse av jakten som en kamp mot djuret där 

jägaren upplever djuret som en motståndare. Djurets starka instinkter gör det svårt att 

besegra djuret vilket kräver ett extremt fokus men också ger jägaren en känsla av 

Djuret som portal 
till ett genuint och 

ocensurerat 
naturligt tillstånd

1. Kamp mot djuret
(n=10)

1.1 Upphetsning i mötet (n=10)

1.2 Djuret som motståndare (n=5)

1.3 Djuret är instinktsvarelser (n=9)

1.4 Djurens värde varierar (n=8)

1.5 Bekräftelse genom korrekt dödande (n=10)

2. Jägarens rätt att 
utöva makt

(n=9)

2.1 Jägarens rätt att jaga (n=7)

2.2 Djur är byten (n=8)

2.3 Dödat djur är kött/trofé (n=9)

3. Konflikt kring 
empati
(n=10)

3.1 Medlidande för djuret (n=8)

3.2 Moralisk balansgång (n=10)

3.3 Avstängning av empati (n=9)

3.4 Upplevelse av att djuret lider (n=10) 

3.5 Obehag efter dödande (n=8)

4. Beundran för djuret
(n=10)

4.1 Djur som intelligenta varelser  (n=6)

4.2 Naturupplevelse via djuret (n=9)

4.3 Respekt för djuret (n=9)
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spänning och ett starkt fysiologiskt påslag. Graden av spänning, fokus och 

fysiologiskt påslag beskrivs som beroende av vilket värde jägaren tillskriver djuret. 

Detta varierar med arter, egenskaper inom arterna och hur utmanande jakten är. Vid 

en lyckad fällning upplever jägaren lättnad, glädje och stolthet. Dels på grund av att 

djuret dödats på ett korrekt sätt men även på grund av att jägaren lyckats överlista 

djuret. Att ha lyckats döda djuret på ett korrekt sätt innebär att jägaren har följt de 

etiska principer som finns inom jägarkåren. En av jägarna beskriver upplevelsen på 

följande sätt, vilket är talande för huvudkategorin Kamp mot djuret: 

 

”Och då gjorde jag en ansmygning som var ganska… den tog mig ganska lång 

tid. Och jag la ner ganska mycket omsorg på att få till den där liksom att ta mig 

nära bocken. Och jag tror att det är mycket den liksom den ansmygningen… är 

mycket av det här jakttillfället. Att liksom ta sig emot den här bocken och bara ha 

koll på att han inte har koll på mig, samtidigt som jag vet att han nånstans har det 

för han stannar och han liksom vädrar och han spanar och öronen står rakt upp. 

Men han bestämmer sig för att han kan stå kvar för det är nog ingenting, ja men 

den där liksom resan som är. [Fråga: Vad tänker du då, i själva ansmygningen? 

Tankar, känslor vad är det som snurrar i huvudet?] Nej men för mig, då blir det 

liksom det blir… ja men det blir som en lite så tävling eller kamp liksom med 

bocken på nåt vis. Vem av oss som klarar det här bäst. Litegrann det händer ju 

hos mig, och det är klart att det blir ett adrenalinpåslag nånstans också i det här. 

Det blir det ju.” 
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1.1. Subkategori: Upphetsning i mötet 

 

Jägarens reaktioner i mötet med djuret och fram till skottögonblicket. Typiskt för 

detta är beskrivningar av extremt adrenalinpåslag, spänning, stress samt ett stort fokus 

på djuretsom tillsammans ger jägaren en upplevelse av att allt annat försvinner i 

upphetsningen. Adrenalinpåslaget uppstår oftast redan då jägaren upplever att 

någonting är på väg att hända, exempelvis genom att höra horn slå mot grenar eller 

höra drevhundens skall närma sig. Detta påslag hanteras genom jägarens fokus och 

koncentration och beskrivs som en känsla av total närvaro. Ju närmare 

skottögonblicket jägaren kommer desto mer hamnar fokus på de tekniska aspekterna 

kring skottet och djuret som levande varelse försvinner ur jägarens beskrivning. Hela 

detta förlopp beskrivs som spännande och intensivt.Följande citat beskriver jägarens 

upplevelse av upphetsning i mötet: 

 

”jag tror det var kanske 10 sekunder. Jag blev i gasen när jag såg det och tog upp 

geväret och skulle osäkra. Men när jag tittade i kikarsiktet så blev jag (pustar ut) 

lugn och så bang och sen i gasen igen. Så först upp sen ner sen upp igen.  

[Fråga: vad tänker du där när du ska osäkra och sådär.] Det var mycket 

automatik. Jag tänkte inte på mycket annat än det här [gestikulerar mellan sig 

och djuret] den här stunden. Jag tänkte inte på vad jag skulle göra imorgon eller 

så. Det var bara jag och han som fanns där. Det är ju sant bokstavligt talat men 

kanske inte alltid sant i vilken närvaro man känner.” 
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1.2. Subkategori: Djuret som motståndare 

Jägares upplevelse av djuret som en motståndare. Typiskt för denna subkategori är att 

djuret beskrivs som en motståndare som jägaren mäter sig emot i en kamp där djuret 

antingen blir överlistat eller överlistar jägaren. Att överlista djuret kan till exempel 

innebära att lyckas med en ansmygning utan att djuret upptäcker jägaren, att ha koll 

på djurens beteenden i skogen och därmed välja ut ett bra pass där djuren går eller att 

överlista djuret med hjälp av en skicklig drevhund.Följande citat är talande för 

upplevelsen av djuret som en motståndare: 

 

”Nej men för mig, då blir det liksom det blir… ja men det blir som en lite så 

tävling eller kamp liksom med bocken på nåt vis. Vem av oss som klarar det här 

bäst.” 

 

1.3. Subkategori: Djur är instinktsvarelser 

Denna subkategori innehåller jägarens upplevelse av att djuren endast agerar på 

medfödda instinkter. Detta beskrivs till exempel i termer av att jägaren upplever att 

djuret och jägaren kan titta på varandra och så länge djuret inte känner lukten av 

jägaren så inser inte djuret faran.Djurets starka instinkter innebär olika utmaningar för 

jägaren beroende på art då jägaren exempelvis behöver vara helt tyst och befinna sig i 

rätt vindriktning eller inte synas. Instinkterna upplevs vara en stor del i kampen mot 

djuret och bidrar till upplevelsen av djuret som en värdig motståndare. Följande citat 

är beskrivande för hur jägaren upplever djuret som en instinktsvarelse och hur dessa 

instinkter innebär en utmaning för jägaren: 
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”Så att du får först och främst så får du börja gå ut strax innan skymning och så 

går du till ditt pass eh, du rekar av omgivningen, kollar läget lite så och liksom 

håller dig väldigt tyst. Utan du kan inte hålla på med vare sig telefonen eller 

nånting sånt för grisar är så fruktansvärt skygga djur så att de märker om det 

plippar eller ploppar eller nånting på nån mils, man känner att det är hundra mils 

avstånd att de känner på sig det här men de är jätte jättekänsliga de har ett 

fantastiskt utvecklat hörsel och lukt så att det gäller att sitta still och sitta i rätt 

rikting på vinden. För sitter fel asså fel vindsriktning då, då kommer de inte fram 

det är så enkelt” 

 

1.4. Subkategori: Djurens värde varierar 

Denna subkategori innehåller jägarens upplevelse av djurens olika värde baserat på 

art, individuella skillnader inom arter (exempelvis storlek på hornen) samt jägarens 

upplevelse av att olika jaktsituationer ger djuret olika värde. Vissa jägare beskriver en 

hierarki där vissa djur är mer värda än andra där till exempel fåglar inte ses som 

”riktiga” djur då de inte ger jägaren samma utmanande jakt eller lika stor belöning i 

form av både kött/trofé eller bekräftelse jämfört med ett klövdjur. Skillnaden i värde 

inom arter beskrivs i termer av att det är mer belönande för jägaren att fälla större och 

ståtligare djur då de överlevt längre och därmed är mer sällsynta. Även jägarens 

upplevelse av situationen beskrivs som betydande för djurets värde oberoende av 

art/storlek, exempelvis ökar värdet vid en lång ansmygning som jägaren upplevt som 

utmanande. Följande citat belyser jägarens upplevelse av att djurens värde varierar: 

 

” bockjakten är det man tittar ut ett djur och, och då då får du en annan puls så 

att det är mycket med ju större horn ju mer puls får du. Är det ett vanligt djur som 
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bara har, som är ett hondjur eller ett kidde då är det inte samma puls utan då är 

det bara i princip .. att skjuta.” 

 

1.5. Subkategori: Bekräftelse genom korrekt dödande 

Denna subkategori innehåller jägares upplevelser av glädje, stolthet och lättnad i 

samband med att jägaren presterat väl vid fällningen av djuret. Att prestera väl 

innebär att ha följt de uppsatta spelregler som finns kring jakt. Detta innefattar att i 

största möjliga mån undvika skadeskjutning genom att inte skjuta i osäkra situationer, 

att vara väl förbered när djuret kommer och att vara en bra skytt. Detta beskrivs i 

termer av lättnad och glädje när de får bekräftat att de gjort en bra träff och djuret fått 

en snabb död. En jägare beskriver upplevelsen av bekräftelsen i ett korrekt dödande 

på följande sätt: 

 

”ja alltså då .. då blir det ju liksom en oerhörd glädje för både för en själv att det 

gick bra men att djuret är dött å å man liksom istället för att skämmas inför 

jaktlaget så kan man känna sig man får istället lite glada tillrop å å ja beröm 

kanske man inte ska säga att man får men alla tycker att det när en jaktsituation 

går bra så blir alla nöjda kan man säga å å då är det liksom som det ska. Det 

handlar ju inte om någon euforisk stridsdans eller så det blir det ju inte men det 

eh alltså man blir ju på ett sätt en bekräftelse när man skjuter ett vilt och det går 

bra så här så är det ju en skön känsla att det gick bra. Då blir man tillfreds med 

sig själv på ett sätt.” 
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2. Huvudkategori: Jägarens rätt att utöva makt 

Jägarens rätt att utöva makt innehåller jägarens rätt att jaga, djur är byten och dödat 

djur är trofé/kött.Typiskt för denna huvudkategori är en upplevelse av att jägaren i 

kraft av människa står över djuret i den naturliga hierarkin och därför har rätt att utöva 

makt över djuret. Detta beskrivs i termer av att människan jagat sen urminnes tider 

och att människan är ett rovdjur. Djuret upplevs som en tillgång utan något egenvärde 

som jägaren har rätt att nyttja både som hobby och matkälla. Jägaren upplever sig ha 

rätt att skjuta av djur  som beskrivs som skadedjur då de förstör egendom och dödar 

tamdjur. I detta inbegrips jägarens rätt att döda andra rovdjur för att de själva ska 

kunna jaga utan att tunna ut beståndet. Detta ger jägaren en upplevelse av att ha rätt 

att bestämma vilka djur som ska leva och vilka som ska dö. Detta beskrivs av en av 

jägarna på följande vis:  

 

”asså det finns nej det är mest att aah min, jag är ledsen för min kompis som 

blivit av med två av sina fina katter på grund av en grävling det var mer känslan 

gentemot dom katterna istället att. Det här är ju inte bra för dom hade ju 

fortfarande fler djur på gården som små djur som kaniner och grejer och dom kan 

ju hoppa på dom också ju och då var det ju mer att ääe du ska bort, och det är du. 

Sen är det ju surt när det inte händer när man lagt an ett skott och skjuter och den 

dör inte utan den piper iväg.” 

 

2.1. Subkategori: Jägarens rätt att jaga 

Denna subkategori innehåller jägares upplevelser av att jägaren har rätt att döda 

djuren. Detta beskrivs som att människan har rätt att bestämma vilka djur som ska 

leva och vilka som ska dö. Detta beskrivs i termer av att jakt är en hobby som jägaren 
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har rätt att utöva för sitt eget nöjes skull samt att jägaren har rätt att skjuta av djur som 

på något sätt orsakar skada på egendom eller andra djur. Detta motiveras dels genom 

att vissa djur upplevs vara skadedjur och därför måste skjutas av och dels att 

människan i grund och botten är ett rovdjur som alltid överlevt genom att jaga andra 

djur. De försvarar även sin rätt att jaga som genom att kontrastera jakten mot 

köttindustrin som beskrivs som ett mindre humant sätt att få tag på kött. Följande citat 

belyser denna rätt som jägarna upplever: 

 

”Att när det är ingen rättighet man tar sig, det är en rättighet man får, man ska 

behandla djuren med respekt. Och jag ser djuren som bytesdjur och vi är högre 

upp i näringskedjan än vad de är och när människan har ett överläge och är 

högre i näringskedjan så ska man behandla dom med respekt, man ska inte ta sig 

rättigheter för att man har mer makt än dom.” 

 

2.2. subkategori: Djur är byten 

Denna subkategori innehåller jägares upplevelser av att djuren är till för oss, där de 

levande djuren beskrivs som en tillgång och en matkälla. Här beskrivs bland annat 

djuret som en del i jägarens hobby, något som är kul att skjuta. De beskrivs även som 

matkälla i termer av något som jägaren har rätt att ”skörda”. I dessa beskrivningar 

upplevs djuret inte ha något värde utöver det som det kan ge människan till exempel i 

form av mat eller nöje. Så här beskrivs upplevelsen av att djur är byte av en av 

jägarna: 

”Men precis. Ja, det är inte… jag känner ingen skuld, jag känner inte liksom 

ledsamt eller död liksom så, utan det… lite såhär ”såhär är det”. Likadant som 

att man kan klappa kossan i hagen, sen kan man äta upp dom. Så att det, ja.” 
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2.3. Subkategori: Dödat djur är trofé/kött 

Upplevelsen av det dödade djuret som endast mat eller en trofé. Detta beskrivs som 

att det döda djuret skiftar från att ha varit något levande till något själlöst som i detta 

läge endast beskrivs i termer av att av hur det nyttjas av jägaren i form av ett 

livsmedel och/eller som en trofé. Dessa beskrivningar av djuret är av praktisk karaktär 

där jägarens fokus är på att få ut så mycket som möjligt av kroppen. Följande citat 

belyser hur jägaren upplever det dödade djuret: 

 

”Men när du skjutit och det har dött då är det inte längre ett levande vilt. Utan 

det är en hög med kött. Som du ska försöka få så bra... ja alltså att försöka få ett 

ypperligt livsmedel. Så då är det mer. Det är inte längre ett djur.” 

 

3. Huvudtema: Konflikt kring empati 

Denna huvudkategori innehåller subkategorierna medlidande för djuret, moralisk 

balansgång avstängning av empatin, upplevelse av att djuret lider och obehag efter 

dödandet . 

Jägarnas upplevelse av djuret innefattar en grundläggande empati som finns med 

under alla moment i jakten, detta ger upphov till en konflikt hos jägaren då syftet med 

jakt trots allt är att döda djuret vilket innefattar ett mått av obehag hos jägaren. Detta 

innebär att för att kunna döda djuret så behöver empatin och obehaget hanteras. Hur 

och när i processen detta sker är väldigt individuellt men ett generellt sätt att hantera 

detta är att via olika strategier stänga av empatin. Att hantera empatin behövs för att 

jägaren trots det obehag som uppstår efter dödandet ska kunna motivera fortsatt jakt. 

Detta är en del i den moraliska balansgång som hela tiden finns med jägaren och som 

kommer till sin spets vid dödandet. Jägarna rättfärdigar dödandet genom att för sig 
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själv argumentera för de positiva aspekterna av jakten för att obehaget inte ska väga 

över. Konflikten som empatin ger upphov till blir extra tydlig när jägaren har 

skadeskjutit eller tror sig ha skadeskjutit ett djur som de därmed upplever vara 

lidande. Här håller inte längre jägarnas argument och de får svårare att rättfärdiga det 

våld de utsatt djuret för, vilket leder till att de strategier jägarna använder för att 

hantera obehaget inte längre räcker till. Detta leder till att jägaren upplever 

exempelvis skuld, skam och sorg som mer framträdande och i vissa fall leder till ett 

ifrågasättande om det över huvud taget är värt att jaga. Med erfarenhet så upplever 

jägaren att hanteringen av det obehag som uppstår i våldet blir lättare. En av jägarna 

beskriver upplevelsen av att hantera dödandet på följande vis: 

 

”Jag vill inte lägga någon utan det är mest typ .. uhm … känslan är väl mest att 

man känner sig nöjd med att man har gjort … det så som man hade tänkt sig. 

Eller ja så att man är nöjd över utgången och att man inte typ … uhm jag vet inte 

sen blir det ju dom här andra grejerna kommer in så efteråt att man typ känner att 

.. man försöker eller man bygger väl upp en såhär skyddsmur med argument för 

att man agerar som man gör men men i just då så är det väl att man uhm ja men 

att man är nöjd på något konstigt sätt asså. Eeh att man typ just det gick bra och 

allt det här och sen just att man är nöjd över att till slut föll det på mig.” 

 

3.1. Subkategori: Medlidande för djuret 

Denna subkategori innehåller jägares upplevelse av empati för djuret i jaktsituationen. 

Detta beskrivs som att jägaren på olika sätt känner medlidande för djuret. Detta 

beskrivs exempelvis i termer av att jägaren upplever ett känslomässigt påslag efter 

dödandet som medföljs av till exempel tankar om att djuret inte ville dö. Medlidandet 
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upplevs även före dödandet om djuret anses vara sjukt eller på något annat sätt vara 

lidande, till exempel om de har skabb eller svälter. Följande citat är belysande för 

upplevelsen av medlidande: 

 

”Den lider, man ser på dom att de är magra, de har ingen päls… alltså, man har 

hittat dom halvdöda och man vet att det kommer bara bli sämre.” 

 

3.2. Subkategori: Moralisk balansgång 

Denna subkategorin innehåller jägarnas upplevelse av att det finns en moralisk 

balansgång som innefattar positiva och negativa aspekter av dödandet och att för att 

kunna rättfärdiga dödandet så behöver denna balansgång väga över åt det positiva. 

Hur denna balansgång ser ut och tar sig uttryck är väldigt individuellt då vissa 

behöver rättfärdiga dödandet mer än andra. En del jägare resonerar kring den 

moraliska aspekten av dödandet, det vill säga att det över lag är fel att döda. Deras 

strategi för att upprätthålla denna balansgång är exempelvis att tänka att djuret ej lider 

av skottet då det är i chock, djuret har levt ett gott liv i det vilda vilket motiverar 

skjutning, samt att djuret inte känner stress innan dödandet. Följande citat visar på hur 

en av jägarna upplever den moraliska balansgången: 

 

”Och lite grann som att, det är svårt att förklara dels hjälplöshet och så vidare 

men det kändes lite, det var mindre viktigt för mig den gången. Det var inte den 

första, den första betyder väldigt mycket. Det var mindre viktigt för mig och då 

tänker jag att om det var mindre viktigt för mig dog inte den i onödan då? Lite 

grann så. Mycket konfliktkänslor kring det. Man måste ha rättfärdighet, man 

måste ha en anledning. Man kan inte bara gå ut och skjuta för att det är kul. Man 
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måste ha en anledning. Och dåå ehh jag hade inte så stor anledning egentligen. 

Köttet var ju gott och allt det där men speciellt när jag hade skjutit den i ansiktet, 

jag hade kunnat låta den leva också. Överlag så är det en del ånger inblandat, 

man måste ha klart för sig vad hur vågen ser ut.” 

 

3.3. Subkategori: Avstängning av empati 

Subkategorin innehåller jägares strategier för att hantera empatin för djuret i våldet, 

exempelvis genom att stänga av empatin i olika skeden av våldet. I skottögonblicket 

är detta till stor del en omedveten process där jägaren beskriver ett tunnelseende där 

det mesta sker per automatik och där tankar och känslor inte har någon plats. Detta 

beskrivs som något nödvändigt för att klara av att döda djuret. Före och efter 

skottögonblicket beskrivs detta i termer av rättfärdigandetill exempel i form av tankar 

om att så länge dödandet utförs korrekt så finns ingen anledning att tycka synd om 

djuret och tankar kring att jägaren har rätt att döda djuret.Jägarna beskriver även 

hantering av känslorna över tid i termer av avtrubbning. Följande citat belyser hur 

jägarna stänger av empatin i situationen: 

 

”Men sen samtidigt så är det ju också så att vad ska jag säga att just det här med 

att eeh … … empati hör inte hemma just där och just då för att i ett dödande 

tillfälle eller när man dödar nånting då måste du per automatik stänga av det för 

att du ska vara kapabel, tror jag för just i vårat fall eller i mitt fall eller 

människor över lag vi drivs inte av en instinkt eller så asså vi måste ju inte döda 

en älg för att överleva men det är ett aktivt val som är gjort och sen just det där 

med att tid för eftertanke kan man ju ha sen” 
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3.4. Subkategori: Upplevelse av att djuret lider 

Denna subkategori handlar om jägarens upplevelse av att djur lider i samband med 

skadeskjutning/eventuell skadeskjutning, obehaget inför att riskera att orsaka lidande 

och de negativa känslor som medföljer detta exempelvis ångest, skuld och sorg. Detta 

beskrivs till exempel i termer av att ett skadeskjutet djur lider och att det skapar 

ångest hos jägaren. En jägare beskriver denna upplevelse och de medföljande 

negativa känslorna så här:  

 

”Och jag liksom, jag kommer ihåg hur tankarna började rulla såhär ”Fy fan, nu 

ligger den här stackaren ute i skogen” vettu. ”Har jag skjutit av frambena på 

han!” ”och vi får inte tag på han”. Och då börjar man ju känna sig som världens 

sämsta människa liksom, vad fan höll jag på med! Varför gör jag det här liksom? 

Ska jag, det ska jag… det går inte att förklara det är desperation och man blir 

såhär. ”Fy fan, stackars jävla djur som ligger här ute i skogen och har ONT” och 

man får för sig ligger och skriker nästan såhär. Och vi hittar den inte. Så jag 

kommer ihåg, jag bröt ihop i bilen på vägen hem sen, jag vart så ledsen så det var 

liksom. Ja. Det var fruktansvärt, så jag. Alltså dagen efter såhär ”jag ska inte 

jaga mer, jag vill inte hålla på med det här” liksom. Fan. ”Ska det vara såhär? 

Ska man må så här jävla dåligt?” liksom.” 

 

3.5. Subkategori: Obehag efter dödandet 

Denna subkategori innehåller jägares upplevelser av konsekvensen av att ha dödat 

djuret. Dels visuellt då det för vissa upplevs obehagligt att se djuret som skjutits och 

den medföljande förståelse för vad de gjort som de beskriver sjunker in när de 
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kommer fram till skottplatsen och det dödade djuret. En av jägarna beskriver 

upplevelsen på följande vis: 

 

”Men från och med att jag såg blodet där i gräset det var då jag insåg vad jag 

hade gjort. När jag såg resultatet, för det kan bli så kliniskt. Som att släppa en 

bomb från ett flygplan. Man ser inte riktigt förödelsen man har gjort … och då 

tänker jag på samma sätt om man skulle ta ner den piloten och visa där han 

bombat så tänker jag att det var på det sättet för mig då att nu togs jag ner från 

tornet och såg vad jag hade gjort. Det kändes rätt men samtidigt otäckt”  

 

4. Huvudkategori: Beundran för djuret 

Denna huvudkategori innehåller subkategorierna djur har tankar och känslor, 

naturupplevelse via djuret och respekt.Typiskt för denna huvudkategori är att djuren 

beskrivs som vackra och ståtliga varelser, och i dessa beskrivningar är våldet ofta 

frånvarande.  De beskrivs även som tänkande och kännande varelser som är kapabla 

att lära sig av sina erfarenheteroch som förtjänar jägarens respekt och tacksamhet, 

även efter döden. Djuret blir här för jägaren en portal till en förhöjd naturupplevelse 

där jägaren upplever att djuret har ett egenvärde som inte är kopplat till dess funktion 

som byte. Djuret är här en egen individ som är värd att beundra och studera då den 

ger jägaren en känsla av att vara en del av naturen genom att jägaren får ta del av 

djurets liv på ett sätt som upplevs som ofiltrerat och äkta. En av jägarna beskriver på 

följande vis djuret på ett sätt som belyser hens beundran för djuren: 

 

”Det kommer in ett djur på ett pass och det är ju häftigt att se dom. Dom är ju 

häftiga och graciösa i sitt eget element. Där dom går och sliter på vintrarna och 
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en hind som kommer med tre kalvar, ”shit!”. Vilket jävla jobb att hålla liv i dom i 

den här skogen liksom” 

 

4.1. Subkategori: Djur som intelligenta varelser 

Denna subkategori innehåller jägarnas upplevelser av djuret som en intelligent och 

kännande varelse, att djuret är medvetet om att det dör samt att djuret har tankar om 

jägaren. Detta beskrivs som att djuren är intelligenta och lär sig av sina erfarenheter 

samt att de har tankar kring sin död i sina sista ögonblick. Jägarens beskrivning av 

djuret som en intelligent varelse genomsyras av beundran och respekt då jägaren 

upplever att denna egenskap krävs för att överleva i naturen.Följande citat belyser 

jägarens upplevelse av att djuret som intelligent: 

 

” Dom är ju smarta dom har ju levt länge, dom håller sig undan dom här liksom, 

det det det lyckas man inte med i första taget. En liten ettårstjur eller nånting dom 

har inte riktigt koll än, och då dom kan liksom trixa till det för sig själva va, men 

dom här dom är ju smarta. Klipska djur” 

 

4.2. Subkategori: Naturupplevelse via djuret 

Subkategorin innehåller jägares upplevelser av djurets skönhet och beteende och hur 

det ger jägaren en upplevelse av att komma inpå naturen. Genom mötet med djuret så 

beskrivs en förhöjd naturupplevelse där våldet är frånvarande i deras beskrivningar. 

Jägaren upplever sig hamna i en position där de är tillräckligt nära naturen för att 

studera den på ett sätt de annars inte har möjlighet till. De upplever sig få se saker 

som är unika och frånkopplade den moderna människans liv vilket beskrivs som en 
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väldigt positiv aspekt av jakten. En av jägarna beskriver upplevelsen av naturen via 

djuret på följande sätt: 

 

” Jag uppskattar rävens sätt att vara på sätt och vis i skog och mark. Den gör stor 

nytta, även om den gör stor skada också. Sen också alltså, den är… Rådjur rör sig 

också väldigt vackert, men alltså deras rörelsemönster är väldigt… det blir 

väldigt intressant att studera dom. Och då hamnar jag ofta i läget att sitta och 

titta på vad dom gör, hur dom gör och varför dom gör, istället för att komma till 

att jag ska skjuta den. Att jag hamnar mer i ett studeringsläge där”  

 

4.3. Subkategori: Respekt för djuret 

Jägarens upplevelse av respekt för djuret handlar om att värdesätta djurets 

egenskaper, att respektera djurets plats i naturen, att ta ansvar för djurets 

välbefinnande och att på ett respektfullt sätt ta vara på djuret. Detta beskrivs i termer 

av att respektera djuret som en levande och intelligent varelse, inte inkräkta på djurets 

liv i onödan, inte ta osäkra skott, att ge det levande djuret en smärtfri död, att visa 

tacksamhet och vördnad inför det döda djuret samt ge det mening genom att ta tillvara 

på det på ett korrekt sätt. En av jägarna beskriver en ritual som belyser respekten hen 

har för djuret även efter att det dödats: 

 

” jag brukar det låter kanske också konstigt men jag brukar typ stänga ögonen 

och klappa på huvudet. Och så stoppa in en, det har jag kommit på på senare tid 

att man stoppar in en kvist eller något i munnen för att representera den sista 

måltiden, på något sätt visa respekt för djuret” 
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Kärnkategori: Djuret som en portal till ett genuint och ocensurerat naturligt tillstånd 

 Den teori som bäst förklarar jägarnas upplevelse av djuret är kärnkategorin 

djuret som en portal till ett genuintoch ocensurerat naturligt tillstånd. Genom djuret 

får jägaren uppleva naturen på ett ofiltrerat och äkta sätt där jägaren ger sig rätt att ta, 

vad de anser vara, sin plats i den naturliga hierarkin där de står över djuret i egenskap 

av människa [jägarens rätt att utöva makt]. Djuret ger jägaren möjlighet att komma i 

kontakt med en del av sig själv som annars är svårtillgänglig i det moderna samhället. 

Detta i sig ger upphov till stor beundran och respekt för djuret och de upplevelser som 

jägaren får tillgång till via djuret [beundran för djuret]. Jägarens ofiltrerade och äkta 

naturupplevelse innefattar den beundran och respekt de känner inför djuret men även 

den råa verklighet som denna maktposition innebär. I kampen mot djuret [kamp mot 

djuret] får de utlopp för primala instinkter i en situation där djuret upplevs som en 

motståndarevärd jägarens respekt och vördnad på grund av dess starka instinkter och 

intelligens. Här har jägaren makten att bestämma vilka djur som ska leva och döi en 

situation där mycket står på spel då risken för ett misslyckande,till exempel i form av 

skadeskjutning, alltid är närvarande i våldet. Den genuina råhet som finns i våldet och 

de konsekvenser som våldet innebär är någonting som jägaren måste förhålla sig till 

då det är en ofrånkomlig del av jakten. Här finns en konflikt mellan jägarens vilja och 

rätt att döda djuret och upplevelsen av att djuret är en beundransvärd varelse som de 

faktiskt dödar för deras eget nöjes skull [konflikt kring empati].Trots denna konflikt 

och det obehag som våldet skapar så överskuggas detta av de positiva känslor som 

detta genuina och ocensurerade tillstånd ger upphov till. 

Att bemästra jaktsituationen genom att ha lyckats med uppgiften att döda 

djuret på ett korrekt sätt, bemästra sig själv genom att hålla fokus under extrem press, 

vinna kampen mot djuret och lyckas hantera det obehag som uppstår i våldet så får 
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jägaren en upplevelse av att vara i ett genuint och ocensurerat tillstånd. Då jägaren 

lyckas med detta upplevs en stark känsla av kompetens, tillfredsställelse och 

bekräftelse. Risken för ett misslyckat skott, och det obehag det innebär, är dock alltid 

närvarande, och närheten till detta obehag är en del av lockelsen och en stor del av det 

som gör att upplevelsen blir meningsfull. 

 

Diskussion 

      Sammanfattning av resultatet 

Studiens resultat påvisar den komplexitet som finns i jägares upplevelser av djuren de 

jagar. Genom beskrivningen av de olika delarna av jägares upplevelser av djuret och 

hur de interagerar har målet varit att förstå kärnan i jägares upplevelse. Kärnkategorin 

djuret som portal till ett genuint och ocensurerat naturligt tillstånd är ett försök att 

skapa en sammanhängande helhet av dessa beskrivningar. Då kärnkategorin är 

författarnas försök att få fram essensen i de olika beskrivningarna så är den ett pussel 

skapat av bitar plockade från tio olika informanter och en mängd olika situationer. 

Dessa bitar skapar tillsammans en teori som ämnar fördjupa förståelsen för jägares 

upplevelse av djuret i en jaktsituation. 

Utifrån jägarnas berättelser skapades huvudkategorierna: kamp mot djuret, 

jägarens rätt att utöva makt, konflikt kring empati ochbeundran för djuret som 

tillsammans bildade kärnkategorin. Denna anser författarna vara heltäckande gällande 

jägarnas upplevelser av djuren de jagar. Kärnkategorin kan bäst sammanfattas som att 

jägarna upplever djuret som en portal till ett tillstånd där jägaren får ta del av sina 

egna primala instinkter och uppleva naturens skönhet genom att komma nära djuret. 

Det innefattar även att hantera det obehag som uppstår i våldet de åsamkat ett djur 

som de beundrar, dels på grund av dess estetiska skönhet och intelligens men även då 
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det faktiskt är djuret som ger jägaren möjligheten att över huvud taget ta del av detta 

tillstånd. 

 

Studien i förhållande till tidigare studier 

Resultatet av denna studie är i många anseenden liknande den tidigare forskning som 

gjorts på området jakt. Komplexiteten i jägarnas upplevelse av djuret som 

framkommer i resultatet där jägarnas beundran för djuret ställs i kontrast till deras 

vilja att döda djuret återfinns även i tidigare forskning (Gibson, 2014; Kelly & Rule, 

2013). Kelly & Rule (2013) utgick ifrån två teman, Love & Kill, som bägge återfanns 

i hur jägartidningar skrev om jaktsituationer vilket påvisar det paradoxala i jägarnas 

relation till djuret. I likhet med deras studie fann författarna av denna studie att 

jägarna upplevde starkt fysiologiskt påslag, objektifiering av djuret, ett moment av 

kamp mot djuret i jakten, vilket ställs mot den beundran och respekt för djuret som 

jägarna beskriver.  

Denna motsägelsefullhet i jägarnas upplevelser av djuret fann även Gibson (2014) 

i hans studie där jägarna beskrev djuret som en tillgång, skadedjur och mat men även 

som lärare och en musa,vilket är beskrivningar som även framkommer i denna studies 

intervjuer. Här beskriver jägarna bland annat djuren som kött både före och efter det 

dödats, skadedjur, men också som något beundransvärt och vackert där jägaren tar en 

studerande position gentemot djuret. Det senare framkommer även i Littlefields studie 

(2010) där han menar att en lyckad jakt inte nödvändigtvis behöver innebära att ha 

dödat ett djur, utan att upplevelsen av att ha sett ett djur i många fall kan vara 

tillräckligt. Även Radder & Bech-Larsen (2008) menar att jägare ofta beskriver att det 

primära motivet med jakt inte nödvändigtvis är att döda.  
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Jägarens upplevelse av djuret är komplext då det innehåller till synes 

motsägelsefulla komponenter. Dessa komponenter skapar dock en sammanhängande 

helhet som gör jägarnas upplevelser av djuret under jakten möjlig att förstå. Det 

verkar som att jägare upplever djuret på många olika sätt under olika stadier under 

jakten. Men författarna tycker sig se att en konstant är upplevelsen av djuret som en 

katalysator till en upplevelse utöver det vanliga där jägaren får ta del av ett primitivt 

sätt att leva. Detta är ett ocensurerat tillstånd där jägaren är nära både kärlek och död 

vilket gör att jägarens upplevelse blir verklig på ett sätt som gör att jägaren känner sig 

väldigt levande. Detta då jakten innehåller extrema känslomässiga omväxlingar där 

jägaren snabbt kan gå från att vara förfärad över en eventuell skadeskjutning till 

eufori och stolthet vid upptäckten att skottet varit dödande. Denna upplevelse av 

eufori och stolthet som uppstår när jägaren vunnit kampen mot djuret går i linje med 

tidigare forskning (Engström & Kjellén, 2014; Gibson, 2014; Radder & Bech-Larsen, 

2008), men även det obehag som uppstår vid en eventuell skadeskjutning (Gibson, 

2014).  

De starka känslorna som jakten ger upphov till har till exempel beskrivits av en av 

jägarna som ett gift som skapat ett form av beroende vilket gör att jägaren fortsätter 

jaga. Jakten på dessa starka känslor som uppstår i relation till djuret skulle därför 

kunna liknas vid det psykologiska begreppet sensationssökande (Zheng, Sheng, Xu, & 

Zhang, 2014) där jägarna accepterar de risker som finns i deras strävan att få uppleva 

starka positiva känslorna som är kopplade till jakten. Det framkommer även att 

jägarnas upplevelse även är beroende av vilket värde de tillskriver djuret och detta 

kan vara beroende av storlek, art eller situation, och detta stöds även av tidigare 

forskning som menar att tillfredsställelsen vid jakt är beroende av djurets storlek och 

dess art (Child & Darimont, 2015). De positiva upplevelserna kopplade till beundran 
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av djuret kan förstås utifrån begreppet ”awe” (Silvia, Fayn, Nausbaum & Beaty, 

2016). Upplevelsen av awe beskrivs bland annat som en upphöjd samhörighet och en 

koppling till något större, något som liknar jägarnas beskrivningar av deras möten 

med djuren när de jagar.  

 

Jägarnas konflikt kring dödandet 

Det blir i jägarnas berättelser tydligt att det finns tankar kring att det finns något 

moraliskt fel i dödandet av djuren som de behöver hantera för att kunna fortsätta jaga. 

Denna motsägelse i deras värderingar, att de vill döda djuret samtidigt som det är fel 

att döda djur verkar i de flesta fall resultera i olika former av rättfärdiganden. Dessa 

rättfärdiganden skulle kunna förklaras med hjälp av teorin om kognitiv dissonans 

(Lavergne & Pelletier, 2016) då det i jägarna uppstår ett psykiskt obehag i förhållande 

till de motsägelsefulla idèerna de har kring djuret. Den dissonans som uppstår i 

dödandet behöver jägaren kompensera för eller bli av med då detta innebär ett 

obehag. Detta kan göras genom att ändra sina handlingar, åsikter eller attityder 

(Lavergne & Pelletier, 2016). Jägarnas många rättfärdiganden, som exempelvis att 

djur ej lider då det är i chock eller genom tankar om att djuret levt ett fritt och bra liv 

fram till att det skjuts, skulle kunna ses som ett försök att minska dissonansen och 

därmed obehaget utan att förändra sina handlingar genom att sluta jaga.  

Det förefaller vara så att jägarna skapar en fantasi runt jakten där de använder 

dessa rättfärdiganden för att få en fiktiv balansvåg att väga över åt det positiva hållet, 

vilket är en direkt nödvändighet för att kunna motivera sig till att jaga över huvud 

taget. Hur dessa rättfärdiganden ser ut och hur mycket de behöver rättfärdiga 

dödandet är dock väldigt individuellt, men det återkommer ständigt i jägarnas 

berättelser. När jakten inte går som jägaren förväntat sig utifrån sin fantasi så sätts 
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denna balansvåg i rörelse och påverkar jägarens upplevelse av djuret. Det kan vara åt 

det positiva hållet genom att jägaren får en förhöjd upplevelse genom att exempelvis 

lyckas fälla ett större och ståtligare djur än vad jägaren förväntat sig. Vanligare verkar 

dock vara att balansen rör sig åt det negativa hållet, och då nästan alltid p.g.a en 

skadeskjutning. Vid en sådan situation så rämnar jägarens fantasi och det obehag som 

uppstår är för många väldigt påtagligt. Som en jägare uttrycker sig så faller alla goda 

argument för jakt vid en skadeskjutning, det går aldrig att försvara att ett djur lider i 

onödan. Jägarna beskriver dock att dessa negativa känslor som uppstår vid dödandet 

och/eller en skadeskjutning blir lättare att hantera ju mer erfarenhet de får av sådana 

situationer, något de beskriver i termer av avtrubbning. Denna avtrubbning kan förstås 

genom teorin om habituering, vilket innebär att de vänjer sig vid obehaget genom att 

exponeras för det (Linton & Flink, 2011).  

 

Jägarnas syn på djuret i skottögonblicket 

Ett återkommande tema i jägarnas berättelser är att de beskriver en automatik i själva 

skottögonblicket där de ofta inte riktigt minns, eller är medvetna om, vad som faktiskt 

sker. Som att de själva inte är riktigt närvarande i den stunden. En jägare beskrev det 

som att släppa en bomb från ett flygplan där hen inte riktigt ser vad hen faktiskt gör. 

Författarna tycker sig i dessa berättelser se ett mått av dissociation vilket är ett 

psykologiskt försvar där individen frånkopplar sig vissa aspekter av sin verklighet, 

vilket kan manifesteras genom att inte minnas en upplevelse, tappa förmågan att 

uppleva affekter eller att känna att individen på något sätt inte är närvarande i 

situationen (Cabaniss, Cherry, Douglas & Schwartz, 2011). Psykologiska försvar 

används, mer eller mindre medvetet, för att reglera ångest och/eller smärta som olika 

traumatiska händelser kan ge upphov till (Passer et al., 2009). Att jägarna verkar 
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använda sig av försvar i själva skottögonblicket tycker vi ändå säger något om den 

komplexitet som finns i jägarens syn på djuret och de konflikter som uppstår i 

samband med att skjuta det. Som en av jägarna uttrycker det så har hen ju fått lära sig 

att det är fel att döda men ändå har hen som fritidsintresse att jaga vilket faktiskt går 

ut på att döda, och detta ger upphov till en konflikt.  

Författarna ser det som att jägarna under jakten som helhet använder sig av det 

psykologiska försvaret rationalisering (Cabaniss, Cherry, Douglas & Schwartz, 2011) 

vilket innebär att de använder sig av tidigare nämnda rättfärdiganden för att hantera 

konflikten gällande dödandet, men i skottögonblicket räcker inte det försvaret till utan 

här uppstår en dissociation. Dell & O’Neil (2009) har forskat kring förövares 

dissociation inom mellanmänskligt våld och funnit att det är relativt vanligt att 

förövare dissocierar på ett eller annat sätt. De fann exempelvis att dissociationen i 

vissa fall endast var närvarande i själva våldet men att det inte fanns några spår av det 

varken före eller efter. Förövarna upplevde det som att de distanserade sig från våldet 

och att det inte alls var de som utförde det, att de inte riktigt var sig själva och/eller att 

offret inte var ”på riktigt”. Det var även relativt vanligt att förövarna uppgav att de 

inte mindes hela eller vissa delar av handlingen. Dessa förövares upplevelser av 

våldet liknar i många avseenden aspekter i jägarnas upplevelser av våldet gentemot 

djuret som framkommit i deras berättelser. Detta beskrivs genom att jägarna i själva 

skottögonblicket inte minns skottet eller delar av förloppet, distanserar sig från själva 

handlingen genom att beskriva det som något som “hände” och inte något de faktiskt 

gjorde eller att de i stunden ser djuret som en måltavla istället för ett levande och 

beundransvärt djur. Viktigt att poängtera är att detta är något författarna fann när de 

analyserade intervjuerna och inte var något de fokuserade på i själva intervjuerna. 
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Därför är detta endast spekulationer, men intressanta sådana som författarna anser 

skulle vara värda att vidare utforska. 

 

Begränsningar för studien 

Då många av informanterna som bidrog med data till studien var personer som själva 

svarat på annonser/förfrågningar vi lagt ut i olika forum medför detta risker. Dels då 

det kan vara så dessa svarar då de känner sig manade att göra så då de anser sig vara 

“bra” representanter för jägarkåren, men också därför att det kan vara så att de i 

egendom av självutnämnda representanter för jägarkåren framhäver vissa aspekter 

framför andra. De flesta informanter nämner att det finns en grupp jägare som har 

inställningen att det bara är att gå ut och skjuta vilket de beskriver som ett oetiskt 

tillvägagångssätt då respekten för djuret kommer i skymundan. Det hade för denna 

studie varit intressant att ha kunnat intervjua även ett par jägare från denna grupp för 

att se vad det hade kunnat tillföra ämnet, men detta har författarna tyvärr inte lyckats 

med.  Detta är ett problem med tillgänglighetsurval, d.v.s. att de inte lyckats intervjua 

hela populationen av jägare, vilket innebär att det med största sannolikhet finns 

aspekter av det berörda ämnet som de inte lyckats fånga.  

Ett problem med resultat som detta är att det inte är representativt för någon av 

jägarnas enskilda upplevelser. Detta det då alla jägarna bidragit med bitar till den 

helhet som är kärnkategorin. Men detta innebär även att kärnkategorin representerar 

allas upplevelser eftersom den beskriver bredden i fenomenet som författarna 

undersökt. 
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Studiens användbarhet och framtida forskning 

Författarna anser att deras studie kan vara användbar då den belyser en del av jakten 

som tidigare inte fått så mycket uppmärksamhet, d.v.s. jägarnas upplevelse av djuret. 

Tidigare forskning har fokuserat på fenomenet jakt överlag vilket i vissa avseenden 

har gjort att djuret har “glömts bort”. Genom att fokusera på djuret ger denna studie 

inblick i en djupare dimension av jägarnas upplevelse av fenomenet jakt, vilket i sin 

tur öppnar upp för vidare forskning.  

    En aspekt som vore intressant att titta närmare på är den avtrubbning som jägarna 

själva beskriver och se vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom detta. Att 

göra en longitudinell studie där ett antal jägare följs över tid för att se hur denna 

avtrubbning tar sig uttryck och hur den påverkar jägarna skulle kunna vara en 

framtida studie. En annan aspekt som skulle vara intressant är att se närmare på de 

psykologiska försvar som jägarna använder sig av under jakt. Författarna har i denna 

studie nämnt dissociation och rationalisering, men då de inte ämnat att undersöka 

detta så blir detta mest spekulationer. En studie som har till syfte att undersöka dessa 

och andra försvar närmare skulle kunna ge bättre inblick i jägarnas psyke. Dessa 

forskningsförslag skulle kunna hjälpa till att få bättre inblick och ökad förståelse för 

fenomenet jakt. 

 

Slutsats 

Jägares upplevelse av djuret under jakten kan sammanfattas som komplex och 

föränderlig. Djuret är en portal till en upplevelse jägarna inte kan få genom någon 

annan aspekt av sitt liv, en upplevelse där jägarna får ta del av något genuint och 

levande. Utöver detta kan synen på djuret förändras under jaktens gång, från att vara 
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något vackert och beundransvärt i det första mötet till att bli en distanserad måltavla i 

skottögonblicket för att sedan bli ett livsmedel som ska tas tillvara på på ett 

respektfullt sätt. Det förefaller vara så att det uppstår en kognitiv dissonans hos 

jägarna vilket leder till att de behöver rationalisera sitt agerande. Detta sker genom att 

på olika sätt rättfärdiga sitt agerande gentemot djuret för att kunna hantera det obehag 

som uppstår i våldet. Detta obehag blir särskilt påtagligt vid en skadeskjutning då det 

ses som oförsvarbart att orsaka ett djur onödigt lidande, dock så verkar obehaget bli 

lättare att hantera desto mer jägarna exponeras för det, d.v.s. det sker en habituering. 

För att hantera det våld som jägarna utsätter djuret för verkar jägarna även till viss del 

dissociera, vilket innebär att de i skottögonblicket frånkopplar vissa aspekter av sin 

verklighet. Vidare vore det intressant att forska om de psykologiska mekanismer som 

sker vid avtrubbning, samt närmare utforska vilka psykologiska försvar som används 

av jägarna och vad de får för funktion. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Mail till deltagarna 

Hej! 
Vi är två psykologstudenter som i höst skriver vår examensuppsats. Den handlar om 
jägares upplevelse av bytesdjur under jakt och kommer att bygga på intervjuer med 
jägare. Uppsatsen lägger inga värderingar kring att jakt utan ämnar endast utforska 
jägares tankar och upplevelser. Skulle du som jägare kunna tänka dig att ställa upp i 
en intervju på ungefär en timme? Frågorna kommer handla om hur du upplever djuren 
som du jagar samt hur du själv tänker kring att döda djur. Dina svar kommer att 
avidentifieras i uppsatsen. Intervjun sker på en tid och plats som du bestämmer, någon 
gång under september eller oktober månad. 
Intervjun kommer att spelas in på band men allt inspelat material raderas så fort vi 
transkriberat det. Det kommer alltså inte gå att spåra dina svar. Om du sedan är 
nyfiken på resultatet kommer du kunna ta del av dem genom att läsa den offentliga 
uppsatsen, och vi kan skicka den till dig om du så önskar. 
Om du tycker det låter intressant är det bara att svara på det här mailet. Du får gärna 
höra av dig med frågor också! 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

1. Presentation. 

Vi skriver en uppsats om jakt, och då främst om hur jägare upplever bytesdjur under 
jakt. Vi vet att jakt innehåller många olika delar som alla kan vara relevanta på olika 
sätt, men främst kommer vi att fokusera just på din upplevelse av bytesdjuret. 
Eftersom vårt fokus är på din upplevelse av djuret så kommer jag därför ibland att 
styra in dig på ämnet igen om jag känner att det drar iväg för långt åt något håll, är det 
ok? Du kan välja att avbryta när du vill. 
 

2. Intervju  

Bakgrundsinformation 
• Ålder, kön och yrke?  
• Uppväxt och nuvarande boende, (stad/landsbygd)? 
• Hur länge har du jagat? 
• Vad jagar du mest?  
• Hur jagar du?  

 
Kan du berätta om ett minne du har från när du jagat? 
Undersök berättelsen utifrån dessa domäner: 

1. Stunden före mötet med djuret 
2. Mötet med djuret 
3. Dödandet 
4. Stunden efter dödandet 
5. (Dubbelheten i dödandet av djuret) 

 
    Inom ovanstående domäner kan dessa följdfrågor användas:  

• Minns du något särskilt du tänkte om djuret? (Vad var det för djur?) 
• Hur kändes det? (Tankar, känslor, fysiologiska) 
• Vad gjorde du då? 
• (Dubbelheten i upplevelsen. Om detta tas upp). Hur hanterar och tänker hen 

runt det?  
• Hur mentaliserar jägaren kring djuret? (Hur tror jägaren att djuret 

tänker/upplever och vilken plats har jägaren i djurets medvetande). 

 
Kan du komma ihåg någon gång där du känt annorlunda än den berättelse du berättat? 
Har du någon gång haft en syn på ett byte som skiljer sig från hur du normalt ser på 
det? 
 
    Använd dig av samma domäner och följdfrågor som ovan om möjligt. 
 

3. Kompletterande frågor 

Har du något att tillägga? 
Tror du att vi kan förstå din upplevelse av djuret utifrån det du berättat? 
Tror du att din berättelse är relativt generell eller skiljer den sig från andra? 
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Egna instruktioner: 
• (Om hen jagar flera olika djur) Kan du berätta om ett minne du har från när du 

jagade X också? 
• Följa upp med konkretiseringar. 
• Fråga upp om tankar, känslor och fysiologi kring alla domäner vi listat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UR JÄGARENS PERSPEKTIV                                                                                                  48     
 

Bilaga 3: Förförståelse 
 
Prestation: Vi förväntar oss att det finns aspekter av prestation i jägares upplevelser 
kring djuret. Att det djuret kan upplevas som en motståndare som ska besegras och 
erövras. Genom att ”vinna” över djuret så kan jägaren få en känsla av att vara en del 
av naturen men samtidigt få förhöjd status genom att bevisa sin plats i näringskedjan. 
Vi förväntar oss även att hitta skillnad gällande syn på prestation gällande typ av djur 
och storlek på djuret som fälls.  
 
Positiva känslor: Vi förväntar oss att finna att jägarna beskriver en stor beundran och 
respekt för de djur som de jagar. Att jägarna vill åsamka djuret så lite lidande som 
möjligt och att de efter dödandet visar vördnad för djuret genom att ta tillvara på hela 
djuret. Vi förväntar oss även att jägarna upplever stolthet efter en lyckad jakt.  
 
Skuld: Vi förväntar oss hitta ett mått av skuld i dödandet.  
 
Kompensation: Vi förväntar oss att jägarna kompenserar för den skuld vi tror de 
upplever i dödandet till exempel genom att ta betona att inget av djuret går till spillo 
eller andra sätt som rättfärdigar dödandet. Vi förväntar oss att detta tema framkommer 
i samband med jägarnas beskrivning av dödandet av djuret. 
 


