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Varje år börjar allt fler kvinnor i Sverige jaga. Umgänget, dramatiken 

och naturen lockar. Möt kvinnorna som trivs i skogen, som fascineras av 

jaktens spänning och som älskar att skjuta. 
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17 tjejer skjuter vilt 

 

Mörkret ligger kvar över åkrarna och skogen när jägarna anländer till den röda 

ladan. Klockan är åtta och det är lördag morgon, tre dagar innan Lucia. Utanför 

den stora porten ligger granris. Doften av glögg och brinnande ljus möter i dörren. 

Brandalsunds kvinnliga jaktlag ska ut på jakt. 

 

De åtta hundarna springer glatt kring benen, nosar och är nyfikna på dagens kommande 

äventyr. På ett av styckningsborden i ladan ligger en rödvitrutig duk. Skålar med 

mandariner, pepparkakor och termosar står tillsammans med en brinnande luciakrona 

klädd i lingonris. Det ryker från glöggmuggarna och de pratande munnarna. På väggen 

hänger troféer och ett stort uppstoppat hjorthuvud stirrar ut över rummet.  

Jaktlaget bildades 1997 då den dåvarande markägaren gick i konkurs och sålde marken 

till Stockholms stad. Kommunen beslutade att marken skulle arrenderas ut till ett kvinnligt 

jaktlag och kom i kontakt med Ewa Klingspor som idag är jaktledare i laget. Hon samlade 

ihop ett tiotal damer och jaktlaget blev det första av sitt slag i landet. Idag består det av 

totalt 17 kvinnor, varav de flesta är i medelåldern. De jagar minst två gånger i veckan. 

 

– Tu-tuu Tuuu! 

En av kvinnorna, Meka, står i den stora öppningen till ladan och spelar en lång, vacker 

melodi på jakthornet. Hennes hund sitter bredvid och ylar i takt.  

Därefter tar jaktledaren, Ewa, ordet. Hon hälsar alla välkomna och går igenom dagens 

jakt. Idag ska jaktlaget bedriva drevjakt på rådjur och hjort. De ska jaga i hjorthägnet som 

är cirka halva delen av den totala marken på 1000 hektar. Jägarna får skjuta rådjurskid, 

bock och smaldjur (unga hondjur), men inte fullvuxna getter. Likaså är det med fullvuxna 

hindar, men hjortkalvar och hjortar med horn som har färre än sex taggar får skjutas. 

Jaktlaget sparar de fullvuxna hondjuren för att stammen förhoppningsvis ska växa sig 

större med åren. 

Att jaga hjort är svårt. De är skygga och smarta.  

– Det kan stå i en buske och titta på en, de hör och ser precis allt, säger Kattis.  

Jaktlaget skjuter mellan 15 och 20 hjortar om året, ett tjugotal rådjur, cirka fem älgar 

och en del hare och räv. 
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Ewa lottar ut passen för det första drevet. Alla skyttar får en lapp med en siffra. Sedan 

visar hon på kartan, som sitter på väggen i ladan, var varje pass är och vilka skjutriktningar 

som är tillåtna. Hon visar även hur drevet ska gå.  

Drevjakt går ut på att ett drev, bestående av drevkarlar, eller i det här fallet drevkvinnor, 

och hundar går igenom en skogssåte, ett skogsparti som är avgränsat från åker, vatten eller 

liknande. Hundarna släpps fria för att söka efter vilt och drevkarlarna hoar och trampar 

runt i skogen. Tanken är att djuren som står i skogen ska bli störda eller skrämda och 

springa ut från skogen, ut på till exempel en åker eller ett hygge. Skyttarna är placerade så 

att de har uppsikt och fria skottlägen över de ställen där djuren förhoppningsvis kommer 

ut. 

– Hör ni mig, kom, säger Ewa i sin jaktradio.  

Alla har en radio med sig ut i skogen för att kunna kommunicera med varandra. När 

alla har rätt kanal inställd ger sig skyttarna iväg. Drevet sätter på sig västar i gult och orange 

för att synas ordentligt i skogen.  

 

Solen har nyss gått upp när drevkarlarna börjar gå över åkrarna mot den skog de ska 

börja med att mota ut djuren ur. Himlen är klarblå, marken ligger bar men har ett tunt 

täcke av frost, åkrarna kring ladugårdarna glimmar i silver. Grusvägen är frusen, ispölarna 

kratschar under fötterna. Sex gäss sträcker i ett v över fälten. Det är alldeles vindstilla, 

endast ett dovt sus från en väg stör den skira morgonen.  

– Ju mer man är här, desto mer kär blir man i marken. Jag älskar att komma ut hit, säger 

Kattis. 

När drevet kommit fram till skogskanten, och jaktledaren ropat i radion att det är klart 

för start, släpper drevkarlarna de åtta hundarna. Med 50 – 100 meters mellanrum går 

drevkarlarna in bland träden. Hundarna sticker direkt och springer runt, runt i såten. En 

tjock, mossig ”John Bauer skog” breder ut sig. Granarna står tätt och det är bergigt.  

– Jag ser fyra hondjur och ett kid, Ewas röst i radion. Hon sitter på ett pass högt 

ovanför såten på andra sidan av en åker.  

En av hundarna, den svarta wachteln, börjar skälla, och i rasande fart springer den förbi 

drevkarlarna. Hon är ett rådjur i spåren, men driver det där ingen skytt står. 

Strax efter kommer nästa hundskall, ett ljusare och intensivare gnäll, som studsar fram 

mellan granarna. Taxen har också fått upp ett rådjur längre fram på ett hygge, men även 

det djuret springer åt ett håll där ingen skytt har skottläge.  
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PANG! Skottet ljuder över nejden.  

– Det är en träff, ett smaldjur tror jag. Ewas uppspelta röst sprakar ur radion. 

– Nu ligger det. 

Wachteln skäller. Den har fått upp ett rådjur igen. 

– Kristina var beredd, uppmanar Kattis som går i drevet. Hon har sett att djuret, som 

wachteln jagar, springer mot åkern där Kristina sitter i ett torn. Men djuret vänder tillbaka 

in i skogen och hunden tröttnar efter en stund. Ewa blåser av jakten och beger sig ner på 

åkern där hennes fällda rådjur lagt sig till vila.  

Hundarna och några från drevet går också ut på åkern för att möta Ewa. Den avklippta 

säden knastrar under fötterna, solen strålar. Ewa låter först den hund som drivit ut rådjuret 

få komma fram. Den får beröm och sen får de andra hundarna komma efter. Glatt nafsar, 

luktar och slickar de på det döda djuret.  

Det är en bock. Utan horn. Den ljusbruna pälsen glänser.  

Kristina och Kattis hjälps åt att hålla hundarna i styr. Ewa snittar upp magen på djuret 

och öser ut allt innehåll på marken. Hundarna blir som tokiga.  

– Ett leverskott, det blir ingen lever till middag idag, säger Ewa.  

Kattis tar hand om en del inälvor i en plastpåse. Dem ska hon ha till hundmat.    

– Det är så roligt när det skjuts, och hundarna blir så glada, utbrister Kattis.  

Hundarna hoppar och viftar på svansarna.  

Ewa är en mycket duktig skytt och den i jaktlaget som fäller flest djur.  

– Jakten kräver en närvaro och koncentration som gör att man glömmer bort alla andra 

problem. Blandningen av spänning och allvar är det som fascinerar mig, säger Ewa.  

Tillsammans vänder jägarna rådjuret så att det ligger på magen. Blod rinner ut. De 

spänner ett koppel kring rådjurets hals och släpar det upp mot vägen. Den frostigt 

ljusbeigegröna åkern får en mörkröd stringa.  

Uppe vid vägen lämnar kvinnorna djuret för att senare hämta det med bil. För att klara 

av det tunga släpandet gäller det att samarbeta.  

– Det är tungt men roligt också, det krävs ett enormt samarbete att dra en hjort från en 

lerig åker, säger Nanna.  

Vid älgjakterna har jaktlaget ofta män inbjudna som gäster. De kan ibland hjälpa till att 

släpa och lyfta de tunga djuren.  
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Paus. I slaktboden serveras buljong och tunnbrödrullar. Hundarna är törstiga. Ewa får 

hjälp att hänga upp rådjuret. Jägarna pratar om vad de sett eller hört i skogen. Många har 

sett rådjur eller hjort. Nanna har sett färskt bök från vildsvin på väg ut till sitt pass.  

– Nu får ni lyssna! Ewas röst tystar de glada rösterna.  

Hon lottar ut pass och byter drevkarlar för nästa såte. Skyttarna ger sig återigen iväg för 

att placera ut sig. Efter en stund ger sig också drevet iväg till det skogsparti som ska 

genomsökas.  

När jaktledaren via radion kontrollerat att alla skyttarna är på plats ger hon klartecken 

för drevet att börja gå. Hundarna pyser iväg och efter bara några minuter hörs två av dem 

skälla. De har fått upp var sitt spår långt in i skogen framför drevkarlarna. Drevet rör sig 

uppför en brant och ner igen mot en ravin. Plötsligt dyker ett rådjur upp, i full fart hoppar 

det förbi drevkarlarna. Djuret försvinner åt det håll där drevet startade och där ingen skytt 

står.  

På andra sidan ravinen har taxen hittat två älgar. En ko och en kalv. De är inte det 

minsta besvärade av den gnällande taxen. De stora magnifika djuren lunkar stilla upp för 

branten.  

– Nu sjunger det härligt i skogen! ropar en av drevkarlarna på radion.   

Tyst är det aldrig. Nästan alla hundarna har något ljud för sig, mer eller mindre ihärdigt, 

och från drevkarlarna kommer glada rop.  

Annat är det för skyttarna som står på pass. De måste vara knäpptysta och stå 

prickstilla. 

– Jag hade en tiotaggare som gick förbi mig här, ropar en annan i drevet. 

Eftersom jaktlaget bestämt att inte skjuta hjortar med fler än sex taggar får djuret lugnt 

gå vidare. 

Bredvid ravinen där älgarna gått breder en platå ut sig. Där växer bara halvmeterhöga 

granar och snö ligger kvar på marken. De frostiga granarna glittrar i solen.  

Drevet kommer därefter fram till en sankmark med frusna pölar och grästuvor. Några 

av hundarna har hittat två hjortar vid ett av vattenhålen men ingen skytt får tillfälle att 

skjuta. Strax därefter ser en i drevet ännu en hjort men också den smiter undan. 

Jaktledaren blåser av jakten. Hon delar ut nya pass via radion och drevet får vänta en stund 

medan skyttarna förflyttar sig till sina nya positioner.  
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Solen står lågt när det tredje drevet sätter igång. Jägarna går ganska tätt, de ska gå igenom 

ett mindre skogsparti. Efter bara några minuter ropar Kristina att hon skymtat två rådjur 

längre fram i skogen. Efter en stund kommer drevet ut på en åker.  

Då smäller det. Någon skjuter. Drevet stannar upp. Flera minuter går. Radion är helt 

tyst. Hundarna cirklar kring drevkarlarna. 

– Det måste ha varit Karin som skjutit men hennes radio kanske inte fungerar, säger 

Ewa efter en stund på radion. 

Karin är en av Nannas kompisar och medtagen som gäst den här dagen. Nanna 

meddelar efter ett tag att hon ringt Karin och att det troligen var ett bomskott. Karin hade 

skjutit mot ett rådjur som sprang fort, jagad av wachteln.  

Jaktledaren ger order om att drevet ska fortsätta och att de senare ska undersöka om det 

möjligen rör sig om en skadeskjutning.  

Drevet går över åkern och senare in genom en mycket tät granskog där hundarna 

sicksackar sig fram genom träden. De stöter inte på några fler djur och jaktledaren avbryter 

jakten.  

Karin får hjälp att, på åkern där skottet skulle ha kunnat träffa rådjuret, leta efter blod- 

och pälsspår. Noga söker hon och några till igenom åkerbiten, men hittar ingenting.  

– Det är inte så ofta vi har eftersök. Vi är mycket noggranna och skjuter inte om vi inte 

är säkra, säger Nanna.  

  

Samling igen. En kort rast, för snart kommer mörkret. Vid drevjakt på rådjur och hjort 

får man endast jaga från en timme innan solen går upp tills solen har gått ned. 

Kvinnorna hinner få i sig lite gulaschsoppa och smörgåsar och sedan bär det iväg till 

nästa skog. Ingen hör eller ser något förutom Kristina som spanat in två hjortar långt ute 

på åkern bakom hennes pass.  

Klockan är tre på eftermiddagen när jägarna kommer tillbaka efter sista jakten. Liliam 

och Kattis har dukat upp choklad-, morots- och sockerkaka som de bakat. Det berättas 

jakthistorier, bakning, mejlande, julklappar, styckning och smycken under fikat.  

– Vi är ingen social klubb men det hör till att man umgås och har trevligt, säger Nanna. 

Ewa tror inte att det är så stor skillnad mellan ett kvinnligt och ett manligt jaktlag, 

möjligen lite mer avslappnat. 

– Opretentiöst, säger Kattis.  
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– Vem har inte fått ett rådjur i år? frågar Ewa och lotten faller på Annika. Hon får hjälp 

att ta ner rådjuret från taket och lägger det på en sopsäck i bilen. 

– Vi tar hand om allt kött själv. Det är en rolig del av jakten att flå, hänga djuret och 

stycka, säger Kattis. 

– Inget kött är mer ekologiskt och försvarbart att äta, säger Ewa. 

 

Mörkret har fallit när jägarna samlas utanför ladan. Någon har tänt två marschaller som 

lyser upp gårdsplanen. Meka spelar ännu en melodi på sitt horn. Ewa tackar för dagens 

jakt. 
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JAQT endast för kvinnor  
 
Svenska Jägareförbundet satsar på jagande kvinnor. Sedan 1996 har förbundet 

startat nätverk runt om i landet för kvinnliga jägare. Nätverken kallas för JAQT och 

står för Jagande Aktiva Qvinnor i Tiden. Från och med januari 2006 finns dessutom 

full budget för en halvtidstjänst som endast ska arbeta med kvinnofrågor. 

 

Anja Kjellson, som sedan augusti 2005 smygstartat halvtidstjänsten som samordnare för 

Jägareförbundets satsning på jagande kvinnor, menar att det finns ett stor efterfrågan på 

det som nätverken gör.  

– Suget efter nätverken kom från kvinnorna. Det var ingen kampanj, säger hon. 

JAQT fungerar som stöd för kvinnor som nyligen utbildat sig till jägare men också 

som ett kontaktnät för jagande kvinnor som vill lära känna andra kvinnor som jagar. 

Nätverken håller bland annat prova-på-kurser i olika typer av jakt, skytte och hundträning. 

Kvinnor som inte ännu tagit jägarexamen, men som vill prova på vad det är, kan också 

delta i aktiviteterna.  

Anja Kjellsons arbetsuppgifter är att fungera som stödperson och samordnare för 

JAQT-nätverken, hålla kontakt med medier samt ta fram fakta och statistik kring kvinnliga 

jägare. 

– Vi vill visa att det finns alla typer av kvinnliga jägare; unga, äldre, nya, erfarna, 

superkvinnliga och manhaftiga. De som bara jagar älg, de som jagar allt vilt, de som bara 

jagar en vecka om året och de som jagar två till tre dagar i veckan.  

Jägareförbundet har även en hemsida för sina kvinnliga medlemmar. Wilda heter den 

och fungerar som ett forum där kvinnliga jägare lägger in jakthistorier, bilder med mera. 

 

Fler kvinnor blir jägare 
 

Det blir vanligare att kvinnor i Sverige börjar jaga. Nästan fem procent av alla jägare 

som 2004 löste statligt jaktkort i Sverige var kvinnor. Tre år tidigare var den siffran tre 

procent. Det visar Naturvårdsverkets register. Jägareförbundet får också fler kvinnliga 

medlemmar för varje år. Förbundet har över 11 000 kvinnliga medlemmar, en siffra som 

ökat med 28 procent de senaste åren och 6 procent av medlemmarna är idag kvinnor. 

Anja Kjellson menar att siffrorna över hur många kvinnor som jagar inte är helt 

rättvisande för hur många aktiva kvinnor som finns i jakten.  
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– Många kvinnor lever i jägarfamiljer men har inte själva en jägarexamen. De går i 

drev, fungerar som hundförare eller tar hand om köttet.      

Andelen jagande kvinnor varierar också mellan olika delar av landet. Anja Kjellson, 

som även arbetar som jaktvårdskonsulent i Västerbotten, har sett att i lokala delar av länet 

utgör kvinnorna 30-40 procent av jägarskoleleverna och 15-18 procent av medlemmarna i 

jägareförbundet. 

– Många tror att när gubbarna dör ut försvinner jakten för att det är så omodernt. 

Men det stämmer inte, många unga börjar jaga, och många kvinnor. Det ligger i tiden. 

 
 
 
FAKTA OM JÄGAREXAMEN 

• 2004 tog cirka 48 000 personer i Sverige jägarexamen. 24 procent av dem var 
kvinnor. 

• För att ta jägarexamen går man i jägarskola hos till exempel Studiefrämjandet. 
Utbildningen syftar till att ge kunskaper om djur och natur, samt innehåller 
skytteträning. Sedan gör man ett teoretiskt prov och flera praktiska skytteprov. 
Proven organiseras av Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund.  

• För att få ha ett jaktvapen krävs en jaktvapenlicens som man ansöker om hos 
polisen. Licensen kan man endast få om man har jägarexamen. 

• 1985 infördes jägarexamen därför att inte vem som helst skulle kunna köpa sig ett 
jaktvapen. Jägare som redan hade jaktvapenlicens då behövde inte ta jägarexamen. 

 
 
FAKTA OM JAKT I SVERIGE 

• Jägare måste för varje år lösa ett statligt jaktkort. Det kostar 200 kronor och 
pengarna går till Viltvårdsfonden, Jägareförbundet och Naturskyddsföreningen. 

• Den största delen av viltforskningen i Sverige finansieras av jägare genom att de 
betalar jaktkortet. 

• För att kunna jaga måste man ha jakträtt, alltså äga en skog, eller arrendera jakträtt av 
en markägare. Jaktlag arrenderar ofta tillsammans jakträtter från flera markägare för 
att få ihop en bra storlek på jaktmark.  

• Jaktsäsongen löper från 1 juli. För varje jaktbart vilt finns bestämda tider på året för 
jakt. 

• 13 procent av Sveriges hushåll har minst en jägare. 
• 20 procent av landets hushåll äter regelbundet viltkött.  

                    
         Källor: Jägareförbundet och Naturvårdsverket. 
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Alexandra brinner för skytte och jakt 

Redan som barn började Alexandra Wingårdh intressera sig för att jaga och skjuta. 

Idag driver hon tillsammans med sin man en stor gård där hon jagar och har sin 

egen skytteskola.   

 

Det är en grå och ruskig decembermorgon. Himlen ligger mörk över Thoresta Gård 

utanför Bro i Stockholm. Här bor Alexandra med sin man Charlie och deras två söner.  

 Charlie är uppvuxen på gården och det var hans farfars far som 1916 köpte den. 

Gårdens två mangårdsbyggnader ligger mitt emot varandra uppe på en höjd. Runt om 

sträcker sig stora fält, skog och långt bort kan man skymta Mälaren. Husen är byggda på 

1700-talet men gamla kartor visar att det redan på 1300-talet låg en gård på samma plats.  

Ett av husen hyr Alexandra och Charlie ut till ett företaget som driver ett 

konferenshotell, i det andra bor de själva med sina pojkar. Alexandra och Charlie 

arrenderar även ut en del av sin mark till två golfbanor, och de hyr ut permanentbostäder 

och fritidshus som ligger runt om på markerna. 

– Det roligaste med att driva gården är att det är fantastiskt roligt att få arbeta ihop med 

sin man, att driva det här tillsammans. 

 

Alexandra började jaga när hon var 22 år gammal. Då flyttade hennes föräldrar från 

villan i Stockholm till en gård i Västergötland och det föll sig naturligt för Alexandra att ta 

jägarexamen och börja jaga hos föräldrarna.  

Både Alexandras mor- och farföräldrar bodde också på gård så skogsbruk och jakt var 

en naturlig del i hennes uppväxt. Hon följde som liten ibland med på jakt och när hon fick 

tillfälle provade hon gärna på att skjuta. Alexandras farfar, som var jägare, brukade ta med 

hennes bror till skjutbanan. 

– Men inte mig för jag var ju tjej. Men det är en generationsfråga. I dag är det självklart 

att en pappa tar med sin dotter till skjutbanan eller på jakt om hon vill. 

Alexandra har märkt en skillnad på hur man idag uppfattas som kvinnlig jägare och hur 

det var då hon började jaga. 

– Då tittade man på kvinna som jagade och tänkte: Oj, en tjej. Så är det inte idag. Mina 

pojkar frågar varför inte alla mammor jagar. De tycker det är konstigt att det finns 

mammor som inte jagar. 
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Alexandra har inte haft någon kvinnlig jägare som förebild. Hon har inte heller 

inspirerats av någon annan kvinna till att börja jaga. Hennes mamma och syster jagar inte. 

– Att jag började berodde helt på mitt eget intresse. 

Alexandras farmor var dock jägare, och hade jagat som ung, men det var inte förrän 

Alexandra tog sin jägarexamen som hennes farmor berättade att hon också jagat.  

 

Inne på gårdskontoret hänger en karta över gårdens arealer. De sträcker sig långt utanför 

herrgården, skytteskolan och ut över sjön. Runt om på markerna finns dammar som 

Charlie har grävt. Där trivs änder och här anordnar Alexandra och Charlie andjakter som 

de säljer. En annan del av kartan visar vildsvinshägnet där de också anordnar jakter som 

går att köpa. 

Charlie är utsedd jaktledare på gården och Alexandra är vice jaktledare och tillsammans 

organiserar och sköter de alla jakter. När inte Charlie är med är Alexandra jaktledare.  

– Som jaktledare är tydlighet det absolut viktigaste. Jag tror på att vara rak och tydlig. 

Det kan finnas män som misstycker och inte tycker att det är roligt att ha en kvinna som 

jaktledare. Men eftersom jag aldrig varit annat än kvinna, kan jag inte säga om en manlig 

jaktledare upplevs annorlunda än en kvinnlig.  

På jakterna brukar både kvinnor och män vara med.  

– Jag är egentligen inte mycket för att generalisera, men kvinnor är i större utsträckning 

mer försiktiga. Man chansar inte så mycket. Kvinnor har lättare att ta att de inte alltid 

skjuter. För män är det många gånger viktigare att de skjutit än att de skjutit något. 

Varför kvinnor börjar jaga tror Alexandra kan bero på många olika saker.  

– En del börjar för att de vill vara med männen, istället för att sitta ensamma hemma. 

Andra gör det för gemenskapen, att vara ute i skogen med andra och en del på grund av ett 

eget stort intresse. Det är lika spännande för en kvinna att smyga sig på ett djur eller att 

sitta på pass och få djur på sig, som det är för en man. 

På gården jagar Alexandra och Charlie, förutom vildsvin och änder, älg, rådjur, 

kronhjort samt småvilt som hare och räv. För sex år sedan satte de ut dovvilt på markerna, 

en procedur som gick via Naturvårdsverket. De fick tillstånd att släppa 20 djur varav 16 

var dräktiga hindar. Om tre-fyra år när stammen vuxit till sig kan de börja jaga dovhjort.  
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I en av de röda ladugårdarna på gården ligger gårdens slakterianläggning. Lokalen består 

av fyra rum. Ett rum där de flådda djuren hänger, ett kylrum, ett frysrum och ett 

stycknings- och packningsrum. Idag är rummen nästan tomma, de vita väggarna lyser. Ett 

ensamt flått rådjur hänger från taket.   

På Thoresta gård skjuter man ungefär 6 älgar, 10-15 kronhjortar, 30-40 rådjur och 

mellan 100 och 150 vildsvin varje år.  

Alexandra och Charlie försöker sälja så mycket kött de kan, av vildsvinen gör de också 

en korv ”vildprinsen”. Alexandra styckar mycket av det vilt som gården säljer. Köparna är 

vilthandlare, konferenshotell, privatpersoner och i viss utsträckning restauranger och 

livsmedelsbutiker. 

 

Skytteskolan, West Stockholm Shooting School, har fyra skyttebanor och ligger en bit 

nedanför gården, alldeles vid Mälaren. Banorna ligger längs med en ås, inbyggda i det som 

förr i tiden varit grustag. Här håller Alexandra lektioner och kurser i hagelskytte på 

lerduvor.  

 Idén att starta skytteskolan kom från Alexandras stora intresse att skjuta.  

– Att skjuta är barnsligt roligt. Vid lerduveskytte får man svar direkt, lerduvan går 

sönder om man träffat. Skytte hänger på ens egen skicklighet och man blir aldrig fulländad 

som skytt, det finns alltid ett steg till att ta.  

När hon flyttade till gården i slutet av 1980-talet började hon gå skytte- och 

instruktörsutbildningar. Bland annat gick hon på West London Shooting School i England.  

– Man sitter inte bakom en skolbänk och lär sig att bli skytteinstruktör. Utbildningen 

går ut på att aktivt instruera och se hur andra instruktörer gör. Som skytteinstruktör måste 

man kunna se vad kunden gör fel eller rätt, och förklara hur den ska göra. Man måste 

också kunna se hagelsvärmen, var den är i förhållande till duvan.  

Alexandra tar emot alla typer av kunder på skytteskolan; erfarna, nybörjare, de som 

endast skjuter för att det är roligt och de som tränar inför ett visst jakttillfälle. Än så länge 

är hennes kunder övervägande män. Men hon har fler kvinnor som kunder nu än när hon 

startade verksamheten. 

– Jag tror inte att jag har fått fler kvinnor som kunder för att jag är kvinna, men en del 

uppskattar att det är en kvinnlig instruktör. Andra bryr sig inte. Vissa trivs med att ta 

instruktioner från det egna könet och för andra är det precis tvärtom. Jag har märkt att en 

del män har lyft på ögonbrynen, och kanske tänkt: jaha en kvinna ska lära mig skjuta, men 

det brukar ge sig bra till slut i alla fall. 
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Alexandra märker att kvinnor ofta är mer noggranna än vad män är på skjutbanan. 

Kvinnor, som inte har skjutit tidigare, upplever hon som bättre lyssnare än män som är 

nybörjare. 

– De har lättare att ta till sig det jag säger och utföra det. En man kommer gärna med 

en egen uppfattning om hur det ska gå till. Män tycker det är häftigt att skjuta. För många 

kvinnor är det precis tvärtom, att skjuta är lite farligt och otäckt. Kvinnor är ofta även 

ovana vid vapnet och hur de ska hantera det. 

Idag tillverkas vapen som är anpassade för kvinnor men inte i samma utsträckning som 

för män. Alexandra tycker det är synd att damhagelbössor ofta görs så lätta.   

– Det är bättre att skjuta med ett tungt gevär och bli trött av det än att skjuta med ett 

lätt och få ont.  

När man är nybörjare och inte håller vapnet rätt är det lätt att man får stora rekyler vid 

skott. Ju lättare ett vapen är desto större är dessutom risken att rekylen blir hårdare. När 

vapnet slungas bakåt in mot axeln med en stark rekyl får man snabbt ont och blåmärken. 

 

Alla jägare behöver träna skytte, tycker Alexandra.  

– Det är otroligt viktigt att känna sig säker och vara vän med sina vapen. Det blir man 

inte av att träna på skjutbana en gång om året.  

Alexandra menar att man ska vara så trygg i sitt skytte att man vet när man ska skjuta. 

Minst lika viktigt är att man vet när man ska låta bli att skjuta. Som skytt måste man känna 

till sina egna begränsningar. 

– När man är ute på jakt ska man aldrig behöva fundera kring vad man ska göra med 

vapnet. Det ska sitta i ryggmärgen. 

 

Tidigare har Alexandra tävlat i skytte, främst i hagelskyttedisciplinen Sporting. Den är 

mer jaktlik än OS-disciplinerna Trap och Skeet. Lerduvorna kan komma från vilket håll 

som helst, vara olika hårda och ha olika storlekar.  

– Det är jättekul! 

För fem år sedan slutade Alexandra tävla. Att åka på tävling varannan helg, tog för 

mycket av hennes fritid. Nu är familjen och sönernas aktiviteter viktigare. Och jakten 

förstås. Senast jagade hon för tre dagar sen, då sköt hon ett rådjur. Imorgon ska hon iväg 

och jaga fasaner hos några vänner.  

– Det roligaste med jakten är att det alltid är en ny utmaning, och man vet aldrig vad 

man kan vänta sig. 
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Arbetsrapport 

 

Ämnesval 

Trots att det finns minst en jägare i var trettonde hushåll i Sverige, är jakt och viltvård, 

främmande för många människor. Att dessutom många kvinnor jagar känner ännu färre till.  

Jägare finns av alla typer; kvinnor, män, sådana som jagar för att vårda viltet och skogen, för nöje, 

för spänning, de som har jakt som fritidssyssla och de som har det som yrke. Jag vill med 

artikelserien visa kvinnorna som jagar, varför, vad och hur. Jag har också med mitt arbete försökt 

att ge kunskaper om jakt och viltvård. Dels för att många är nyfikna och dels för att tränga bort 

de fördomar som finns mot jakt och kvinnor som jagar.  

 

Syfte  

Syftet med arbetet är att visa att många kvinnor är intresserade av jakt och att det är ett intresse 

som växer. Syftet är också att visa att jakt inte bara handlar om att skjuta djur, utan att det även 

innefattar motion, att jägare tar hand om skogen och djuren och tycker om att vara ute i naturen.  

Jag har inte valt en traditionell jakttidning för publicering utan har istället tänkt mig att jag skriver 

för en damtidning. Artiklarna handlar om kvinnor och kommer att vara i en tidning som läses av 

kvinnor.  

 

Research 

Att hitta det kvinnliga jaktlaget, Anja Kjellson och Alexandra Wingårdh var inte så svårt. Svårare 

var att få till möten som stämde för alla. Både Alexandra och jaktlaget träffade jag i veckan innan 

inlämningsdagen för råmanuset. De dagarna blev intensiva både vad gällde research och 

skrivande. Till faktaartikeln använde jag mig av jägareförbundets och naturvårdsverkets hemsida 

för faktainhämtande. 

 

Form och gestaltning 

Jag valde att göra faktaartikeln kortare och lägga mer vikt vid personporträttet och reportaget. Jag 

ville ha med många naturbeskrivningar och scener för att lättare kunna beskriva jakt och 

reportaget har därför fått mest utrymme i artikelserien. Alexandra valde jag att beskriva främst i 

hennes roll som jägare och skytteinstruktör. Faktaartikeln har dels en faktadel om att fler kvinnor 

börjar jaga och dels en liten nyhetskrok om Anja Kjellson och hennes nya jobb.  
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Etiska problem 

Något jag funderat på i början av arbetets gång var hur jag skulle skriva för att inte uppröra 

människor som tycker det är obehagligt med vapen och döda djur. Det har varit lite av en 

utmaning att försöka få folk som inte jagar, eller som inte har någon erfarenhet av jakt eller 

naturupplevelser, bli lockade till att läsa mina artiklar.  

Många tycker att jakt kan vara motbjudande, att det handlar om att döda djur. För att komma 

undan det har jag försökt att visa alla delar av jakten, spänningen, hundarna, umgänget, allvaret, 

vilt- och skogsvården.   

Ett annat etiskt problem jag stötte på var när jag skrev personporträttet på Alexandra. Jag märkte 

efter ett tag jag att jag lätt kom in i ett språk som mer eller mindre gjorde reklam för hennes 

verksamhet och fick skriva om några delar av texten.   

 

Citatkontroll 

Jag har skickat e-post med citat till alla som sagt något i artiklarna. Alla utom en (Nanna i 

jaktlaget) har svarat och godkänt sina citat. Jag har även skickat hela reportaget till Ewa Klingspor 

(jaktledaren), personporträttet till Alexandra Wingårdh och nyhetsartikeln till Anja Kjellson. Det 

gjorde jag för att vara säker på att all fakta stämmer.   

 


