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(dec) 

2017 
 

Jaktkortslösare (31/12) 
● 6,8 % kvinnliga jaktkortslösare- 19 209 st, år 17/18 –dec 17 (+983 st) 

(totalt 283 494   jaktkortslösare) 

 

6,5 % kvinnliga jaktkortslösare- 18 226 st, år 16/17 (+482 st) (totalt 279 084  jaktkortslösare) 

6,3 % kvinnliga jaktkortslösare- 17 744 st, år 15/16 (+750 st) (totalt 281 936  jaktkortslösare) 

5,9 % kvinnliga jaktkortslösare- 16 994 st, år 14/15 (-165 st) (totalt 285 981  jaktkortslösare) 

6 % kvinnliga jaktkortslösare- 17 159 st, år 13/14 (totalt 284 484  jaktkortslösare)  

6 % kvinnliga jaktkortslösare- 17 646 st, år 12/13(totalt 291 200  jaktkortslösare) 

5,8 % kvinnliga jaktkortslösare- 16 694 st, år 11/12 (totalt 287 954  jaktkortslösare) 

5,5 % kvinnliga jaktkortslösare- 15 234 st, år 2010/11 (totalt 274 608  jaktkortslösare) 

5,5 % kvinnliga jaktkortslösare- 14 174 st, år 2009/10 (totalt 258 406  jaktkortslösare) 

5,4 % kvinnliga jaktkortslösare- 14 374 st, år 2008/09 (totalt 263 743  jaktkortslösare) 

5,3 % kvinnliga jaktkortslösare- 14 203 st, år 2007/08 (totalt 268 225  jaktkortslösare) 

5,2 % kvinnliga jaktkortslösare- 14 600 st, år 2006/07 (totalt 278 094  jaktkortslösare) 

5,1 %  kvinnliga jaktkortslösare - 14 209 st, år 2005/06 (totalt 278 024 jaktkortslösare) 

4,7 % kvinnliga jaktkortslösare - 13 478 st, år 2004/05 (totalt 284 500 jaktkortslösare) 

4,2 % kvinnliga jaktkortslösare - 12 024 st, år 2001/02 (totalt 287 742 jaktkortslösare) 

3,7 % kvinnliga jaktkortslösare – 11 300 st, år 1996/97 (totalt 308 330 jaktkortslösare) 
 

Jägarexamen 
● 21 % av de som tog jägarexamen var kvinnor, år 2017 (teoriprov 2684 

kvinnor/12 800) (Naturvårdsverket) 
 

21,9 % av de som tog jägarexamen var kvinnor, år 2016 (obs! 170120) 
(teoriprov 2 763 kvinnor/12 619 (Tot 12 650 slutavläsn) (Naturvårdsverket) 

21,6 % av de som tog jägarexamen var kvinnor, år 2015  
(teoriprov 2 876 kvinnor/13 341) (Naturvårdsverket) 

20,8 % av de som tog jägarexamen var kvinnor, år 2014 
(teoriprov 2 560 kvinnor/12 325) (Naturvårdsverket) 

20 % av de som tog jägarexamen var kvinnor, år 2013 
(teoriprov 2 370 kvinnor/11 810) (Naturvårdsverket) 

20,2 % av de som tog jägarexamen var kvinnor, år 2012 
(teoriprov 2 256 kvinnor/11 168) (Naturvårdsverket) 

20,8 % av de som tog jägarexamen var kvinnor, år 2011 
(teoriprov 2 109 kvinnor/10 146) (Naturvårdsverket) 

19,7 % av de som tog jägarexamen var kvinnor, år 2010 
(teoriprov 1 976 kvinnor/10 050) (Naturvårdsverket) 

20,1 % av de som tog jägarexamen var kvinnor, år 2009 
(teoriprov 1 857 kvinnor/9 207) (Naturvårdsverket) 

21 % av de som tog jägarexamen var kvinnor, år 2008 
(teoriprov 1809 kvinnor/8 580) (Naturvårdsverket) 

22 % av de som tog jägarexamen var kvinnor, år 2007 
(teoriprov 1 762 kvinnor/8 005) (Naturvårdsverket) 

KLAR 

180126 

 



22 % av de som tog jägarexamen var kvinnor, år 2006. 
(nytt teoriprov 1 836 kvinnor/8 415) (Naturvårdsverket) 

22 % av de som tog jägarexamen var kvinnor, år 2005. 
( g:a teoretiskt grundprov + nytt teoriprov 1 992 kvinnor/ 8 620) (Naturvårdsverket) 
24 % av de som tog jägarexamen var kvinnor, år 2004  
( teoretiska grundprov, 2 392 kvinnor/10 074) (Naturvårdsverket) 
18,8 % av de som tog av jägarexamen var kvinnor, år 1995  

(teoretiskt grundprov, 2 889/15 342) (Svenska Jägareförbundet) 

 

Kvinnliga medlemmar i Svenska Jägareförbundet 
(31/12) 

● 13 134 st kvinnliga medlemmar (tot), år 2017 (+50 st) 

 
13 084 st kvinnliga medlemmar (tot), år 2016 (+126 st) 

12 958 st kvinnliga medlemmar (tot), år 2015 (+422 st) 

12 536 st kvinnliga medlemmar (tot), år 2014 (+29 st) 

12 507 st kvinnliga medlemmar (tot), år 2013 (+504 st) 

12 003 st kvinnliga medlemmar, år 2012 (- 2 495 st) 
Stor medlemsomställning med b la ändrade medlemskategorier påverkade medlemsantalet 2012 

14 498 st kvinnliga medlemmar, år 2011 (+878 st) 

13 620 st kvinnliga medlemmar, år 2010 (+67 st) 

13 553 st kvinnliga medlemmar, år 2009 (+1 202 st) 
Kampanjen Generationsskiftet gav stort antal flickor under 18 år 

12 351 st kvinnliga medlemmar, år 2008 (+919 st) 
Kampanjen Generationsskiftet gav stort antal flickor under 18 år 

11 432 st kvinnliga medlemmar, år 2007 (+ 136 st) 

11 296 st kvinnliga medlemmar, år 2006 (+ 75) 

11 221 st kvinnliga medlemmar, år 2005 
 

● 8,8 procent kvinnliga medlemmar, år 2017 (13 134/ 148 520 tot) 
Andelen kvinnliga medlemmar varierar på länsnivå, mellan 5,9-11,8 procent. 

 
8,7 procent kvinnliga medlemmar, år 2016 (13 084/ 150 270 tot) 

8,6 procent kvinnliga medlemmar, år 2015 (12 958/ 151 201 tot) 

8,3 procent kvinnliga medlemmar, år 2014 (12 536/151 020 tot) 

8,1 procent kvinnliga medlemmar, år 2013 (12 507/153 773 tot) 

8 procent kvinnliga medlemmar, år 2012 (12 003/149 546 tot) 

8,3 procent kvinnliga medlemmar, år 2011 (14 498/175 434 tot) 

7,6 procent kvinnliga medlemmar, år 2010 (13 620/179 002 tot) 

7,4 procent kvinnliga medlemmar, år 2009 (13 553/183 195 tot) 

6,8 procent kvinnliga medlemmar, år 2008 (12 351/181 934 tot) 

6,1 % kvinnliga medlemmar, år 2007 (11 432/186 172 tot) 

6 % kvinnliga medlemmar, år 2006 (11 296/188 379 tot) 

5,9 %, (år 2005), 6 % (år 2004), 5,5 % (år 2003), 5,1 % (år 2001), 4,8 % (år 2000), 3,9 % (år 

1997). 
 

 

 

 



 

Kvinnor i Svenska Jägareförbundets styrelser 
Svenska Jägareförbundet bör spegla medlemsfördelningen även i styrelserepresentationen i alla led; 

jaktvårdskretsar-, länsjaktvårdsföreningar-, och förbundsstyrelse (Mål, Jakt & viltvårdsuppdraget (tidigare kallat 

Allmänna Uppdraget). 

 

● 20 % kvinnor i förbundsstyrelsen, år 2017 (2 st/10)  
 

30 % kvinnor i förbundsstyrelsen, år 2016 (3 st/10)  

20 % kvinnor i förbundsstyrelsen, år 2015 (2 st/10)  

20 % kvinnor i förbundsstyrelsen, år 2014 (2 st/10)  

20 % kvinnor i förbundsstyrelsen, år 2013 (2 st/10)  

20 % kvinnor i förbundsstyrelsen, år 2012 (2 st/10)  

20 % kvinnor i förbundsstyrelsen, år 2011 (2 st/10)  

20 % kvinnor i förbundsstyrelsen, år 2010 (2 st/10)  

20 % kvinnor i förbundsstyrelsen, år 2009 (2 st/10)  

20 % kvinnor i förbundsstyrelsen, år 2008 (2 st/10)  

10 % kvinnor i förbundsstyrelsen, år 2007 (1 st/10)  

20 % kvinnor i förbundsstyrelsen, år 2006 (2 st/10)  

20 %, (år 2005) 

24 %, (år 2001) 

 

● 20,3 % kvinnor i länsföreningarnas styrelser, år 2017 (42/(207) st) 
Ordinarie ledamöter räknas. Två länsföreningar hade ingen kvinna som ordinarie ledamot i styrelsen. Det fanns 

också sex kvinnliga suppleanter i länsföreningarnas styrelser. Två länsföreningar har en kvinnlig 

länsordförande. 

 

17,4 %, år 2016 (36/207 st). Fem länsföreningar hade ingen kvinna som ordinarie ledamot i styrelsen. Det fanns också 10 

kvinnliga suppleanter i länsföreningarnas styrelser. 
16,9 %, år 2015 (35/207 st). Fyra länsföreningar hade ingen kvinna som ordinarie ledamot i styrelsen. Det fanns också sju 

kvinnliga suppleanter i länsföreningarnas styrelser. 
15,4 %, år 2014 (32/207 st). Fyra länsföreningar hade ingen kvinna i styrelsen. Ordinarie ledamöter räknas. 

12,1 %, år 2013 (25/207 st). Sex länsföreningar hade ingen kvinna i styrelsen. Ordinarie ledamöter räknas 

11,4 %, år 2012 (24/211 st). Sju länsföreningar hade ingen kvinna i styrelsen. Ordinarie ledamöter räknas 

11,9 %, år 2011 (26/218 st). Fyra länsföreningar hade ingen kvinna i styrelsen. Ordinarie ledamöter räknas 

10 % , år 2010 (22/220 st), Fem länsföreningar hade ingen  kvinna i styrelsen. Ordinarie ledamöter räknas 

9,8 % , år 2009 (22/224 st), Sex länsföreningar hade ingen  kvinna i styrelsen. Ordinarie ledamöter räknas 

10,7 %, år 2008, (23/215 st). Fem länsföreningar hade ingen kvinna i styrelsen. Ordinarie ledamöter räknas 
9,4 %, år 2007, (21/223 st). Sex länsföreningar har ingen kvinna i styrelsen. Ordinarie ledamöter räknas 

9,7 %, år 2006, (26 st/268) Fyra länsföreningar hade ingen kvinna i styrelsen. Ordinarie ledamöter räknas 

9 %, år 2005, (30 st) Fyra länsföreningar hade ingen kvinna i styrelsen. Ordinarie ledamöter räknas 

6,1 %, år 2001 Sex länsföreningar hade ingen kvinna i styrelsen. Ordinarie ledamöter räknas 

 

● 10,1 % kvinnor i jaktvårdskretsarnas styrelser, år 2017 (292 st/(2889) 
Ordinarie ledamöter och suppleanter räknas. 26 st jaktvårdskretsar hade en kvinnlig ordförande. 
 
9% kvinnor i jaktvårdskretsarnas styrelser, år 2016 (268 st/2986) 
22 st jaktvårdskretsar hade en kvinnlig ordförande. Ordinarie ledamöter och suppleanter räknas. 

8,3% kvinnor i jaktvårdskretsarnas styrelser, år 2015 (251 st/3040) 
23 st jaktvårdskretsar hade en kvinnlig ordförande. Ordinarie ledamöter och suppleanter räknas. 

8,2% kvinnor i jaktvårdskretsarnas styrelser, år 2014 (256 st/3127) 
19 st jaktvårdskretsar hade en kvinnlig ordförande. Ordinarie ledamöter och suppleanter räknas. 



8,1% kvinnor i jaktvårdskretsarnas styrelser, år 2013 (262 st/3235) 
15 st jaktvårdskretsar hade en kvinnlig ordförande. 

7,7% kvinnor i jaktvårdskretsarnas styrelser, år 2012 (252 st/3280) 
12 st jaktvårdskretsar hade en kvinnlig ordförande. 

7,7% kvinnor i jaktvårdskretsarnas styrelser, år 2011 (254 st/3310) 
15 st jaktvårdskretsar hade en kvinnlig ordförande 

7,7% kvinnor i jaktvårdskretsarnas styrelser, år 2010 (255 st/3298) 
17 st jaktvårdskretsar hade en kvinnlig ordförande 

8,1% kvinnor i jaktvårdskretsarnas styrelser, år 2009 (268 st/3299) 
20 st jaktvårdskretsar hade en kvinnlig ordförande 

7,4 % kvinnor i jaktvårdskretsarnas styrelser, år 2008 (239 st/3233),  
18 st jaktvårdskretsar hade en kvinnlig ordförande 

7,5 % kvinnor i jaktvårdskretarnas styrelser, år 2007 (216 st/2889) 

6,6 % kvinnor i jaktvårdskretarnas styrelser, år 2006 (212 st/3185) 

5,8 % kvinnor i jaktvårdskretarnas styrelser, år 2005 (175 st) 

3 % ( år 2001), (enkätsvar från 14 län) 

 

 

● 10,2 % kvinnliga ombud (5/49), på Svenska Jägareförbundets 

förbundsårsstämma, år 2017 
 

18,4 % kvinnliga ombud (9/49), på SJF:s förbundsårsstämma, år 2016 

23,4 % kvinnliga ombud (11/47), på SJF:s förbundsårsstämma, på Öster Malma år 2015 

13,7 % kvinnliga ombud (7/51), på SJF:s förbundsårsstämma, år 2014 

4,1 % kvinnliga ombud (2/49), på SJF:s förbundsårsstämma på Öster Malma, 2013 

7 % kvinnliga ombud (4/57), på SJF:s förbundsårsstämma i Växjö, 2012 

3,5 % kvinnliga ombud (2/57), på SJF:s förbundsårsstämma på Öster Malma, 2011 
7 % kvinnliga ombud (4/57) på SJF:s förbundsårsstämma i Åre, 2010 

6,9 % kvinnliga ombud (4/58) på SJF:s förbundsårsstämma på Öster Malma, 2009 

10,2 % kvinnliga ombud (6/59) på SJF:s förbundsårsstämma i Västerås, 2008 

8,5 % kvinnliga ombud (5/59) på SJF:s förbundsårsstämma på Gotland, 2007 

10,2 % kvinnliga ombud (6/59) på SJF förbundsårsstämma i Varberg, 2006 

 
 

● Svenska Jägareförbundet hade 68,4 procent marknadsandel av alla 

kvinnliga jaktkortslösare, 2017  
(13 134 tot. kvinnliga medlemmar SJF / 19 209 kvinnliga jaktkortslösare) 

Måttet ”marknadsandel” stämmer inte längre på grund av att statligt jaktkort inte krävs för jägare under 18 år. 

SJF har också många medlemmar, 0-18 år i Generationsskiftet och som Jägarskolemedlemmar. Dessa finns inte 

i jaktkortsregistret. 

 

Den mindre jägarorganisationen: Jägarnas Riksförbund hade enligt deras egna uppgifter, 

4247 kvinnliga medlemmar (10,6%) av 40 067 (15/12-16). 

4 078 kvinnliga medlemmar (10,8%) av 37 640 (31/12-15). 

 

● Kvinnliga medlemmar ökade 79 procent (+5 799 st), år 1997-2017 
(13 134 kvinnor, år 2017, 7 335 kvinnor, år 1997) 

 

● 40 procent var flickor i Generationsskiftet, (2 378/5 919), år 2015  
Kampanjen Generationsskiftet innebar att vuxna medlemmar fick anmäla sina barn gratis som medlemmar i 

SJF. Sedan 2012 nyanmäls inte längre generationsskiftet utan ”gratismedlemmar” fasas ut. 

 

39 procent var flickor i Generationsskiftet, år 2014 (2 751/7 073),  



37 procent var flickor i Generationsskiftet, år 2012 (3 106/8 387) 

37,1 procent var flickor i Generationsskiftet, år 2011 (3 075/8 281) 

35,9 procent var flickor i Generationsskiftet, år 2010 (2 462/6 867) 

35,7 procent var flickor i Generationsskiftet, år 2009 (2 436/6 825) 
 

Licenser jaktvapen 
● 31 808 kvinnor har licens för jaktvapen i Sverige, år 2007 (+1 784 st från 2005) 

(Totalt 491 086 personer hade vapenlicenser för jaktvapen)(Rikspolisstyrelsen, jan 08). 

● 6,5 % är kvinnor av de som har licenser för jaktvapen (Rikspolisstyrelsen, jan 08). 

 

30 024 kvinnor har licens för jaktvapen i Sverige, år 2005  

(Totalt 500 859 personer hade vapenlicenser för jaktvapen)(Rikspolisstyrelsen, nov 05). 

6 % är kvinnor av de som har licenser för jaktvapen (Rikspolisstyrelsen, nov 05). 
 

Skogsägare 
● 38 % av de privata skogsägarna i Sverige är kvinnor (135 116 st). De äger skog 

och har därmed också jakträtt.  (Skogsvårdsorganisationens statistik, år 2000). 

 

37 % av privata skogsägare, kvinnor (126 000 st), år 1994. Kvinnorna ägde 3,7 milj. ha skog 

som hade ett värde av 80 miljarder kronor. (SCB 1994)). 

 

 

Norden, Internationellt 
Även internationellt ökar antalet och andelen kvinnliga jägare. I USA är ca 10 procent av 

jägarna, kvinnor. Jägarorganisationerna i Norge, Finland och Danmark gör också särskilda 

satsningar på kvinnliga jägare. 

 

 

//Anja Kjellsson, nationellt ansvar, JAQT, ”Kvinnor i jakten” 180126 


