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Förord 
När jag skrev min avhandling liknade jag i förordet arbetet med Frodos veder-
mödor på väg mot Domedagsberget. Med den här boken är den parallellen helt 
fel. Det har snarast varit som en trevlig promenad i vackert väder där alla jag 
mött har varit som vänliga hober. Även den här gången hade jag emellertid inte 
kommit dit jag ska utan alla godhjärtade människor som gett både handfast 
hjälp och uppmuntran på vägen. Bland dem finns folk inom och utanför SBK, 
personer på Gotland, i Växjö, Uppsala och Stockholm, människor med och 
utan hund, män och kvinnor. Till er alla – ett mycket stort tack för all hjälp ni 
gett mig! Ni har bidragit inte bara till att det blivit en bok, utan också till att jag 
haft väldigt roligt på vägen. 

Erika Sandström 
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Inledning 
I Svenska kennelklubbens tidskrift Hundsport kåserar mångåriga medarbetaren 
Ursula Wilby på temat ”Visst var det bättre förr?” 

Man tränade sina hundar på Brukshundklubben och det var en ytterst mansdo-
minerad värld. Nästan alla kvinnliga individer höll till i klubbstugans kök och 
inte på apellplanen. Och vissa av gubbarna hade lärt sina hundar tricket ”Vad-
gör-flickorna-på-lördag” och då la hunden sig på rygg. Och så skrattade alla.1 

Ursula Wilby är inte alldeles allvarlig i sin betraktelse över att det var bättre förr 
i hundvärlden, på den tiden när man inte plockade upp bajs, avmaskningsmedel 
var så giftigt att man använde handskar när det skulle hanteras och hundarna 
var lösa i bilen. Men hennes bild av ett ”förr” där kvinnor på brukshundklubbar 
var en anomali som, om de alls fanns, höll till i köket är helt riktig. Brukshund-
klubbarna var en manlig miljö under särskilt 1940-, 1950- och 1960-talen. Idag 
ser det inte ut så. 75 procent av de cirka 60 000 medlemmarna i Svenska bruks-
hundklubben (SBK) är numera kvinnor. Hundtränaren, som tidigare med själv-
klarhet antogs vara en man, är nu oftare en kvinna. 85 procent av dem som 
tävlade med hund 2015 var kvinnor. Jag har själv hundar och har varit aktiv i 
min lokalklubb under en period då styrelsen enbart bestod av kvinnor. Men jag 
minns också hur det såg ut på 1980-talet då jag följde med min pappa på hund-
träning och SBK:s lokalavdelning framförallt bestod av män i oljerock med 
schäfrar. Hundsport och hundträning har under den period Svenska bruks-
hundklubben funnits genomgått en tydlig feminisering. Att så är fallet har på 
senare år noterats inte bara inom organisationen utan också av andra. I den 
populärvetenskapliga Hur tänker din hund? från 2017 konstaterar biologen Bo 
Söderström att hundträning har professionaliserats och att Svenska Brukshund-
klubben samtidigt har breddat sitt verksamhetsområde och kommit att bli do-
minerad av kvinnor.2 Hundar och hundträning har fått allt högre status i sam-
hället. Det är i sig intressant, eftersom majoriteten av den forskning som gjorts 
                                                             
1 Hundsport nr. 11 2015, s. 18. Det ”förr” Ursula Wilby beskriver är gissningsvis det 
tidiga 1960-talet. 
2 Söderström 2017, s. 9f. Söderström konstaterar att hundträning i allt större utsträck-
ning bygger på vetenskapliga studier och kan konstatera att antalet vetenskapliga artiklar 
om hundars beteende har fördubblats varje årtionde sedan 1980-talet, Söderström 2017, 
s. 17. 
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om feminseringsprocesser visar att ett yrke eller en sysselsättning tappar i status 
när kvinnor börjar dominera numerärt. Det tycks, som vi också kommer att se i 
det följande, inte vara fallet när det gäller hundträning. 

Titeln Han, hon och hunden har jag lånat. År 1957 användes den i tidskriften 
Brukshunden som underrubrik i en artikel av Einar Edström, den förste chefen 
för Arméns hundskola. Edströms text handlade om hur draghundssporten in-
troducerades i Sverige som civil fritidssysselsättning och han beskriver hur han 
höll kurser i form av fjällturer med hund och pulka. Han ville allra helst att 
varje ekipage skulle bestå just av han, hon och hunden, att sporten skulle vara 
för både män och kvinnor. I bästa fall skulle det vara en familj som gav sig ut på 
tur, de äkta makarna med parets hund. I realiteten var det sällan så, skriver 
Edström, istället kom det deltagare som aldrig tidigare sett varandra och då 
försökte han para ihop man och kvinna utifrån deras förkunskaper. Oftast var 
det en övervikt av män på kurserna så många hundar fick två hussar, men Ed-
ström skriver att det också vid något tillfälle hände att de kvinnliga deltagarna 
var i majoritet och att ett ekipage kunde bestå av en hund och två ”amazoner”.3 
Också på 1950-talet fanns det alltså kvinnor i hundvärlden, och deras närvaro 
ansågs önskvärd. 

Frågan 
Den här boken handlar om hur det gick till när kvinnor klev ut från klubbstu-
gornas kök och började träna hundar. Jag kommer att beskriva vad som hände, 
när det hände och försöka förklara varför det skedde. Vad har män och kvinnor 
haft för roller inom Svenska Brukshundklubben? Vilka egenskaper har ansetts 
känneteckna en god hundtränare? Vad har förändrats över tid? 

Att identifiera vilka följder feminiseringen fått är svårt, men jag gör ett för-
sök att peka på några möjliga konsekvenser av den ökande andelen kvinnliga 
aktiva inom SBK. Genushistoria bör handla både om män och kvinnor och 
relationen dem emellan, liksom om vad som ansetts manligt respektive kvinnligt 
under olika tidsperioder. Eftersom jag här undersöker feminisering kommer det 
dock till stor del att handla om kvinnor och deras förändrade roller inom klub-
ben. Jag hade strängt taget också kunnat skriva om avmaskulinisering och lagt 
fokus på männens förändrade roller och försökt förklara varför deras andel av 

                                                             
3 Brukshunden nr. 6 1957, s. 125. 
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medlemsantalet minskat. Även om det nu inte är huvudspåret, kommer jag 
också att låta den processen vara med på ett hörn.  

Det finns ett antal faktorer som gör Svenska Brukshundklubben intressant 
som ett fall för studier av relationer mellan män och kvinnor. Det en relativt 
stor rörelse under hela efterkrigstiden, med en boom från slutet av 1960-talet. 
Under hela undersökningsperioden har SBK varit den största organisationen för 
hundsport, både för träning och tävling. Inom den allra största och äldsta hund-
ägarorganisationen i Sverige, Svenska Kennelklubben, har fokus framförallt legat 
på avel och utställning. I SKK:s tidskrift Hundsport är det också dessa frågor 
som får störst utrymme. Även om jag är på det klara med att det finns de som 
anser utställning vara hundsport delar jag inte den uppfattningen. SBK är ett 
bättre val av organisation för den som vill studera förändringar över tid inom 
svensk hundsport. SBK har på relativt kort tid gått från att vara kraftigt mans-
dominerad till att idag ha lika ett kraftigt kvinnoöverskott. Skillnaden är på 
intet vis bara kvantitativ; i själva verket tycker jag att det verkligt intressanta är 
den kvalitativa förändringen, alltså hur man sett på män och kvinnor. En kvinn-
lig hundförare var förr just det, en kvinnlig förare eftersom hundföraren normalt 
sett var en man. Den normen har genomgått en mycket tydlig förändring jäm-
fört med idag när bilden av en aktiv hundägare nog snarast är en kvinna. 

Källmaterialet 
Under hela sin livstid, från 1940, har Svenska brukshundklubben producerat 
tidskriften Brukshunden. Tidskriften innehåller reportage från kurser, tävlingar 
och utställningar, artiklar om hundrelaterade ämnen – uppfostran, träning, 
hälsa – kåserier, insändare och debatter. Det mesta av detta material är av in-
tresse för mig då det berättar om vem som gör vad och ger bilder av hur män 
och kvinnor betraktas inom organisationen. Det är inte orimligt att tro att sär-
skilt insändare och debattartiklar skulle vara intressanta, men så är det inte. 
Utan att föregå undersökningen är det praktiskt taget aldrig så att genusfrågor 
diskuteras där. Jag får alltså betydligt mer matnyttig information i texter som 
egentligen inte alls är ute efter att diskutera mäns och kvinnors relationer till 
varandra och till hundarna. Ett exempel är de rapporter från lokalklubbar som 
är frekvent förekommande i tidskriften under 1940- och 1950-talen. Klubben si 
och så berättar om vilka aktiviteter som förekommer eller om någon särskild 
tillställning. På så sätt går det också att få en uppfattning om vad som skedde på 
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lokalplanet och om vem som gjorde vad i föreningarna. Det finns perioder då 
tidningen varit en smula tunn, då det mest har varit resultatlistor och bilder, 
men i allmänhet har tidningen varit en relativt fyllig produkt och allt mer så 
under senare år. Annonser har förekommit under hela tidningens livstid, men i 
större omfattning under senare år. Annonsmaterialet är oftast sådant som är 
direkt hundrelaterat men också andra produkter förekommer. Bilder har alltid 
förekommit i tidningen och även dessa är självklart av intresse för undersök-
ningen. Också de berättar om synen på manligt och kvinnligt. Jag har inte gjort 
någon kvantitativ analys av bildmaterialet, alltså inte räknat hur ofta män re-
spektive kvinnor finns med på bild. I detta sammanhang är det nog att konsta-
tera att det finns betydligt fler kvinnor på bilderna i dagens Brukshunden än i 
den som gavs ut 1940. Mer intressant är att se på hur män respektive kvinnor 
framställs och kommenteras i bildtexterna.  

För perioden före 1940 har jag använt mig av de tidskrifter som producera-
des av Föreningen Svenska Skydds- och Sjukvårdshunden (FSSSH) mellan 1920 
och 1939 och av Svenska Schäferhundklubben från 1924 till 1939. FSSSH 
brukar betraktas som föregångaren till SBK, och båda föreningarnas medlemmar 
övergick i princip till SBK efter 1940. Jag har också undersökt Sveriges Hun-
dungdoms tidning Hundar, Hundar som fanns mellan 1995 och 2000. 

Svenska brukshundklubben har producerat en hel del text i form av proto-
koll från centralstyrelsens möten liksom från utskott och kommittéer. Under 
1940-talet och 1950-talet redovisas årsberättelserna i sin helhet i Brukshunden, i 
övrigt finns de tillgängliga på SBK:s kansli och för senare år också digitalt på 
organisationens hemsida. Detta material är av intresse trots att det generellt sett 
är kortfattade protokoll som inte visar de diskussioner som eventuellt har före-
gått beslut. Medlemslistor hade varit tacksamt material, men sådana finns tyvärr 
inte bevarade centralt och oftast inte heller inom lokalklubbarna. 

Det är få av SBK:s lokalklubbar som lämnat in material till arkivering på 
lands-, kommun- eller föreningsarkiv. Det mesta torde ligga kvar i klubbstugor 
runt om i landet, i de fall man inte helt enkelt gjort sig av med det. Det material 
jag använt är från Visby brukshundklubb och från Växjö brukshundklubb, båda 
bildade 1944. För Växjös del finns material fram till slutet av 1970-talet på 
Kronobergsarkivet och det senare materialet i klubbstugan. I Visbys fall finns 
materialet fram till 2000 på Landsarkivet medan det nyare finns kvar hos Visby 
brukshundklubb. Båda klubbarna har under perioder gett ut medlemstidningar, 
Böiracku (Visby) och Värendshunden (Växjö). Både Visby och Växjö är alltså 
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relativt gamla brukshundklubbar och de har också det gemensamt att de, i likhet 
med många andra av de tidiga lokalföreningarna, bildades på militärorter med 
ett relativt stort inslag av militärer som drivande krafter. Fördelen med det lo-
kala materialet är att det ger en inblick i lokalklubbens arbete, som naturligt nog 
ser lite annorlunda ut än arbetsuppgifterna på den centrala nivån. En lokal 
fotbollsförening och Svenska fotbollförbundet gör ju inte heller riktigt samma 
saker. Konkret låter lokalföreningens material, som styrelseprotokoll, kurspro-
gram och medlemslistor, mig se sådant som andelen män respektive kvinnor, 
liksom hur arbetsdelningen inom föreningarna sett ut. I den mån man kan 
misstänka att Visby och Växjö skiljer sig åt från ”normalklubben” skulle det vara 
just att det är gamla klubbar som skulle kunna bevara äldre traditioner längre än 
nyare lokalföreningar.  

Övrigt material av intresse har varit litteratur om hundfostran och hundträ-
ning. Det har producerats en hel del sådant material. Särskilt från 1990-talet har 
en veritabel flod av hundböcker funnits tillgängliga för den svenska marknaden. 
Det är inte relevant att gå igenom allt och jag har därför valt i första hand de 
böcker som producerats av SBK eller i samarbete med SBK och som använts på 
föreningens kurser för hundägare. I andra hand har jag valt böcker som jag 
utifrån lokalföreningars protokoll och artiklar i Brukshunden vet har använts i 
utbildningsverksamheten även om de inte producerats av föreningen.  

Svenska brukshundklubben – en bakgrund 
En stor del delen av hundsporten i Sverige har utövats och utövas i SBK:s regi. 
Hundratusentals hundägare har sedan organisationens bildande 1940 gått kur-
ser inom klubben och där fått grundläggande kunskaper om hundträning. SBK 
är associerat med Svenska kennelklubben (SKK), som är den centrala hundor-
ganisationen i Sverige. Svenska kennelklubben bildades efter främst engelsk 
förebild 1889 i syfte att främja hundaveln.  

Föreningen Svenska Skydds- och Sjukvårdshunden (FSSSH), som anses vara 
en föregångare till SBK bildades 1918. Då hade första världskriget visat att 
hundar kunde vara en tillgång i försvaret, som rapporthundar – som alltså 
sprang med meddelanden mellan olika posteringar – och som just sjukvårds-
hundar med uppgift att lokalisera och visa var skadade personer finns. Hundar 
användes också för bevakning och, med inspiration främst från Norge, som 
dragdjur vid militära insatser i snöig terräng. 1936 inrättades Arméhundsväsen-
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det och Arméhundskolan i Sollefteå. Under olika namn skulle den organisation-
en utbilda såväl civila som militära hundförare och föda upp hundar i statens 
tjänst under många år.4 Andra världskriget aktualiserade frågan om hunden i 
försvarets tjänst och eftersom FSSSH inte ansågs vara fullt så effektiv som önsk-
värt, samtidigt som det vid sidan av den föreningen också existerade andra spe-
cialklubbar valde man en ny väg. Svenska brukshundklubben bildades 1940 och 
associerades med Svenska kennelklubben. Sedan 1941 samarbetar SBK med 
polisen och organisationen är en del av civilförsvaret, på samma sätt som exem-
pelvis Blå stjärnan, Röda korset och Lotta-rörelsen.5 När föreningen grundades 
var kopplingen till försvarsmakten central, men idag är det förmodligen inte 
något som är allmänt känt bland medlemmarna.6  

Vid sidan av ansvaret för rasutveckling och utbildning av hundar till civil 
och militär nytta skulle SBK också ge kurser för alla hundar oavsett ras. Före-
ningen såg det som sin uppgift att lära allmänheten sköta sina hundar på ett bra 
sätt. I stort sett samma uppgifter finns kvar idag, om än formulerade på ett 
annat sätt. SBK ska fortfarande sprida kunskap om hundar och ansvarsfullt 
hundägande, synliggöra hundens nytta i samhället, verka för aveln så att hun-
darna är mentalt och fysiskt sunda samt initiera eller stödja forskning om hun-
dar.7  

SBK är organiserat i ett antal lokalklubbar, som idag är omkring 300 till an-
talet, och rasklubbar för de cirka 20 raser som idag räknas som brukshundsraser. 
Lokalklubbarna tillhör alla något av de 18 distrikten. På nationell nivå hålls en 
årlig kongress vars uppgift bland annat är att utse en förbundsstyrelse om nio 
ledamöter. Arbetet där leds av förbundsordförande. SBK har ett kansli med ett 
tiotal anställda, varav en är organisationens generalsekreterare. Det senare är en 
tjänst till vilken man söker och blir anställd, inte en post som förtroendevald så 
som förbundsordföranden är.  

När föreningen bildades var den en liten organisation – 1940 fanns 93 med-
lemmar – men medlemsantalet ökade stadigt fram till 2006 och 2007, då det 

                                                             
4 Blomquist & Paulsson 1986, s. 9f. Numera är det Försvarsmaktens hundtjänstenhet, en 
del av Livgardet, som har hand om uppfödning och utbildning av hundar. Försvarsmak-
tens hemsida, www.forsvarsmakten.se 
5 Blomquist & Paulsson 1986, s. 53. 
Försvarsmaktens hemsida, www.forsvarsmakten.se. 
6 Brukshunden nr. 3 2017, s. 6. 
7 Stadgar för SBK 1942, SBK:s arkiv. Svenska brukshundklubbens hemsida, 
www.brukshundklubben.se. 
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fanns över 70 000 medlemmar. Sedan dess har antalet medlemmar fallit något 
till dagens dryga 60 000. Den enskilt största ökningen i antal medlemmar sked-
de under slutet av 1960-talet, mer specifikt under och efter en satsning där 
lokalklubbarna gav kurser i anslutning till en programserie på TV, ”Sådan herre, 
sådan hund”. Serien producerades gemensamt av Sveriges Radio och SBK. Pro-
grammet och kurserna gavs under vintern och våren 1967.8 För att delta i kur-
serna krävdes visserligen inte medlemskap i SBK, men många deltagare valde 
ändå detta, vilket ledde till att medlemsantalet ökade med 10 procent på ett år.9 
Att föreningen fick ett stort antal nya medlemmar från slutet av 1960-talet 
berodde sannolikt också på att det blivit allt mer populärt att ha hund, och på 
att allt fler hundägare såg fördelarna med att ha en grundlydig hund. Genom 
TV-serien hade SBK blivit känd för en större grupp människor, som sökte sig 
till närmaste lokalklubb för att delta i lydnadskurser. 

Från 1960-talet skapades nya aktiviteter, som lydnad, agility och rallylydnad. 
Föreningen breddades också på så sätt att kvinnorna kom in föreningen i allt 
större utsträckning, liksom ungdomar. Alla hundägare är inte aktiva som kurs-
deltagare eller tävlingsekipage och bara en tiondel är medlemmar i SBK. Dock 
törs jag påstå att de flesta av Sveriges hundägare går i alla fall någon kurs, oftast 
en valpkurs hos någon av SBK:s lokalklubbar. SBK har alltid haft vad man 
internt har kallat ”en hög genomströmning” av medlemmar, det vill säga många 
har varit medlemmar endast under ett eller ett par år, specifikt för att gå någon 
grundläggande kurs och få hjälp med att få vardagspli på sin hund. Sedan nöjer 
de sig med att ha hund som sällskap utan ambitioner att träna eller tävla. 
Hundbeståndet i Sverige har också stadigt ökat från att ha varit rekordlågt under 
andra världskriget, knappt 200 000 hundar, till att idag vara drygt 800 000.10 
2016 fanns nästan 400 000 hundägare i Sverige. 68 procent av dem var kvin-
nor.11 

Under större delen av SBK:s livstid finns ingen statistik över hur många män 
respektive kvinnor som varit medlemmar. Det är bara något man registrerat 

                                                             
8 Brukshunden nr. 5 1966, s. 159. 
9 Brukshunden nr. 2 1968, s. 116 och s. 122. 
10 Båda siffrorna är lägsta-siffror. Uppgifterna om antal hundar under kriget grundas på 
hundskatteregistret. Alla hundar var inte skattepliktiga och alla hundägare som hade 
skattepliktiga hundar betalade inte skatten. Idag, när hundskatten är avskaffad, förväntas 
uppfödare registrera sina valpar och ägare ska rapportera om hunden avlider. Det sker 
inte alltid.  
11 SKKs organisationsutredning. Bakgrundspromemoria 2017, s. 8. 
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under senare år. I vissa fall finns lokalföreningars arkiv kvar så att det är möjligt 
att räkna andelen män och kvinnor där, så som fallet är i Visby brukshund-
klubb. 

Figur 1: Andelen män och kvinnor bland Visby brukshundklubbs medlemmar 
1945–2014. 

Källa: Visby brukshundklubbs medlemslistor i pappersform för 1945, 1955 och 1975. 
För 1995 statistik från SBK. För 2014 är det SBK:s digitala medlemsregister som an-
vänts.  

Det är troligt att fördelningen ser ungefär likadan ut i andra klubbar och på 
riksnivå. För 2014, då det är lätt att jämföra med SBK i hela Sverige, stämmer 
andelen män respektive kvinnor väl med förhållandena i Visby. Cirka 70 pro-
cent var kvinnor i lokalklubben jämfört med 74 procent i riksorganisationen. 
Den genomsnittliga SBK-aren 2014 var en kvinna i medelåldern, mellan 36 och 
55 år.12 Antalet män i Visby Brukshundklubb har hållit sig relativt konstant, 
efter en minskning på 1950-talet. Det är framförallt kvinnorna som står för 
medlemsökningen. 

För ytterligare några lokalföreningar har SBK:s arkiv uppgifter om vilka som 
var medlemmar då föreningarna bildades. Det gäller då klubbar med relativt 
tidiga bildningsår, under 1940-talet. 

                                                             
12 SBK:s kansli. Material från företaget Insightones analys av SBK:s medlemmar. 
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Figur 2. Andelen män och kvinnor vid lokalklubbars bildande 1941–1948.  

Källa: SBK:s arkiv. Ansökningar om att bilda lokalklubb inom SBK. 

Även i dessa lokalklubbar är således verksamheten till övervägande del något för 
män. I Kiruna fanns inte en enda kvinna med när föreningen bildades. På Got-
land var det däremot så att fler kvinnor var med och bildade föreningen 1944 än 
som faktiskt var medlemmar året efter. De tycks alltså först ha tyckt att det 
verkade intressant men sedan valt att ändå inte vara med.  

Prov och tävlingar 
SBK skulle utbilda hundar i statens tjänst, så att civila hundförare skulle kunna 
tillhandahålla hundar som var kapabla att spåra, söka, rapportera och bevaka. 
Det fanns en medvetenhet om att andra världskrigets slut skulle innebära att 
verksamheten för hundar skulle förändras. Det skulle bli mindre ”på riktigt” och 
mer av sport och tävling.13 Så blev det också. Det ordnades tävlingar i rapport, 

                                                             
13  Brukshunden nr. 1 1943, s. 23. 
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spår och bevakning – parallellt med att försvaret allt mer övergick till att an-
vända tekniska lösningar istället för hundar. Över tid har reglerna för proven 
förändrats, men i grunden ser de likadana ut i dag som de gjorde i början på 
1950-talet.14 All hundsport, med undantag för draghundssport, utövas i klasser 
där män och kvinnor tävlar mot varandra. Hundsporten ser alltså i det avseen-
det ut som hästsporten, men det är i andra idrottssammanhang ovanligt att män 
och kvinnor tävlar mot varandra. 

Alla bruksgrenar består av ett lydnadsprov och ett specialprov i den av 
bruksgrenarna man väljer – spår, skydd, rapport eller sök. I alla bruksgrenar 
börjar ekipaget i appellklass, med de lägsta kraven på hund och förare, för att 
sedan avancera til lägre-, högre- och elitklass. Alla moment i lydnadsprovet 
liksom specialprovet betygsätts och den samlade poängsumman avgör om eki-
paget får flyttas upp till nästa klass. Spårgrenen går ut på att hunden följer ett 
personspår av viss längd och ålder. I sökprov ska hunden hitta och markera mer 
eller mindre dolda figuranter i ett bestämt terrängavsnitt. Skyddsarbetet handlar 
om att hunden ska kunna hindra en bevakad person från att avvika, kunna 
stoppa en flyende och avvärja hot mot föraren. Rapport går ut på att hunden så 
snabbt som möjligt ska förflytta sig mellan två stationer, mellan en förare och en 
hjälpförare. Patrullhundsverksamhet handlar om att hunden tillsammans med 
föraren ska avpatrullera ett visst område där hunden ska upptäcka och markera 
vittring eller ljud från människa. Alla dessa grenar är fortfarande sådana som kan 
ha och har praktisk nytta. En del av SBK:s medlemmar och deras hundar deltar 
i försvarets övningar som patrullekipage, skickas utomlands exempelvis för 
räddningsinsatser i jordbävningsområden och deltar med spår- och sökhundar i 
sökande efter försvunna personer. För de allra flesta är bruksproven dock ”bara” 
en hobby. Samtliga grenar kräver att flera personer tränar tillsammans; man 
behöver exempelvis ha figuranter som ligger gömda i skogen, agerar flyende eller 
lägger spår. Bruksgrenarna kräver också tillgång till relativt stora skogsområden 
– ett spår i elitklass ska vara en och en halv kilometer långt och ska man få plats 
med ett antal likvärdiga spår för en tävling krävs alltså utrymme. Staffan Thor-
man, zoolog och mångårigt aktiv inom SBK, har påpekat att bruksgrenarna i 

                                                             
14 Rapport. Projekt SBK-raser, Grupp 4. En genomgång av bruksprovens och bruksrasernas 
historia, samt rasklubbarnas och de aktivas synpunkter och önskemål om förändringar av 
bruksproven 2014, s. 7f. I rapporten påpekas också att bruksproven har en tredje funktion 
vid sidan av nyttan för samhället och en trevlig tävlingsform, nämligen att ge underlag 
för avelsarbetet. 
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princip bara kunnat uppkomma och leva vidare i Sverige. I de flesta andra län-
der finns inte någon motsvarighet till allemansrätten, vilket gjort att de hunds-
porter som utvecklats i exempelvis Storbritannien, är mer av arenasporter – som 
lydnadsprov och agility.15 IPO – internationell prövningsordning – blev officiell 
sport 1994. Det kan enklast beskrivas som brukshundsprov i internationell 
tappning efter internationella regler och kräver inte stora skogsytor.  

Även draghundssporten var ursprungligen en militär verksamhet, framförallt 
inspirerad av den norska armén under mellankrigstiden. Föraren åker skidor 
medan hunden drar en pulka med utrustning. Draghundssporten förlorade 
ganska snart sin militära betydelse och blev en renodlad civil idrott som var 
mycket populär fram till 1970-talet. Senare snöfattiga vintrar minskade intresset 
i södra Sverige, men sporten har numera återkommit med barmarksdrag där 
man springer, cyklar eller använder en kick-bike efter hunden. Det är den enda 
av hundsportens grenar som tillhör Riksidrottsförbundet – och den enda där 
män och kvinnor inte tävlar mot varandra utan i separata dam- respektive herr-
klasser. 

1971 blev lydnadsprov en av SBK erkänd tävlingsform. SBK såg lydnad som 
ett bra sätt att stimulera hundägare som inte vill tävla i bruksgrenar – det har 
behövts en ”något lättare tävlingsgren” för dem som inte har brukshundar, 
menade man.16 Dessutom ansågs lydnadsproven vara en mer publikvänlig aktivi-
tet då allt sker på apellplan där det syns – inte ute i terrängen där eventuell 
publik inte har en aning om vad som händer.  Ekipagen börjar i startklass och 
avancerar sedan vidare till klass 1, 2 och 3. Alla moment betygssätts och den 
sammanlagda summan avgör om ekipaget får flyttas upp till nästa klass.17 

Agility, som väl närmast kan beskrivas som hundhoppning, blev officiell täv-
lingsgren 1987. Hunden är lös och ska med hjälp av förarens dirigering ta sig 
igenom en hinderbana med så få fel som möjligt och så snabbt som möjligt. Ett 
normalt agilitylopp varar i 30–40 sekunder. När agilityn var ny var det framför-
allt unga flickor som ägnade sig åt sporten och den organiserades först under 
Sveriges Hundungdom.18 Numera är de flesta förare vuxna, precis som i andra 
hundsporter. Hundarna tävlar i olika grupper efter mankhöjd och som i andra 

                                                             
15 Thorman 2014, s. 25f. 
16 Brukshunden nr. 2 1972, s. 69. 
17 SBK:s hemsida, www.sbk.se, Lydnadsregler, Startklass – Klass 2, Lydnadsregler, Klass 
3. 
18 Brukshunden nr. 6 1986, s. 41. 
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grenar förekommer olika svårighetsklasser. Agility är idag den populäraste 
hundsporten med över 120 000 starter per år. Sedan 2016 sorterar agility inte 
under SBK utan har en egen SKK-ansluten organisation i form av Svenska Agi-
lityklubben (SAgiK).19 

Rallylydnad blev 2011 det senaste tillskottet till SBK:s grenar och har myck-
et snabbt blivit populärt. Trots namnet är det inte fråga om en snabb sport. 
Föraren och hunden ska ta sig igenom en bana med skyltar som talar om vad 
hunden ska utföra för moment – sitt, ligg, hopp etc. Föraren liknas vid en kart-
läsare i rally, och det är därifrån namnet kommer. Man kan säga att sporten 
liknar lydnad med ett antal moment som hunden ska kunna utföra på kom-
mando, men i rally kommer de i en för varje tävling ny bana där ett antal av de 
moment som ingår i klassen plockas samman. Till skillnad från i brukslydnad 
och lydnad får föraren berömma och uppmuntra hunden med rösten under 
momentens genomförande.20 

Utöver dessa sporter finns flera andra – nosework, freestyle, lure coursing, 
jaktprov och mycket mera – men de sorterar inte, och har heller inte sorterat 
under SBK och lämnas därför utanför den här redogörelsen. 

Kursverksamhet och folkbildning 
De flesta har mött SBK då de har gått kurs med sina hundar. De allra flesta går 
en kurs eller kanske två och är sedan nöjda. SBK har en hög genomströmning av 
medlemmar – det vill säga många är medlemmar en kortare period, ett eller två 
år. Sedan starten har det varit en ambition att lära hundägare att rätt ta hand om 
sina hundar, och grunderna för det kan läras ut genom en eller ett par kurser. 
Det är först under senare delen av 1900-talet, framförallt från 1980-talet, man 
börjar tala om att det är viktigt att aktivera hundarna, att de får göra saker och 
får mental stimulans, det vill säga träning som något som är gott i sig själv.  

Kursverksamheten har av naturliga skäl följt hundsportens utveckling i stort. 
Det kan inte finnas agilitykurser innan den sporten kommit till Sverige. I början 
av SBK:s livstid var kurserna alltså brukslydnadskurser, även om de för allmän-
heten marknadsfördes kort och gott som hundkurser eller dressyrkurser. Till 
dessa var alla hundar välkomna, oavsett ras, även om det var bruksdressyren som 

                                                             
19 Svenska Agilityklubbens hemsida, www.agilityklubben.se. 
20 SBK:s hemsida, www.sbk.se, Lydnadsregler, Startklass – Klass 2, Lydnadsregler, Klass 
3, Rallylydnadsregler. 
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lärdes ut. Under 1970-talet tillkom också lydnadskurser, det vill säga kurser som 
specifikt riktade in sig på träning för lydnadsklasserna. De hundar som gick kurs 
var vuxna. Det var inte förrän under 1970-talet som man började tänka att det 
fanns en poäng med valpkurser, att tidigt i hundens liv få den att förstå träning 
och utveckla goda vanor. Dessförinnan ansågs valpar inte mottagliga för inlär-
ning på det sättet, även om man även då såklart menade att valpar måste fostras.  

I ett av försöken att göra föreningen angelägen för större grupper av hundä-
gare, för sådana som inte har tävlingsambitioner, startades på 1980-talet allmän-
lydnadskurser. Tanken var att göra kurser som hjälpte ägarna att lära hundarna 
baskunskaper som att gå i koppel, komma på inkallning och stanna kvar även 
om det inte skulle användas som lydnadsmoment. Det finns självfallet en poäng 
med att ha en hund som kommer på inkallning också om man inte tänker tävla, 
och allmänlydnadskurserna fokuserade på detta; inte på att inkallningen skedde 
enligt regelboken utan på att hunden kom till föraren. Liksom valpkurserna blev 
allmänlydnadskurserna snabbt populära och kom för många icke tävlingsintres-
serade hundägare att bli det normala steget efter valpkurserna. I en enkät till 
3000 hundägare som SKK genomförde 2016 svarade ungefär häften att de gått 
en allmänlydnadskurs under de senaste tre åren.21 

Vid sidan av den kursverksamhet som handlar om att lära ägarna att träna 
hundar har SBK också haft en mer allmänt fostrande roll gentemot hundägare. 
Om än outtalat i föreningens mål har det funnits en ambition att lära hussar och 
mattar hur de bör bete sig för att hundarna inte ska orsaka problem i samhället. 
Det här blev särskilt tydligt från 1960-talet då antalet hundar i Sverige sköt i 
höjden och det förekom en samhällsdebatt om alla de problem hundar ansågs 
skapa. I alla fall uppfattade SBK att en sådan debatt fanns och reagerade på den 
genom att försöka fostra hundägarna. I Brukshunden förekom artiklar om hur 
ofta brevbärare blev hundbitna och förmaningar om hur en god hundägare ska 
förfara med hundbajs.22 I andra fall agerade SBK som en intresseorganisation för 
hundägare och argumenterade mot förslag om hundförbud i vissa lägenheter, 
koppeltvång i hela kommuner och mot förbud mot vissa hundraser. Mot slutet 
av 1900-talet tog SBK också rollen som hundskyddsorganisation genom att 

                                                             
21 SKKs organisationsutredning. Bakgrundspromemoria 2017, s. 14. 
22 Att hundbitna brevbärare inte var något komiskt inslag i filmer utan en realitet förkla-
ras i Brukshunden nr. 2 1974, s. 14. Den första lagstiftningen om att hundbajs ska plock-
as upp infördes i Stockholm 1 januari 1970. Brukshunden nr. 6 1993, s. 50.  
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tydligt argumentera för kuperingsförbud, mot el-dressyr och för upprättandet av 
en etiskt genomtänkt dressyrpolicy.  

Genus, feminisering och maskulinisering 
Feminisering är ett centralt begrepp här – det är just feminiseringen av den 
svenska hundsporten som jag undersöker. Men för att kunna tala om feminise-
ring måste man först konstatera att det finns egenskaper, yrken och sysselsätt-
ningar som ansetts eller anses vara mer lämpliga för män respektive kvinnor. 
Det finns alltså föreställningar om vad män och kvinnor är och förväntas ägna 
sig åt. Detta kan man kalla för ett genuskontrakt, även om Yvonne Hirdman, 
den forskare som främst förknippas med begreppet, är noga med att påtala att 
det inte handlar om ett kontrakt mellan två likvärdiga parter. Genuskontraktet, 
förställningarna om manligt och kvinnligt finns på olika nivåer i samhället – 
som idéer om vad som är manligt respektive kvinnligt och hur relationen mellan 
könen ska se ut, som mer konkreta idéer om vem som gör vad i social interakt-
ion, inom institutioner och på arbetsplatser och som föreställningar på individ-
nivå. Alltså omfattar dessa föreställningar en stor del av livet. De överförs också 
från den ena generationen till nästa.23  Samtidigt förändras genuskontraktet. 
Vad som anses rätt och riktigt för män respektive kvinnor är inte detsamma i 
alla tider, eller för den delen i alla samhällen. Det är just en sådan förändring vi 
kan se inom hundsporten när den gick från att vara tydligt manligt kodad till att 
istället bli en aktivitet för kvinnor. Med ett annat ord kan man säga att hunds-
porten feminiseras. 

Med feminisering avses två förhållanden, dels ett kvantitativt, att kvinnornas 
andel inom ett yrke eller i det här fallet en fritidsaktivitet ökar, dels ett kvalita-
tivt som handlar om att yrket, eller i det här fallet fritidsaktiviteten, omkodas 
från manlig till kvinnlig. Aktiviteten kommer alltså att förändras så att den från 
att ha uppfattats som manlig istället uppfattas som kvinnlig. Naturligtvis kan 
också det motsatta inträffa, att något som setts som kvinnligt börjat uppfattas 
som manligt. Den här typen av förändringar har framförallt studerats för arbets-
livets vidkommande, där olika yrkens maskulinisering respektive feminisering 
har ägnats uppmärksamhet. Yrken som posttjänsteman, bokhållare och folkskol-
lärare var en gång sådana som uppfattades som manliga, innan de omvandlades 

                                                             
23 Hirdman 2007, s. 216f. 
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till postfröken, sekreterare och lärarinna.24 Banktjänstemannen var just en man 
innan han under 1900-talets första hälft lämnade de lägst avlönade positionerna 
till de kvinnor som kom in i yrket.25 På motsvarade sätt, fast tvärtom, har andra 
yrken maskuliniserats – det vill säga de har gått från att uppfattas som kvinnliga 
och domineras av kvinnor (i antalet utövare) till att bli yrken för män. Ett av 
mest kända exemplet är historikern Lena Sommestads undersökning om hur 
mejerskor blev till mejerister parallellt med att yrket mekaniserades, blev mer 
tekniskt och därmed uppfattades som mer manligt.26  

Det går också att tala om avmaskulinisering, ett begrepp som historikern 
Anders Ottosson använder för att beskriva hur sjukgymnastyrket under första 
halvan av 1900-talet omvandlades från manligt till kvinnligt. Ottoson menar att 
det som hände var att manliga attribut allt mer försvann från yrket, framförallt 
statusen som självständig yrkesutövare. Parallellt med denna avmaskulinisering 
kom allt fler kvinnor in i yrket och verkade samtidigt som männen. När avmas-
kuliniseringen var, som Ottosson uttrycker det, fullbordad – det vill säga när 
sjukgymnasten inte längre var en självständig ”expert” utan underordnad läka-
ren – hade männen helt tappat intresset för yrket.27 Processen liknar den som 
beskrivits för posttjänstemännen, bokhållarna och folkskollärarna. Det intres-
santa i Ottossons användning av begreppet avmaskulinisering är att han inte 
bara problematiserar hur kvinnor kommer in i en verksamhet, utan också vad 
det är för drivkrafter som gör att män lämnar. Han visar att det i sig är ett ske-
ende som inte bara kopplas till att ett yrke får lägre status för att kvinnor kom-
mer in, utan att det faktum att yrket får mindre ”maskulina” drag redan i ett 
första skede gör att männen lämnar och ger större plats åt kvinnor. Om en vägg 
ska målas om från blå till rosa kan man inte bara måla över den, menar Ottos-
son. Först måste den avfärgas. Sjukgymnasten måste först bli avmaskuliniserad 
för att sedan kunna bli feminiserad.  

Att ett yrke förvandlas från att ha uppfattats som kvinnligt till att uppfattas 
som manligt, eller tvärtom, är i sig intressant. Men det forskningen framförallt 
vill reda ut är varför detta skett och vilka konsekvenser det fått. Generellt förkla-
ras fenomenet med att kvinnor kliver in i tidigare manliga yrken med att kvin-
nor kring sekelskiftet 1900 och under decennierna därefter blev mer jämställda 

                                                             
24 Florin 1992, s. 136f. 
25 Holmberg 2010. 
26 Sommestad 2001. 
27 Ottosson 2004. 
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män rent juridiskt, att det fanns ett behov hos ogifta kvinnor att ha en egen 
försörjning och av att arbetsmarknaden inte hade något emot att anställa kvin-
nor då de generellt fick lägre löner än sina manliga kollegor. Historikern 
Christina Florin påpekar emellertid att det också fanns ett sug hos kvinnor att 
bli tjänstemän – en mängd kvinnor brann tidigt för att få bli telegrafister, post-
tjänstemän eller lärarinnor – och att detta aktörsperspektiv också är viktigt för 
att förstå processen.28 

När det gäller följderna av feminisering av ett yrke råder relativt stor enighet 
inom forskningen. Yrket förlorar i status. Det uppfattas som mindre ”fint” än 
tidigare, får en sämre löneutveckling och minskade karriärmöjligheter. Alterna-
tivt är det så att utvecklingen redan har påbörjats och att detta lett till att män 
lämnat yrket och kvinnor därmed kunnat få större plats, som fallet är med Ot-
tosons sjukgymnaster. Omvänt innebär en maskulinisering av ett yrke, som för 
Sommestads mejerister, att yrket får högre status. Feminiseringen eller maskuli-
niseringen leder också till att föreställningar om vad som är manligt respektive 
kvinnligt utmanas och förändras.  

Den genusforskning som ligger närmast till hands som parallell till min 
undersökning handlar om idrott. Det är få hundtränare som har detta som 
heltidsyrke, istället är det en fritidssysselsättning med olika grad av tävlingsin-
tresse. I idrottsforskningen möts perspektiv från en mängd skilda områden. 
Genusordningen inom idrotten är förvisso mindre utforskad än vad arbetslivet 
är, men icke desto mindre finns det en hel del forskning. Ett tidigt exempel är 
idrottspedagogen Eva Olofssons Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska 
idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet från 1989. Olofsson menar att 
idrott skapades av män för män. Idrotten skulle fostra män till starka försvarare 
av fosterlandet och skapa dygder som viljestyrka, koncentrationsförmåga, mod 
och laganda. Idealen, menar Olofsson, var sådana som ansågs manliga och det 
var på intet vis självklart att de också ansågs goda för kvinnor. Kvinnligt idrot-
tande motiverades som hälsofrämjande, men då gällde det specifikt gymnastik, 
som tillsammans med ytterligare några idrotter, som simning och konståkning, 
ansågs lämpliga för kvinnors kroppar och psyke.29 Det var få kvinnor som idrot-
tade aktivt fram till 1940-talet då en långsam ökning började för att på allvar bli 
tydlig under 1970-talet. Det är vid ungefär samma tid som kvinnor i större 

                                                             
28 Florin 1992, s. 139. 
29 Olofsson 1989, s. 192. 
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utsträckning börjar vara aktiva hundtränare inom SBK. Ökningen av kvinnligt 
idrottande skedde, enligt Olofsson, främst på grund av yttre faktorer, inte ge-
nom att idrottsrörelsen aktivt rekryterade kvinnor. Istället handlade det om att 
kvinnors ökade förvärvsarbete gav dem både en ny roll i offentligheten och nya 
kontakter, samtidigt som kraven på jämställdhet i samhället ökade. Då, under 
1970-talet, hade också idrotten bytt ideologi och motiverades även för män med 
att det var hälsofrämjande.30 Synen på idrotten som fostrande finns dock kvar 
än idag.31  

Idrotten bidrar också till att forma idéer om manligt och kvinnligt. Olofsson 
påpekar att eftersom de allra flesta idrottsgrenar håller isär män och kvinnor – 
det finns dam- och herrlag respektive dam- och herrklasser – förstärks tanken 
om skillnad mellan kön. Och eftersom kvinnor generellt är svagare och lång-
sammare ger mätbarhet och tävlingsmoment ett intryck av att kvinnors prestat-
ioner är sämre. Det senare leder ofta till att kvinnor på elitnivå får mindre upp-
märksamhet och därmed också mindre pengar än män på motsvarande nivå.32 
Just detta är inte aktuellt inom hundsporten, där ju män och kvinnor tävlar mot 
varandra i samma klasser. Däremot kan det spela en roll på så sätt att föreställ-
ningen om män som mer högpresterande i sportsammanhang följde med också 
in i hundsporten, att det alltså fanns en förväntan på att män skulle vara bättre.  

Olofsson framstår som tämligen kritisk till idrottsrörelsen, men det är inte 
en självklarhet inom forskningen. Andra har en mer neutral eller till och med 
positiv syn på idrott. Historikern Jonny Hjelm har studerat etableringen av 
svensk damfotboll och jag skulle säga att han har en i grunden positiv syn på 
idrottsrörelsen. Han ser inte idrott som något som skapats av och för män, utan 
snarare som mänsklig aktivitet. Det har inte att göra med att han inte ser be-
gränsningarna i de möjligheter kvinnliga idrottare haft att hantera, utan på att 
han i större utsträckning än Olofsson betonar förändringen över tid.  

Fotboll var en av de idrotter som i början av 1900-talet ansågs definitivt 
olämplig för kvinnor. Den uppfattades som en alldeles för hård och fysisk sport. 
Det fanns förvisso kvinnor som spelade fotboll, men det var i liten skala och 
utanför Svenska Fotbollförbundet. Ännu i mitten av 1960-talet var fotboll en 
tydligt manlig sysselsättning, även om det förekom några damturneringar.33 

                                                             
30 Olofsson 1989, s. 193. 
31 Svenska riksidrottsförbundets hemsida. Vision och värdegrund. www.rf.se 
32 Olofsson 1989, s. 191 och s. 195f. 
33 Hjelm 2004, s. 31. 
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Därefter, under 1960-talet och särskilt under dess senare år, expanderade dam-
fotbollen kraftigt. Återigen skedde ökningen av kvinnligt deltagande alltså unge-
fär samtidigt som ökningen av kvinnor som aktiva inom SBK. Hjelm vill för-
klara detta med samma samhälleliga faktorer som Eva Olofsson lyft fram, alltså 
med en större andel yrkesarbetande kvinnor och ökade krav på jämställdhet i 
samhället. Hjelm menar dock att det inte riktigt räcker som argument. Han 
understryker också betydelsen av kvinnors ökade inträde i offentligheten som ett 
sätt att möta andra människor. När kvinnor i större utsträckning både utbildar 
sig, jobbar och har fritid träffar de andra människor, framförallt andra kvinnor, 
och kan skapa nätverk. Det räcker inte med att en kvinna vill spela fotboll, man 
måste vara elva för att ha ett lag. Och sedan elva till om man ska ha ett lag att 
spela mot, och så ytterligare ett antal elvor om man ska få till ett seriespel. Inom 
herrfotbollen formades lag ofta ur gemenskaper som redan fanns. Det kunde 
vara grannskapet eller arbetsplatsen som utgjorde basen för ett fotbollslag. Den 
typen av stöd, att ha en gemenskap om det nya, kunde behövas när fotbollen i 
Sverige etablerades kring år 1900 och ofta sågs som ogudaktig, farlig, fånig eller 
ett hot mot arbetarklassens intressen. På motsvarande sätt bör det, resonerar 
Hjelm, ha varit betydelsefullt för kvinnor att finna nätverk där fler ville något 
nytt. Tidsandan på 1960-talet uppmuntrade också till gränsöverskridande akti-
viteter.34  

Liksom Christina Florin menar också Hjelm att man dessutom måste ta 
hänsyn till aktören och hennes drivkrafter. För att förstå varför den enskilda 
kvinnan valde att börja spela fotboll har Hjelm intervjuat ett antal kvinnor som 
var med i damfotbollen i dess tidiga år. För dem var det fotbollen i sig som 
lockade – spelet hade ett egenvärde. Det handlade inte om att aktivt försöka 
bryta normer och de Hjelm har talat med upplevde inte sig själva som femi-
nister. Sådant såg de som militant, radikalt och politiserat – och politik pratade 
man inte om i laget eftersom det kunde hota lagandan. Samtidigt menade kvin-
norna att deras fotbollsspelande hade gett dem högre status i lokalsamhället, inte 
för att de spelade just fotboll utan för att de framstod som personer som vågade 
bryta normer. Det ansågs vara bättre att spela själv än att bara titta på eller jobba 
med annat i föreningen.35 Det var en stor förändring jämfört med den roll kvin-

                                                             
34 Hjelm 2004, s. 39ff. 
35 Hjelm 2004, s. 275f. 
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nor dessförinnan haft i föreningar, där de framförallt varit supportpersoner – 
något som är tydligt inom SBK, men också inom andra delar av idrottsrörelsen.  
Journalister kunde ännu på 1960-talet skriva om kvinnliga fotbollsspelare som 
”amasoner” eller ”valkyrior”, och därmed markera att en kvinna som spelar 
fotboll är något annorlunda. Men när Hjelms informanter berättade att de 
beskrivits som pojkflickor som lekte pojklekar och idrottade har de inte upp-
fattningen att det var en nedsättande beskrivning. Att vara annorlunda på så sätt 
att man som flicka beskrivs som en ”pojkflicka” var snarast något de var stolta 
över.36  

Hur idrottsmän och -kvinnor iscensatts i svensk press har grundligt under-
sökts av historikern Helena Tolvhed. I sin avhandling om hur bland annat kön 
har betydelse för representationen av svenska olympier studerar hon hur pressen 
beskriver idrottarna i ord och bild. För männen betonas ofta ansträngningen, att 
de har tränat hårt för att övervinna kroppens begränsningar. När det gäller de 
kvinnliga idrottarna framställs träningen istället som något de gör bara för att 
det är roligt. Det är, menar Tolvhed, något man kan se som en trivialisering av 
kvinnlig idrott. Mäns idrott är viktig för nationens stolthet och kräver arbete. 
Kvinnors idrott är mest på kul. Män visas på bilder som förmedlar styrka och 
aktivitet, ofta medan de utövar sin idrott. Kvinnliga idrottare däremot fotografe-
ras fram till 1970-talet framförallt när de inte idrottar. Istället ler de vackert och 
poserar för kameran. Också i Tolvheds undersökning märks en förändring över 
tid. Från OS 1972 är jämställdheten i rapporteringen mellan män och kvinnor 
större, men skillnaden mot tidigare är inte dramatisk.37 I en annan text har 
Tolvhed påpekat att det fortfarande ofta är så att idrottskvinnor sexualiseras 
oftare än idrottsmän. Hon menar att man som läsare eller tittare ska förstå att 
kvinnan verkligen är en kvinna, och därmed i någon mån uppfyller en tradit-
ionell norm, trots att hon svettas och har muskler.38 

Andra idrottsforskare studerar hur idrotter omkodas från manliga till kvinn-
liga, eller tvärtom. Fotboll uppfattas ju inte som en kvinnlig idrott även om 
många kvinnor idag spelar fotboll. Inte bara hundsport har ändrats från att ses 
som maskulint till feminint. Det gäller också, och i än större utsträckning, spor-
ter som konståkning och konstsim. Båda var ursprungligen manliga aktiviteter, 
men omkodades till kvinnliga under 1900-talets första hälft. Män och kvinnor 
                                                             
36 Hjelm 2004, s. 268f. 
37 Tolvhed 2008. 
38 Tolvhed 2015, s. 229f. 
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tävlade mot varandra i gemensamma konståkningstävlingar i början av 1900-
talet. Senare delades sporten upp i dam- respektive herrklasser och numera har 
sporten blivit så feminint kodad att manliga konståkare ofta möts av fördomar 
och antas vara feminina eller homosexuella. I konstsim får män överhuvudtaget 
inte tävla på officiella tävlingar.39 

En annan sport som feminiserats är hästsporten, som historikern Mats Greiff 
och ekonomhistorikern Susanna Hedenborg i ett antal artiklar och monografier 
har undersökt både som arbetsplatser och som arenor för utövande av ett fritids-
intresse. Hund- och ridsport är också lika på så sätt att det handlar om samspel 
mellan människa och djur, att män och kvinnor tävlar mot varandra och att det 
finns en stor andel utövare som inte tävlar. Ungefär en halv miljon svenskar 
rider som fritidsaktivitet och cirka 26 000 av dem har tävlingslicens. Av Svenska 
ridsportförbundets 150 000 medlemmar (2014) var cirka 90 procent kvinnor.40 
Hedenborg menar att hästen traditionellt, liksom hunden, var ett manligt djur. 
Hästen var mannens arbetskamrat i jordbruket och en självklar del av den man-
liga militära miljön. Att vara militär var att vara orädd, stark, spänstig och sto-
isk. Samma ideal krävdes, eller ansågs krävas, för att delta i hinderkapplöpningar 
eller fälttävlan. På 1950-talet kombinerades dessa egenskaper med sportsman-
nens i en slags moderniserad och mer civil version.41 Vid ryttarolympiaden i 
Stockholm 1956 deltog också kvinnor och det var ännu tillräckligt ovanligt för 
att särskilt noteras i pressen. I artiklarna kommenterades kvinnornas utseende 
och det fanns en uppfattning om att kvinnor hade egenskaper som var speciella. 
De ansågs vara särskilt mjuka, lugna, milda och graciösa. Hedenborg tolkar 
detta sätt att förse kvinnliga ryttare med särskilda kvinnliga egenskaper som ett 
försök till isärhållande; man ville markera att kvinnor och män var olika även 
om båda red. Men hon konstaterar också att kvinnor inom ridsporten i mindre 
utsträckning än andra idrottskvinnor beskrevs nedsättande. Också kvinnliga 
ryttare kunde beskrivas som hårt arbetande, kompetenta idrottsutövare, samti-
digt som de framställdes som vackra.42 

Feminiseringen inom ridsporten vill Hedenborg förklara utifrån begreppet 
genusordning. Olika företeelser uppfattas som manliga respektive kvinnliga, och 
de manliga har högre status. Hästen hade hög status och kopplades till det 

                                                             
39 Adams 2010, s. 218-241. 
40 Svenska ridsportförbundets hemsida. www.ridsport.se  
41 Hedenborg  2010, s. 121ff. 
42 Hedenborg 2010, s. 127ff. 
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”manliga” så länge den hade praktisk nytta, men när den ersattes av maskiner 
inom både armén och i jordbruket fördes ”manlighet” över till de nya motorer-
na och hästen sågs istället som kvinnlig. Resonemanget liknar det Sommestad 
för om hur mejerskan blev mejerist, men också Ottossons diskussion om avmas-
kuliniseringen av sjukgymnastyrket. Det maskulina flyttade till det nya, tekniska 
och mekaniserade, medan arbetet med hästen avmaskuliniserades.  

Hedenborg och Greiff beskriver också hur relationen till hästen och synen på 
hästhanteringen har feminiserats. I arbetet med hästar har en tidigare tonvikt 
vid teknisk kompetens och fysisk styrka ersatts av fokus på omvårdnad, följsam-
het och förmåga att lirka med djuret. Man har allt mer kommit att betona häst-
hanteringens vårdande sidor.43 Samtidigt konstaterar Hedenborg att omvårdad 
av hästar alltid har ansetts viktigt, och det är inte självklart så att ett ökat fokus 
på omvårdnad lett till fler kvinnliga hästkarlar.44 Hedenborg har också föreslagit 
att feminiseringen av ridsporten skulle kunna bero på att män och kvinnor kan 
tävla mot varandra på lika villkor. Att det alltså är en attraktiv sport för kvinnor 
av det skälet.45 Här kan man inte, som Olofsson påpekar i sin undersökning, 
förvänta att kvinnor ska ha sämre resultat för att de är exempelvis fysiskt svagare 
och det finns inte något prefix ”dam-”, som i damfotboll, som kan ge sken av att 
det är lite sämre fotboll. Mats Greiff söker förklara kvinnornas inträde inom 
travsporten, och det kan till stor del överföras till annan häst- och hundsport, låt 
vara att travet i större utsträckning också är en arbetsmiljö. Han kombinerar 
också alla de förklaringar som vi sett i det föregående; hur hästens betydelse 
minskade och statusen i att arbeta med den därmed sjönk – vilket minskade 
männens intresse, att de kompetenser som en god tränare ansågs behöva föränd-
rades från traditionellt manliga till kvinnliga och att samhället i stort förändra-
des så att kvinnors deltagande i nya yrken och nya aktiviteter ökade.46 

                                                             
43 Greiff 2007a, Greiff 2007b, Greiff & Hedenborg 2007. 
44 Hedenborg & Hedenborg White 2013, s. 18. 
17 Hedenborg 2013, s. 198f. 
46 Greiff 2007a, s. 58f. 
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Hunden och människan 
Egentligen studerar jag inte hundar, utan mänskligt umgänge med och använd-
ning av hunden. Men jag tror att feminiseringen av hundsporten både har på-
verkat och påverkats av hur man har sett på hunden som varelse och alltså måste 
också de fyrbenta in på ett hörn här, om än relativt kortfattat. Hundar och 
hundars betydelse för människor är ett område som intresserat flera olika disci-
pliner. Inom den naturvetenskapliga forskningen och inom arkeologin pågår 
arbetet med att förstå hur och när hunden blev till och vilken roll den spelade 
för forntida människor. Inom etologin strävar forskare efter att förstå mer av 
hundars beteenden, både gentemot varandra och mot andra arter. Det leder i sin 
tur till ny forskning om hur hundar kan användas i människans tjänst. Veteri-
närmedicinen utvecklas hela tiden. Inom alla dessa områden, särskilt de båda 
senare, sprids kunskaperna till medlemmar i SBK och andra hundintresserade 
via artiklar bland annat i Brukshunden och på kurser. Hunden intresserar också 
inom forskning som handlar om omvårdnad och människors välbefinnande, där 
sedan 1980-talet studie efter studie pekar på nya områden där hundar har bety-
delse för människans fysiska och psykiska hälsa. Ur denna kunskap har kommit 
specialtränade hundar som vårdhundar och läshundar, som ska skapa lugn och 
trygghet för patienter respektive barn som ska lära sig läsa.  

Även inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning har hundar in-
tresserat, om än kanske i mindre utsträckning. I historia och arkeologi, liksom i 
vad man kanske kan kalla allmän kulturhistoria, har hundens roll för människan 
och hennes arbete studerats. I sociologi och litteraturvetenskap har hundar också 
varit ett tema, särskilt då hur och vad som skrivits om hundar och om hundens 
betydelse för människan idag. En del av det som skrivits har vad man kanske 
kan kalla anekdotisk karaktär – som berättelser om den Pompe som var Karl 
XII:s trogne dräng. 

Hundar härstammar från vargar som började leva tillsammans med männi-
skor för någonstans mellan 13 000 och 32 000 år sedan. Hunden är alltså det 
djur som längst levt tillsammans med människan. Forskningen om hundens 
uppkomst sker både genom analyser av modernt DNA från nu levande hundar, 
fossilt DNA samt arkeologiska fynd och den rör ständigt på sig. Bara i svenska 
artiklar från de senaste åren finns flera olika uppfattningar både om när och var 
domesticeringen skedde. Däremot är alla idag överens om att hundar verkligen 
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härstammar från vargar, låt vara att det inte råder full enighet om vilken sorts 
vargar. Att hundar inte är som vargar, utan skiljer sig från dessa på flera sätt – 
inte minst vad gäller beteende – är numera också klarlagt. 47  

Det äldsta fyndet av hund i Sverige är från cirka 7000 fKr, från en boplats 
vid Hornborgarsjön. Den hunden har fått en egen grav där den placerats i sov-
ställning och beströtts med rödockra på samma sätt som de människor som 
begravts i närheten. Liknande begravningar av hundar finns på andra håll i 
nuvarande Sverige, men det finns också exempel på hundar som styckats och 
kastats i människogravar. Varför vissa hundar begravts så ”fint” kan vi inte veta. 
Det kan handla om älskade familjemedlemmar, så som vi ser på hunden idag, 
men det kan också vara fråga om att hunden sågs som bärare av magiska egen-
skaper och att man därför valde att döda en hund och skicka med människan i 
graven.48 Arkeologen Anne-Sofie Gräslund noterar att jakt och hundhållning 
från järnålder och framåt ofta ses som något för män och mer specifikt för män 
inom samhällets övre skikt. Hon påpekar dock att också kvinnor kunde begravas 
med hundar, och att det förefaller ha en symbolisk innebörd. Hunden kan ha 
varit en symbol för övergången mellan liv och död. Förutfattade meningar om 
vilket kön hunden ”tillhör” har lett till att man misstagit begravda kvinnor för 
män om de hittats tillsammans med hundar. Gräslund nämner ett reportage i 
Upsala Nya Tidning i början av 2000-talet där ett nytt fynd rubriksatts som 
”Den trogna hunden följde husse i graven”, men där det senare visade sig att 
den begravda människan sannolikt var en hon.49  

I medeltidens landskapslagar beskrivs olika typer av hundar: knähund, mjö-
hund, jakthund, vallhund och gårdvar. En mjöhund var en större högbent 
hund, ungefär som en vinthund. Både sådana hundar och knähundar var ofta 
importerade och därmed dyrare. Olaus Magnus skriver om hundar i Historia om 
de nordiska folken och har en mycket positiv syn på hunden som tillsammans 
med hästen beskrivs som det trognaste av djur. Staffan Thorman påpekar att 
Olaus Magnus beskriver hunden som ett ”manligt” djur, hunden som sin herres 
följeslagare.50 Så är det också hos Peder Månsson, i hans Bondakonst från början 
av 1500-talet.  

                                                             
47 En summering av forskningsläget i början av 2017 finns hos Söderström 2017, s. 
207ff. 
48 Gräslund 2014, s. 32ff. 
49 Gräslund 2014, s. 40ff. 
50 Thorman 2014, s. 14f. 
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Vilken tjänare är så kärleksfull och trogen mot sin herre som hunden. Vilken 
väktare är så oförsumlig som hunden, vilken så modig när det gäller att försvara 
sin herre.51 

Hunden hade också en symbolisk funktion under medeltiden då den framförallt 
skulle illustrera trohet.52 Det mest kända exemplet finns i Uppsala domkyrka, på 
gravhällen över den heliga Birgittas föräldrar, lagman Birger och hans fru Inge-
borg. Vid Birgers fötter finns ett lejon, en symbol för manligt mod och styrka. 
Vid Ingeborgs fötter kurar en liten hund, symbolen för äktenskaplig trohet. I 
det här fallet är det alltså hon som har fått hunden. Detta är ingen ovanlig sym-
bolik, även om hunden också kan vara ett manligt attribut i konsten, men då 
snarare så att hunden symboliserar troheten mot husse, snarare än husses egen-
skaper.53 Framförallt är det, som hos Olaus Magnus, husse som hunden är tro-
gen. Hunden symboliserar för övrigt trohet både före och efter medeltiden. I 
Odyssén är det bara hjältens trogne hund som känner igen honom när han 
återvänder hem, och i Israel Holmströms dikt från 1703 sover ”Pompe, Kong-
ens trogne dräng” i Karl XII:s säng varje natt. Målningarna med hunden som 
väntar vid husses grav har sina paralleller i berättelser på samma tema och det 
tycks i alla dessa vara just husse som är föremålet för hundens längtan.54 

Kvinnor hade också hundar, inte bara som symboler efter döden. ”Giv präs-
ter och fruar ganska små hundar” heter det i en 1400-talstext, och Olaus Mag-
nus berättar att kvinnor och präster på Island var särskilt förtjusta i små, vita och 
fluffiga hundar.55 Linné skriver om hunden som mannens, trogen sin husbonde. 
Men han skriver också om fruntimmrens hundar och om hur kvinnor kelar och 
kysser sina hundar utan en tanke på att hundarna ”ej äro granlaga på hwad ställe 
de Caressera hwarannen” eller på vad de har ätit.56 Linné är uppenbarligen en 
smula äcklad av denna, som han ser det, överdrivna ömhet mot hundarna, som 
han alltså förknippar just med kvinnor. Också under 1900-talet beskriver hund-
litteraturen de små hundarna som kvinnornas, och menar att så varit fallet un-
der lång tid och i många kulturer. Knähundarna hade bara till uppgift att ”för-

                                                             
51 Peder Månssons Bondakonst jämte parallelltexter 1983, s. 104. Språket har jag moderni-
serat. 
52 Gräslund 2014, s. 45. 
53 Bengtsson 2014, s. 69, Palmborg 1966, s. 46. 
54 af Klintberg 2014, s. 86ff. 
55 Palmborg 1966, s. 55. 
56 Citerat från Thorman 2014, s. 16f.  
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ljuva sina ägarinnors stundom kanske något trista tillvaro” heter i det i en av 
SBK producerad bok från 1962.57  

Linnés skildring ovan handlar om samhällets övre skikt. Etnobiologen Ingvar 
Svanberg noterar att källmaterialet vad gäller allmogens hundar är ganska spar-
samt, men att man inte ska tolka det som att hundar var ovanliga. Hunden i 
bondesamhället gjorde tjänst som både gårdvar, boskapshund och vallhund. För 
renskötande samer var den drivande vallhunden viktig och högt värderad.58 Det 
vanliga i bondesamhället torde väl knappast ha varit det kyssande och kelande 
Linné beskriver, men Svanberg menar att det ändå handlade om en nära relation 
mellan människa och hund. Från äldsta tid har man levt i fysisk närhet till 
varandra – människor och djur delade bostad, både i bondesamhället och i 
samernas kåtor. Eftersom det fanns en föreställning om att hundar kunde dra 
bort sjukdomar från människor var det inte ovanligt att hundar sov i samma 
säng som ägarna, särskilt om de senare led av gikt eller reumatism. Hundkojor 
fanns inte allmänt förrän under 1800-talet.59 Fotoalbum i bondehushåll visar 
inte sällan husbonden uppställd på gården med en häst eller jakthund – ett 
tecken så gott som något på att dessa båda var det agrara samhällets hög-
statusdjur. Samtidigt är det inte troligt att människor klappade eller kelade med 
hunden och förledet ”hund-” brukar beteckna något dåligt, som i ”hundgöra” 
eller ”hundväder”. Hunden var i grunden ett nyttodjur, inte ett sällskapsdjur. 
Svanberg påpekar också att hunden i källmaterialet kopplas till mannen. Hun-
den följer husbonden och det är svårt att få kunskap om vilken relation kvin-
norna i allmogen hade till hundar.60 

Mot slutet av 1800-talet börjar hundavel och hundfostran bli organiserad 
kunskap. Den första mer omfattande handboken om vård och skötsel av hundar 
publicerades i Sverige 1889, samma år som Svenska Kennelklubben bildades i 
syfte att främja aveln av hundar.61 Då var det framförallt jakthundar som stod i 
fokus för intresset, men under 1900-talet ökade antalet raser stort, liksom an-
vändningsområden för hundar i människans tjänst. Den första svenska po-
lishunden gick i tjänst 1909 och efter första världskriget fick försvaret hundar 
för rapport, sjukvårdstjänst, vakt och bevakning. När SBK bildades 1940 skedde 

                                                             
57 Pehrsson 1962, s. 23. Samma formulering finns kvar i en nyutgåva från 1986. 
58 Svanberg 2014, s. 105. 
59 Svanberg 2014, s. 107f. 
60 Svanberg 2014, s. 115f. 
61 Thorman 2014, s. 20. 
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att stort genombrott för allmänhetens hundägande, åtminstone på längre sikt, 
menar Staffan Thorman.62 Det var också ungefär då som litteratur om hund-
fostran för allmänheten fick ett genombrott. Det hade funnits sådan tidigare, 
men den var främst avsedd för fackmän, som Konrad Mosts Polishundsdressyr 
som översattes till svenska 1912. Litteratur för allmänheten om hur man har 
hund publiceras framförallt från 1960-talet. Sedan 2000 har utgivningen av 
sådana böcker närmast exploderat.63 

Vi kommer att ha anledning att återkomma till en del av den här litteraturen 
i undersökningen, men man kan redan nu konstatera att det vanliga under lång 
tid är att hundtränaren i litteraturen antas vara en man. Det påpekar idéhistori-
kern Karin Dirke i en artikel om relationen mellan människa och hund i ett 
historiskt perspektiv. Konrad Most skrev till exempel att hundtränaren måste 
känna kärlek till hunden, men att denna kärlek inte får vara vek och pjoskig 
utan ”en manlig kärlek, som låter godhet och stränghet råda”.64 Fram till 1970-
talet utgick litteraturen från att föraren var en han, försedd med den främsta 
dygden tålamod och noga med att hunden inte förvekligas. Han får inte heller 
själv vara vek eller fånig. Det märks också i hur man skriver om hundens ur-
sprung. I SBK:s kursbok från 1960-talet, Hundutbildning och hundvård. Lyd-
nadsdressyr och hundpsykologi, förklaras hundens vaktande med att den har flyttat 
över sina ursprungliga äganderättskänslor för sin hundflock till husbonden och 
”till husbondens kvinna, barn och tillhörigheter”.65 Könskodningen blev mindre 
tydlig från 1970-talet och framåt, men den försvann inte. Dirke menar att den 
finns kvar som en mer subtil könskodning där man markerar att föraren måste 
styras av förnuft, inte av känslor. Hundtränaren måste disciplinera sig själv, 
något som Dirke ser som att man lyfter fram egenskaper som traditionellt för-
knippats med män snarare än med kvinnor.  

Idag är hundens roll främst den sociala. Hunden är sällskapshund och trä-
nings- och tävlingskompis. SKK räknade 2010 ut att omkring 300 000 männi-
skor är engagerade i något slags klubbverksamhet med hunden som gemensam 
nämnare.66 År 1989 gjordes på SKK:s initiativ en undersökning om hundens 
                                                             
62 Thorman 2014, s. 22f. 
63 En sökning på ordet ”hund” på Libris visar att det fram till 1990 producerades en 
handfull böcker eller artiklar per år. Efter 2000 kommer över hundra texter per år. Och 
då kan man på nätbokhandlar hitta ytterligare mängder av böcker som inte finns i Libris. 
64 Dirke 2014, s. 145, Most 1912, s. 22. 
65 Pehrsson 1962, s. 14f. 
66 Thorman 2014, s. 25f. 
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sociala betydelse. Rapporten visade att hundägare i större utsträckning än ”nor-
malbefolkningen” är fysiskt aktiva och nöjda med sin fritid. För kvinnor hade 
hunden särskilt stor betydelse för frisk luft och motion. Kvinnorna i undersök-
ningen var mer aktiva än männen med hundarna och de betonade också mer 
hundens betydelse för livskvaliteten.67 Idag är hunden till stor del en familje-
medlem, inte sällan nästan som ett barn. Hundar sover ofta i sina ägares sängar 
– vilket i och för sig också Karl XII:s Pompe, som konstaterats, uppges ha gjort 
– det finns specialdesignade täcken, flytvästar, krocktestade bilburar, hunddagis, 
avancerad veterinärvård och möjligheter till rehabilitering efter skador.  

Det här avspeglas också i hur människor namnger sina hundar. När min 
undersökning tar sin början heter de hundar som SBK:s medlemmar har sådant 
som Roy, Vass, Buster, Nigger och Dessy. Sådana klassiska hundnamn finns 
kvar, med självklart undantag för Nigger, men det är numera också vanligt att 
hundar ges samma namn som människor. Särskilt tydligt är detta bland tikar. 
Litteraturvetaren Katharina Leibring har konstaterat att överensstämmelsen 
mellan de vanligaste tiknamnen och de vanligaste flicknamnen 2012 var stor. 
Det vanligaste hundnamnet, Molly, var det nionde vanligaste flicknamnet och 
det vanligaste flicknamnet, Alice, var det femte vanligaste hundnamnet.68 Själv 
kände jag en gång en kvinna med en hund som hette Saga. När kvinnan och 
hundens husse fick barn flyttades namnet över från hunden till barnet och 
hund-Saga fick ett nytt namn. Som Leibring uttrycker det; ”Steget mellan vag-
gan och hundkorgen är inte långt i dagens urbaniserade samhälle”.69  

Varför berättar jag allt det här? Det finns tre skäl. För det första att förklara 
att hundar och hundars relation till människor är ett fullt legitimt forsknings-
område som engagerar människor inom flera olika discipliner. För det andra för 
att understryka att hundar traditionellt har varit ett manligt attribut och del av 
en manlig värld. Hundträning som något manligt är alltså inte en föreställning 
som föddes med 1900-talet eller lanserades av SBK. För det tredje för att fram-
hålla att hunden är det djur som varit människans följeslagare allra längst, men 
att relationen mellan hund och människa har förändrats mycket under 1900-
talet, och då särskilt under andra hälften av 1900-talet.  

                                                             
67 Norling 1990. 
68 Leibring 2014, s. 129. 
69 Leibring 2014, s. 135. 
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1918–1939. I brukshundrörelsens 
barndom 
Det fanns en brukshundsrörelse före Svenska Brukshundklubbens inrättande 
1940. År 1918 bildades Föreningen Svenska Skydds- och Sjukvårdshunden 
(FSSSH) Därtill kom under 1920-talet sammanslutningar för brukshundraser-
na, varav schäferhundklubben som bildades 1924 var den största. Båda före-
ningarna anordnade prov, tävlingar och kurser samtidigt som de arbetade för 
god hundavel på ett sätt som liknar det som senare förekom i SBK. Däremot var 
de mycket mindre organisationer. FSSSH hade cirka 250 medlemmar 1927 och 
Svenska schäferhundklubben hade  398 medlemmar 1938.70 Flera personer var 
medlemmar i båda föreningarna och de personer som utgjorde kärnan i bruks-
hundsverksamheten under 1920- och 1930-talet återfinns senare som aktiva 
inom SBK. För den här tidsperioden har jag inte tillgång till något förenings-
material som protokoll eller liknande, utan har helt fått bygga på de båda tid-
skrifter som distribuerades till medlemmarna. FSSSH etablerade sin tidskrift 
1920 och Schäferhundklubben hade en tidskrift från föreningens start 1924. 
Tidskrifterna hann byta namn under åren. FSSSH började med att ge ut 
Skyddshunden, som senare övergick till Svensk skyddshundstidskrift. Schäferhund-
klubben gav först ut Svenska schäferhundklubbens tidskrift som på 1930-talet 
bytte namn till Våra schäfrar. 

Föreningarna hade, som sagt, relativt få medlemmar och då det inte finns 
tillgängliga medlemsförteckningar har jag svårt att klargöra hur många som var 
män respektive kvinnor. FSSSH publicerade regelbundet listor över nytillkomna 
medlemmar, vilket kan ge en fingervisning om hur det såg ut. År 1922 rappor-
terades om inalles 130 nya medlemmar, varav 20 var kvinnor – således omkring 
15 procent.71 Schäferhundsklubben publicerade hela listan över sina medlem-
mar i tidskriften 1932. Då var drygt 20 procent av de 371 medlemmarna kvin-
nor.72 

I båda föreningarna var styrelseledamöter som regel män. Enstaka kvinnor 
förekom dock. FSSSH hade under föreningens existens 1918–1939 två kvinn-

                                                             
70 Svensk skyddshundstidskrift nr. 1 1927, s. 9. Våra schäferhundar nr. 1 1939, s. 10. 
71 Skyddshunden nr. 1, nr. 2, nr. 3 och nr. 4 1922. 
72 Svenska schäferhundsklubbens tidskrift nr. 1 1932, s. 28-31. 
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liga styrelseledamöter. Ytterligare två kvinnor förekom under perioden som 
revisor respektive revisorssuppleant. Därutöver var alltså alla poster besatta av 
män. I Svenska schäferhundsklubben var förhållandet ungefär det samma med 
tre kvinnliga styrelseledamöter sammantaget under perioden 1924–1939. Do-
mare, instruktörer och andra officianter vid tävlingsverksamheten var för övrigt 
också män vid den här tiden, med undantag för tre kvinnor som tjänstgjorde 
som provdomare vid enstaka tillfällen. 

Kursverksamhet 
I kurserna som hölls av föreningarna deltog huvudsakligen brukshundar men i 
mån av plats fick också andra raser delta. Under de första åren antogs kursdelta-
garen vara man. FSSSH hade som ett av sina syften att utbilda ”gentlemannafö-
rare”.73 Det ska inte förstås som att det bara var kurser för män, snarare som att 
det var kurser för amatörer – alltså för människor som inte var verksamma som 
hundförare inom polis eller försvar – även om termen också säger att man ut-
gick från att kursdeltagarna var män. Dock släppte man snart den benämningen 
och 1921 noterades att FSSSH:s fjärde dressyrkurs ”glädjande nog” hade två 
kvinnliga deltagare.74 Från mitten av 1920talet ökade andelen kvinnliga kursdel-
tagare markant, både på FSSSH:s kurser och i de som gavs av Svenska schäfer-
hundsklubben. Bland de som utexaminerades från FSSSH:s kurser våren 1927 
var 14 av 29 deltagare kvinnor.75 1933 hade schäferhundklubben fem kvinnor 
bland 12 deltagare på vårens kurs, 1934 var sex av 14 deltagare kvinnor.76 
Samma år gav FSSSH en osedvanligt stor tisdagskurs med 48 deltagare varav 28 
var kvinnor. På torsdagar samlades 14 andra kursare, av dem 11 kvinnor.77 Att 
detta går att klargöra beror inte på att föreningen särskilt uppmärksammade 
kvinnornas deltagande utan på att den publicerade namnen på alla som deltog i 
kurserna. Den sista notisen om hur roligt det är med kvinnliga deltagare är från 
1923. Att det är en blandning av män och kvinnor var vid mitten av 1930-talet 
uppenbarligen en självklarhet; ”Tolv förare med hundar deltogo, damer, unga 

                                                             
73 Skyddshunden nr. 1 1920, s. 2. 
74 Skyddshunden nr. 2 1921. 
75 Svensk skyddshundstidskrift nr. 1 1927, s. 15-16 
76 Våra schäferhundar nr. 2 1933, s. 45-46, Våra schäferhundar nr. 2 1934, s. 24. 
77 Svensk skyddshundstidskrift nr. 1 1934, s. 3. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 

män och gamla gubbar. Åldersgränsen någonting mellan 20–70 år.”78 I kurs-
verksamheten var således en stor andel av deltagarna kvinnor under 1920- och 
1930-talen, betydligt större än vad den senare kom att bli under 1940- och 
1950-talen. 

Tävlingsverksamhet 
Gruppen av aktiva tävlingsförare var inte särskilt stor och det är många namn 
som återkommer gång på gång under 1920- och 1930-talen, både bland män-
nen och kvinnorna. Under 1930-talet var det, om man undantar de tävlingar 
som hölls vid kursavslutningar, en handfull kvinnor som återkom år efter år 
tillsammans med ungefär femton stadigt återkommande män, och ytterligare 
män som deltog vid enstaka tillfällen. De kvinnor som tävlade aktivt under den 
här perioden tycks alltså ha varit mycket engagerade i verksamheten och torde 
ha varit väl kända i hundkretsar. Dessutom var de av allt att döma respekterade 
hundförare som ofta nådde goda resultat. Sveriges första rapport-champion, 
1931, ägdes, tränades och tävlades av en kvinna.79 I ett referat från en rapport-
hundstävling 1932 pläderade domaren för att fler borde träna just detta. Han 
menade att det är en träningsform som är bra för äkta par. För att träna och 
tävla rapport behövs ju två förare, och – menar skribenten – det för det goda 
med sig att samförståndet ökar inte bara mellan husse och hund, utan också 
mellan husse och matte genom deras gemensamma arbete. Domaren konstate-
rade därefter med tillfredsställelse att den tävling han just dömt och refererat 
innehöll fyra sådana ”familjer” med äkta par som tränade hund tillsammans.80 
Hussen förväntades alltså vara huvudföraren och matten hjälpförare, så domaren 
förefaller uppfatta hundsporten som en huvudsakligen manlig sysselsättning. 
Han skriver ju inte heller om att rapportövningar skulle öka samförståndet 
mellan matte och hund. Samtidigt är fyra mixade par av de sex rapportekipage 
som ställde upp många om man jämför med hur det ser ut senare, under 1940- 
och 1950-talen, då sådana man+kvinna-par sällan syns. De dyker upp igen först 
mot slutet av 1960-talet. 

                                                             
78 Våra schäferhundar nr. 1 1935, s. 27. 
79 Svenska schäferhundklubbens tidskrift nr. 2 1931, s. 63. 
80 Våra schäferhundar nr. 4 1936, s. 57. 
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Tävlingsverksamheten rapporterades utförligt i båda tidskrifterna. Ibland endast 
genom resultatlistor, men ofta med utförlig domarkritik om varje ekipage. Fler 
män än kvinnor tävlade och det förekom en hel del tävlingar utan någon kvinn-
lig deltagare, i alla fall fram till mitten av 1920-talet. Dessförinnan var kvin-
norna så få att en medlem i FSSSH skrev till föreningen och föreslog ett särskilt 
damernas vandringspris. Svaret, från dåvarande styrelseledamoten Dagny Torén, 
är inte alldeles entusiastiskt, men hon menade att ett sådant pris – om det alls 
skulle inrättas – borde gälla för skyddshundsklassen som ligger ”oss damer 
närmast om hjärtat”.81 Jag tror inte att det blev något särskilt vandringspris för 
damer, det går i vilket fall inte att finna något spår av det i tidskriften. För se-
nare tiders hundförare är det kanske förvånande att kvinnor skulle anses vara 
särskilt intresserade av just skyddshundsprov, som nog uppfattas som den mest 
”macho” av hundsporterna. Det hör dock till saken att detta överhuvudtaget var 
den överlägset mest populära tävlingsgrenen, medan spår och rapport lockade 
betydligt färre deltagare. Det kan också handla om att kvinnor ansågs vara, eller 
ansåg sig vara, i behov av en tränad skyddshund. Att i alla fall vissa kvinnor 
kunde ha praktisk nytta av en sådan antyds i samband med FSSSH:s bildande, 
då ensamboende lärarinnor nämns som personer för vilka det kunde vara bra att 
ha en ”väldresserad skyddshund till sin uppvaktande kavaljer”.82 

Under de första åren av 1920-talet var det alltså få kvinnor som tävlade, så få 
att de uppmärksammades särskilt. År 1922 fick den ”kvinnliga men icke minst 
duktiga föraren” en extra eloge för sitt arbete och domaren uttryckte en för-
hoppning om att hon skulle inspirera fler kvinnor till tävlande. Hennes arbete 
berömdes också i sig; hennes hund Fly verkade enligt domaren till skillnad från 
övriga hundar vara tränad och fördes ”synnerligen förståndigt”.83  

Senare är dock domarreferaten skrivna så att det sällan går att förstå om föra-
ren är man eller kvinna. Hunden nämns vid namn, men föraren som just förare. 
Vem som är föraren får man räkna ut av deltagarlistan som visar både hundens 
och förarens namn. Någon enstaka domare kallade kvinnliga förare för förarin-
nor, men det skedde ytterst sällan. Det hände också undantagsvis att domaren 
beskrev en kvinnlig förare som ”den förtjusande” si och så, men i sanningens 

                                                             
81 Svensk skyddshundstidskrift nr. 3 1922, s. 54. 
82 Svenska Kennelklubbens tidskrift nr. 9 1918. Material från Staffan Thormans presentat-
ion av brukshundrörelsens historia för Övre Norrlands distriktet, Skellefteå 29 oktober 
2016. 
83 Svensk skyddshundstidskrift nr. 5-6 1922, s. 101-102. 
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namn kunde även män undantagsvis beskrivas i liknande ordalag.84 Jag kan 
alltså inte utifrån dessa domarreferat få intrycket att kvinnliga förare betrakta-
des, beskrevs eller bedömdes annorlunda än sina manliga kamrater. De fick ris 
och ros på likartat sätt utifrån prestation, inte utifrån kön.  

Den gode hundtränaren 
I tidskrifternas texter om hundträning antogs hundtränaren vara en man. Artik-
lar innehöll formuleringar som att det är husse som bär ansvaret för hundens 
beteende, att schäfern är tillgiven mot sin herre eller att hunden vid fotgående 
ska vara vid husbondens vänstra sida. Men det var också relativt vanligt att skri-
benten eller talaren (tidningarna återger ofta föredrag) började med att vända sig 
till herrar och damer hundförare, väl medveten om att båda sorterna fanns. 
Även om en artikel 1932 hade rubriken ”Sportmannen” vände skribenten sig 
uttryckligen till båda könen och förmanade såväl män som kvinnor att ta mot- 
och medgångar med jämnmod, visa gott kamratskap och – som den avslutande 
uppmaningen löd ”Varen sportmän och sportkvinnor!”.85 Andra artiklar förkla-
rade hur trevlig den ena eller andra sysslan är för ”husse eller matte”.86 

Den litteratur som tidskrifterna främst hänvisade till var Konrad Mosts bok 
Polishunddressyr, översatt till svenska 1912. Där utgick författaren från att föra-
ren var en man, vilket ju inte är så märkligt då det handlar just om polishunds-
dressyr och poliser självklart var män vid den tiden. Det är också Most som, 
som vi tidigare sett, förespråkar att föraren måste älska sin hund, men med en 
manlig kärlek som ”låter godhet och stränghet råda”.87 Mosts bok innehåller en 
hel del som skulle kunna stå sig även idag, men han rekommenderar rakt inte 
att man ägnar sig åt att locka eller lirka med hunden för att få den dit man vill. 

                                                             
84 Se till exempel Svensk Skyddshundstidskrift nr. 2 1926, s. 4: Både husse och hund 
beskrivs som ”en angenäm bekantskap” och s. 5: ”Toy […] visade en avgjord motvilja att 
skiljas från sin förtjusande Matte.” I ett reportage från tioårsjubileet i Södertälje beskrivs 
kvällens manlige värd som ”förtjusande”. Våra schäferhundar nr. 1 1937, s. 8. 
85 Svenska schäferhundklubbens tidskrift nr. 2 1932, s. 49. 
86 Se till exempel ”en tränad draghund möjliggör för sin husse eller matte att på ett helt 
annat sätt njuta av fjällfärden” i Våra schäferhundar nr. 2 1937, s. 25, och om hur trevligt 
hunden tycker det är om ”matte eller husse” tar med honom på långpromenad, FSSSH:s 
tidskrift nr. 3 1932, s. 7. 
87 Most 1912, s. 22. 
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Husse är den gode patriarken som ska lydas, men som också förväntas visa om-
sorg om sin underordnade hund.  

I en domarberättelse från en tävling i maj 1929 får en av de deltagande 
kvinnorna ”en speciell eloge för det manhaftiga sätt, på vilket hon framförde 
den ännu så länge rätt bångstyrige Trygg.”88 Att vara manhaftig är således en 
dygd för en kvinna som tränar hund. ”Mesigare” agerande kritiseras av domar-
na. I en domarberättelse från 1938 fick de flesta förarna, oavsett kön, beröm för 
sitt fina samarbete med hunden, men två kvinnor kritiserades för vekt handlag. 
Den ena med uppmaningen ”Inget klämeri, om jag får be!”, den andra med 
orden ”Matte bör emellertid lära sig endel [sic] till, såsom fasthet m.m. så-
dant”.89 Det som föranledde kritiken var inte att förarna var kvinnor. Givet 
sammanhanget och andra omdömen om förarna är det rimligare att förstå det 
som att de hanterade sina hundar på ett sätt som uppfattades som fel. Att de 
kvinnliga förarna, om än relativt få, annars var fullt kapabla till manhaftighet, 
fasthet och stränghet tycks ha varit allmänt accepterat eftersom de allmänna 
omdömena om förare vid en tävling handlar just om ”förarna”, oavsett kön. 

 
 

 
 
 
 
Bild 1. Anna-Greta Sell-
mans schäfertik Filmsta-
dens Nigger Girl tillsam-
mans med veterinär Dag-
mar Morein på tur i Jämt-
land 1934. Hundnamnet, 
eller varianter av det, var 
vid den här tiden vanligt 
på svarta hundar.  
Foto från Brukswebben.se 
med tillstånd från Kia 
Sinkkonen. 

 
 

                                                             
88 Svenska schäferhundklubbens tidskrift nr. 3 1929, s. 77. 
89 Våra schäferhundar nr. 4 1938, s. 54. 
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De kvinnor som tränade hundar under 1920- och 1930-talen tycks inte ha varit 
några väna violer utan snarare just sportkvinnor. Mycket dåligt väder förmådde 
enligt en domarberättelse inte avskräcka deltagarna: ”Vad gör väl det om man 
blir lite våt, uttryckte sig en entusiastisk kvinnlig deltagare.”90 Både fröknarna 
Ruth Ekstedt och Ann-Greta Sellman, som tillhörde kärnan i Svenska schäfer-
hundklubben, rapporteras ha för vana att, var för sig, ta med sina hundar på 
vinterfärder i Norrland.91 Anna-Greta Sellman skrev också en text, med hunden 
Niggys ord, om en draghundsuppvisning som visar att det här var kvinnor som 
inte var oroliga för fysisk ansträngning.  

Med en bestämdhet, som är kännetecknande för mitt kön, stannade jag. Denna 
gången lät jag Matte ta och lyfta mig framåt några steg och putta ned mig så 
djupt att i snön att jag fick fotfäste, sedan fick hon plocka fram sina skidor som 
fastnat i smågranarna och gå tillbaka och lyfta pulkan upp till mig, Så höllo vi på 
hela tiden i en stilla strid. Jag stretade emot så mycket jag någonsin orkade och 
Matte lyfte så mycket hon någonsin orkade. […] När matte lyft mig och pulkan 
i precis två timmar och jag hjälpt henne i nedförsbackarna i 9 minuter och 11 
sekunder, voro vi tillbaka i mål.92 

I båda tidskrifterna fanns en sentimental syn på hundarna, som jag skulle säga 
ligger långt från den manliga, stränga kärleken till djuret och inte heller helt 
passar ihop med de manhaftiga och stryktåliga kvinnorna. Både domarberättel-
ser och reportage om tävlingar kunde vara skrivna av ”hundar”, så som schäfern 
Niggys berättelse om draghundsuppvisningen ovan. Mest slående för antropo-
morfiseringen av hundarna är kanske de dödsrunor över hundar som infördes i 
båda tidskrifterna. Dessa var förvisso något mindre än dödsrunorna över fram-
trädande klubbmedlemmar, men inte mycket och de hade samma form, en bild, 
en berättelse om vad hunden har åstadkommit inom prov och avel samt om hur 
hunden dött. De avslutades alltid med att tidningen beklagade förlusten och 
uttryckte sitt deltagande med ägaren som hade förlorat en älskad kamrat. Bilo-
lyckan som ledde till döden för två av Dagny Toréns hundar kan tjäna som 
exempel: 

                                                             
90 Våra schäferhundar nr. 2 1936, s, 28. 
91 Våra schäferhundar nr. 5 1938, s, 51. 
92 Våra Schäferhundar nr. 1 1938, s. 6. 
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Den 21 dec. 1936 blev den kända schäfertiken ch. Dixi av Barrsäter, 306 DD, 
överkörd och dödad av en bil. En son till henne, Tomas av Barrsäter, 765 LL, 
omkom vid samma tillfälle.93 

Bortsett från bruket av dessa dödsrunor i sig – som ju berättar något om hur 
viktiga hundarna var och hur sorgligt det var när de dog – ger ordvalet i notisen 
ovan, ”en son till henne”, intryck av att det handlar om människor. Man har 
valt att inte skriva ”hennes avkomma” eller något liknande. Att hunden har ett 
människonamn, något som annars är ovanligt vid den här tiden, bidrar också till 
intrycket av att det är älskade familjemedlemmar som förolyckats. 

Vem kokade kaffet? 
I bokens inledande citat, där Ursula Wilby berättar om hur det var ”förr” i SBK 
beskrivs att de få kvinnor som syntes till hölls i klubbstugans kök. Som vi kom-
mer att se var också de kvinnliga SBK-medlemmarnas huvudsakliga uppgift, 
särskilt under 1950-talet, att ordna med förplägnad i samband med träning och 
tävling. I brukshundrörelsens barndom tycks denna arbetsdelning inte vara 
riktigt lika självklar. Det förekommer enstaka notiser i domarberättelser med 
tack till damerna som ordnat kaffe eller mat, men de är inte särskilt många. Det 
händer också att någon man tackas för förplägnaden. Tacken är ofta formule-
rade på ett sätt som åtminstone jag inte kan uppfatta som chevalereska. De låter 
så att säga inte som män som tackar kvinnor, utan som ett könsneutralt tack för 
väl utfört arbete. Det handlar om att ge damerna ett fast handslag till tack, eller 
till och med en än mer manlig hälsning:  

Mellan slagen bereddes vi tillfälle att vid sportstugan intaga förtäring, som iord-
ningsställts av några av avdelningens tjänstvilliga damer, vilka för detta sitt arbete 
härmed få en stram honnör.94 

Sammanfattningsvis skiljer sig alltså FSSSH och Svenska Schäferhundklubben 
sig, som vi kommer att se i det följande, från SBK på framförallt 1940- och 
1950-talen genom att det var fler kvinnliga deltagare på kurser och i tävlings-
verksamhet. Genusarbetsdelningen inom föreningarna var mindre tydlig, även 
om det också i de tidigare föreningarna var sällsynt med kvinnor i styrelsearbete.  
                                                             
93 Våra schäferhundar nr. 1 1937, s. 14.  
94 Våra schäferhundar nr. 2 1938, s. 28. 
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Att det såg ut såhär på 1920- och 1930-talen kan bero på flera saker. En förkla-
ring är att flera av de aktiva damerna i dessa tidiga brukshundklubbar förmodli-
gen inte ens stökade i köket hemma utan hade tjänstefolk. En annan att klubb-
stugor inte fanns i alls lika stor utsträckning som senare, vilket innebar att mat 
vid tävlingar inte sällan intogs på lokal. En tredje att de kvinnor som deltog i 
FSSSH:s och Svenska schäferhundklubbens aktiviteter själva var aktiva hundfö-
rare, inte medlemmar för att deras män var det, och att de själva tränade och 
tävlade och inte hade tid med köksarbete på tävlingsdagar. Den medlemsför-
teckning som Svenska schäferhundklubben publicerade 1932 visar visserligen att 
det fanns hel del del gifta par i föreningen, men till skillnad från senare i SBK 
fanns inte någon kategori ”familjemedlem” för den som bara ville vara stödjande 
medlem. Ingen av de tidiga föreningarna lade heller någon större vikt vid famil-
jeaktiviteter så som SBK senare skulle komma att göra. FSSSH och Svenska 
schäferhundklubben tycks ha varit sammanslutningar för de personer, oavsett 
kön, som ville träna hundar och hade knappast någon dragningskraft på andra. 
Det var relativt små föreningar helt fokuserade på sin uppgift. Att det såg ut så 
kan i sig också ge en vink om att det rådande genuskontraktet inte var det-
samma som det ”husmorskontrakt” Hirdman beskriver för framförallt 1950-
talet. Kanske var det under 1920- och 1930-talen inte lika självklart att en 
hustru till en hundtränande man skulle eller ville vara med som supporter i 
föreningen. I FSSSH och schäferhundklubben var man med om man ville träna 
hund, inte för att umgås med sin familj. 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 

1940–1962. Damsektionernas tid 
Vid den tid då Svenska brukshundklubben bildades, på 1940-talet, var de flesta 
gifta kvinnor inte yrkesarbetande. År 1950 förvärvsarbetade 15,6 procent av de 
gifta kvinnorna.95 De övriga ansvarade för hemmet, för hushållssysslor och för 
barnen i familjen. Yvonne Hirdman har karaktäriserat perioden 1930–1965 
som ”husmorskontraktet” och menar med det ett outtalat kontrakt inom sam-
hället som sa att idealet var just att gifta kvinnor inte skulle yrkesarbeta. Gifta 
kvinnor som arbetade kallades i statistiken för ”förvärvsarbetande husmödrar”, 
vilket ju säger något om vad som ansågs vara kvinnans främsta uppgift. Det 
offentliga livet var mannens värld.96 Hirdmans periodisering av ”hushållskon-
traktet” passar relativt väl med en period av åtskillnad mellan kvinnor och män 
inom SBK. Särskilt om vi flyttar fram perioden så att den tar sin början på 
1940-talet. Alla var lika välkomna, män och kvinnor tävlade mot varandra på 
lika villkor – men samtidigt hölls könen isär. Hirdman har talat om det som 
”segregerande integrering”.97 Bara män kunde bli antagna till de mer avancerade 
instruktörskurserna som SBK anordnade tillsammans med Arméhunds-
väsendet. De relativt få kvinnor som tränade och tävlade hundar uppmärksam-
mades i Brukshunden som just kvinnor, och de flesta av ”klubbens damer”, som 
de ofta kallades, hade andra, stödjande och omvårdande uppgifter.  

År 1962 öppnades instruktörskurserna också för kvinnliga instruktörsaspi-
ranter och 1963 deltog den första kvinnan på kursen. Att använda Hirdmans 
periodiseringar av genuskontrakten under 1900-talets andra hälft också som en 
periodisering av min undersökning faller sig därmed naturligt.  

Hundsport i krigstid 
SBK startade i blygsam skala. År 1940 fanns 93 medlemmar fördelade på sex 
lokalavdelningar i Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Södertälje och Skåne. År 
1950 hade antalet lokalklubbar ökat till 67 och medlemsantalet till 4406. År 
1960 fanns 87 lokalklubbar och sammanlagt 5836 medlemmar.98 

                                                             
95 Hirdman 1992, s. 212. 
96 Hirdman 1992, s. 209. 
97 Hirdman 2003, s. 133. 
98 SBK:s kansli, medlemsstatistik. 
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SBK grundades under pågående världskrig som en del av det frivilliga försvaret. 
En uttalad ambition var att medlemmarna och deras hundar skulle kunna tas i 
försvarets tjänst. I det allra första numret av Brukshunden fanns ett separat blad 
där man efterlyste bevakningshundar för neutralitetsvakten. En hund med fö-
rare kunde, hette det, göra samma tjänst som två vaktposter. Bevakningshunden 
kunde därmed ersätta en man, och ”Ni räddar åt landet en mans produktionsre-
sultat”.99 Verksamheten inom SBK under kriget var delvis kopplad till försvars-
maktens behov. En instruktörskurs 1941 fick, ”med hänsyn till tidsläget” en 
tydlig militär prägel och de som utbildades förväntades stå till försvarsmaktens 
förfogande.100 Alla hundsportgrenar som utövades hade en praktisk funktion – 
man tränade hundar för att de skulle kunna söka, spåra, bevaka, skydda och 
rapportera i skarpt läge, både för militärt och civilt bruk. Brukshundsporten var, 
som ordföranden uttryckte det 1959, en lek med en allvarlig bakgrund.101 Sam-
tidigt slog Brukshunden redan i första numret fast att syftet med föreningen 
också var att lära allmänheten att hantera och fostra hundar. Lokalföreningarna 
som gav dressyrkurser vände sig således till alla hundägare, oavsett vilken hund-
ras de hade, som ville ha bättre ordning på sin hund. Det betyder alltså att sär-
skilt grundkurserna i lydnadsdressyr lockade ägare till allt från dvärgpudlar, via 
taxar och vinthundar till schäfrar.  

Drivande i de tidiga lokalklubbarna var ofta militärer och poliser. På många 
av de orter där lokalföreningar bildades fanns regementen. Ännu idag är det 
vanligt att brukshundklubbar ligger i anslutning till regementens övningsmarker 
eller skjutbanor även om regementena vid det här laget är nedlagda. När klub-
barna bildades och skulle ha någon plats att träna på föll det sig naturligt att be 
det lokala regementet att upplåta plats. När dressyrkurser skulle ordnas vintertid 
och då helst inomhus föll valet också ofta på militärens lokaler. På 1940- och 
1950-talen fanns inte förenings- eller privatägda ridhus, än mindre särskilda 
hundträningshallar. Däremot hade de flesta militära anläggningar ridhus, och 
dessa kunde då hyras av brukshundklubbarna för kursverksamheten. I Visby, 
där flera av styrelsemedlemmarna och instruktörerna var militärer, gjordes årlig-
en en förfrågan om ridhushyra till ”Ch. A7”, en militär förkortning som flyttade 
in i föreningens protokoll, förmodligen för att både ordförande och sekreterare 

                                                             
99 Bilaga ”Upprop. Neutralitetsvakten behöver bevakningshundar!”, Brukshunden nr. 1 
1940. 
100 Brukshunden nr. 2 1941, s. 14. 
101 Brukshunden nr. 3 1959, s. 68. 
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vid den tiden var militärer. I klartext kontaktade föreningen alltså chefen för 
stadens artilleriregemente, en man som inte var med i klubben men som giss-
ningsvis var väl känd av flera medlemmar. Också i Växjö var det militära insla-
get i föreningens styrelse stort, och även där kom klubben efter några år att 
husera på mark som gränsar till I11:s område. I Halmstad tillhandahöll I16 
mark åt lokalklubben, i Jönköping var det A6 som erbjöd träningsplan, i Borås 
I15 och i Uppsala I8. 102   

Samtidigt innebar kriget en nedgång av antalet hundar i Sverige. År 1945 
fanns cirka 200 000 hundar, en uppgift som får anses som ett minimiantal 
eftersom den bygger på statistik från hundskatteregistret och alla hundar var inte 
skattepliktiga.103 Förklaringen ansågs vara ransoneringen, som gjorde det svårt 
att föda hundar.104 Vid den här tiden var det vanliga att man gav hundarna 
matrester. Det bästa ansågs vara att ge hunden ”samma omväxlande husmans-
kost som vi själva leva på”. Kristiden gjorde detta svårt för många familjer och i 
ett radioföredrag i ämnet gavs tips på hur man skulle kunna ge hunden bra mat 
trots ransoneringen, genom att ge hunden fiskbuljong och slaktavfall, som man 
kunde få utan ransoneringskuponger. Föredraget uppmanade också till att man 
inte i panik skulle låta avliva sin hund på grund av krigstiden.105 När kriget tog 
slut skulle hundaveln i Sverige vara till nytta internationellt antog man, då 
krigsdrabbade länder sett sin hundstam decimeras.106 I England avlivade många 
människor sina hundar vid krigsutbrottet, främst av oro för invasion och bom-
banfall, men också för att de trodde att det påbjudits av regeringen. Hur många 
hundar och katter som avlivades i England under krigets första veckor är okänt, 
men uppskattningarna varierar mellan 200 000 och 2,5 miljoner.107 I Tyskland 
orsakade också kriget brist på brukshundar och även där avlivade många, fram-
förallt i öster, sina hundar av rädsla för invasion mot slutet av kriget. I Norge 
                                                             
102 Jönköpings brukshundklubb 50 år: 1948-1998, 1998; SBK Halmstad 50 år : 1940-
1990, 1990; Uppsalaavdelningen 10 år, 1939-1949: En återblick, 1949; Minnesskrift 
utgiven vid avdelningens 10-årsjubileum, 1955. 
103 Hedhammar 2000, s. 12. Vissa hundar, bland annat de som var utbildade tjänste-
hundar och stod till försvarets, polisens och tullverkets förfogande, var skattebefriade. 
Dessutom fanns det naturligtvis också ”svarthundar” vars hussar och mattar borde betalat 
hundskatt men som av olika skäl inte gjorde det. Hundskatten avskaffades 1996. 
104 Brukshunden nr. 3 1942, s. 7. 
105 ”Hunden och kristiden” Radioföredrag 28 januari 1942 av Carl Leuhusen. Också 
tryckt i Hundar och hundsport nr. 2 1942, s. 1 och s. 26-27. 
106 Brukshunden nr. 3 1943, s. 23. 
107 Hart-Davis 2015, s. 50f. 
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tog den tyska armén lokala hundar i anspråk, och motståndsmän som flytt till 
Sverige köpte och utbildade nya hundar här.108 

Den militära prägeln på verksamheten avspeglades i Brukshunden under 
krigsåren. På de flesta skidtävlingar som hölls var det militära inslaget stort, 
instruktörskurserna specialanpassades för hemvärnsmän, skribenter diskuterade 
hur freden skulle komma att förändra SBK:s arbete och såväl män som kvinnor 
på tidningens fotografier bar ofta uniform. År 1942 publicerades en artikel 
utformad som vore den skriven av en hund som kallats in till försvarsmakten, 
därtill utlånad av sin matte. Hunden skriver att det var pinsamt att matte gett 
honom ett draperi som filt på tåget, för det såg ”tantigt” ut. Eftersom hunden 
skriver till matte, som ju är ”fruntimmer” menar han att det är bäst att berätta 
om maten – som är god. Hunden berättar också att det finns en tjusig schäfer-
flicka på samma ställe, men framhåller samtidigt att: ”Det blir lätt något 
okvinnligt över hundflickor i militärtjänst, det kan inte hjälpas.”109 Det är inte 
svårt att föreställa sig att skribenten tänkte i överförd bemärkelse, att det också 
fanns något okvinnligt över kvinnor i militärtjänst. Det gällde i så fall ett stort 
antal kvinnor 1942. Bara inom Lottakåren fanns cirka 100 000 kvinnor, därtill 
kom andra civilförsvarsorganisationer för kvinnor som Blå stjärnan, samt vissa 
sjuksköterskor, som under kriget försågs med fältmässiga uniformer och till och 
med fick bära byxor vid tjänst utomhus.110  

Både första och andra världskriget ses ofta som perioder då kvinnor fick till-
fälle att verka inom områden som inte normalt anses kvinnliga. När männen 
kallades in arbetade kvinnor i industri- och transportsektor med arbetsuppgifter 
som tidigare varit förbehållna män. På så sätt öppnade krigen nya möjligheter 
för kvinnor. Samtidigt, påpekar Ulla Wikander, tydliggör krig också skillnader 
mellan män och kvinnor, manligt och kvinnligt. Även om kvinnor bar uniform 
och hade arbetsuppgifter de inte hade i fredstid var just det faktum att de hade 
dessa uppdrag en påminnelse om att de fanns där för att männen hade andra, 
manligare, uppgifter.111 Att en kvinna bär uniform skulle alltså både kunna 
minska och understryka hennes kvinnlighet. Också Hirdman menar att gränsö-

                                                             
108 Anna-Greta Sellmans minnen på www.brukswebben.se. Under rubriken ”Pionjärer”. 
2016-11-18. 
109 Brukshunden nr. 3 1942, s. 8. 
110 Om sjuksköterskors uniformer, se Öberg 2005, s. 153. Svenska Lottakårens hemsida, 
www.svenskalottakaren.se, Blå Stjärnans hemsida, www.svenskablastjarnan.se.  
111 Wikander 1992, s. 200ff. 
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verskridande som tillåts i krigstid inte nödvändigtvis måste vara vare sig könsut-
jämnande eller permanent. Tvärtom, menar hon, kom efter kriget manliga och 
kvinnliga roller inte bara att återgå till tidigare former utan till och med förstär-
kas. Under den närmaste efterkrigstiden, under 1950-talet, underströk film, 
veckotidningar, reklam och politik en traditionell könsuppdelning; ”Han för 
Henne – och världen, dvs. andra män – Hon enbart för Honom”.112 Att hunds-
porten knöts till det militära gjorde den än mer manligt kodad. Den återvände 
från 1930-talets sportaktivitet till den polisiära och militära sfär där den uppstått 
strax före, under och efter första världskriget.  

Förtroendeuppdrag 
Styrelsearbete inom SBK, på lokal såväl som på nationell nivå, var en manlig 
aktivitet. Inte sällan fanns kvinnor med på det möte som konstituerade före-
ningen, så var det exempelvis i både Visby och Växjö, men dessa kvinnor var 
sedan inte med i det faktiska styrelsearbetet. Detta berodde inte, som man 
kanske kunde tro, på att det var självklart att styrelseledamöterna hade kopp-
lingar till försvaret. På riksplanet var det inte så, vilket med tanke på SBK:s roll 
kan verka lite förvånande. Den vanligaste yrkesbeteckningen för medlemmar i 
centralstyrelsen under 1940- och 1950-talet var köpman. Styrelserna innehöll 
också ingenjörer och chefer av olika slag som personalchef, kontorschef, och 
verkstadschef. Faktum är att centralstyrelserna under och strax efter kriget bara 
innehöll en ledamot, en suppleant, med militär titel. Försvarsmakten och polis-
väsendet representerades av externa ledamöter. Det är ju möjligt att beredskapen 
innebar att det inte var praktiskt möjligt för yrkesmilitärer att delta i förenings-
arbete på central nivå och att de verksamhetsgrenarna därför fick representeras 
av de särskilda ledamöterna. Dock var militär personal ofta aktiv i lokalklubbar-
na vid samma tid, vilket väl skulle kunna ses som att deras arbete krävde att de 
höll sig på sin förläggningsort, alternativt att de prioriterade uppbyggnaden av 
lokalklubbarna och därmed också de egna möjligheterna att träna hund.  

Det militära och polisiära inslaget i centralstyrelsen ökade efter kriget. År 
1953 bestod styrelse och suppleanter av sammanlagt 17 personer varav 8 hade 
anställning inom försvar eller polisväsende. Det är en ”topp-notering” som 
ungefärligen håller sig under resten av 1950-talet, varpå det militära och poli-

                                                             
112 Hirdman 2003, s. 160. 
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siära inslaget i centralstyrelsen minskar. Parallellt ökade antalet styrelsemed-
lemmar med titlar som ”herr”, ”verkstadsägare” och ”förman”. Centralstyrelsens 
sammansättning tycks kring 1960 ha blivit bredare. I inledningen till en bok om 
hundfolk i Sverige skriver författarna att hundsporten fram till 1960-talet var en 
överklassport, något för grevar och baroner.113 Det stämmer inte på brukshund-
sporten under 1940- och 1950-talen, men är förmodligen helt korrekt för avels- 
och utställningsverksamheten som är det som står i fokus i den boken. Lokalsty-
relserna inom SBK hade inte en överklassprägel. De var snarare en blandning av 
medelklass och arbetare. Landsbygdsbefolkningen är påfallande frånvarande, 
även i så pass rurala miljöer som Gotland och Kronoberg. Människor på lands-
bygden hade naturligtvis också hund, och hade så alltid haft. De betraktade 
dock sina hundar på ett annat sätt, som gårdvarar eller jaktkamrater. De som var 
intresserade av jakt, och särskilt de som var adliga och jaktintresserade, sökte sig 
snarare till Svenska Kennelklubben. Det är också troligt att kraven på att ha en 
väluppfostrad hund var större hos stadsbefolkningen, i miljöer där det inte var 
aktuellt att låta hunden ströva fritt eller gå i hundgård utan där man faktiskt 
behövde gå ut och rasta hunden bland andra människor, bilar, cyklar och hun-
dar. Dessutom hade bondebefolkningen mindre fritid, särskilt under de delar av 
året som bäst lämpar sig för hundträning utomhus. SBK var alltså huvudsaklig-
en ett stadsfenomen och lockade där ett brett spektra av hundintresserade män. 

Precis som i många lokalklubbar fanns det i centralstyrelsen en kvinnlig re-
presentant i den första ordinarie styrelsen 1940. Professorskan Tofsy von Post 
var suppleant i centralstyrelsen under tre år, och var senare sekreterare i stock-
holmsavdelningen. Ytterligare en kvinna var med vid föreningens bildade, Carin 
Bohman Lindhé, som födde upp airdaleterrier, en av de vanligare bruksraserna 
på 1940-talet. Hon var dock därefter inte med i centralstyrelsen. Efter kriget 
dröjde det till 1961 innan nästa kvinnliga styrelseledamot valdes in. Veterinären 
Ulrica Borg blev då suppleant och valdes nästa år, 1962, till ordinarie ledamot. 
Hon behöll den posten till 1966, och satt därmed i styrelsen under en betydligt 
kortare period än de flesta av sina manliga kollegor. Kontorschef Thor Berneck 
var styrelseledamot 1940–1955, köpman Axel Hellgren 1940–1967 och major 
Tore Dahlgren 1947–1973. Under perioden 1940–1962 hade styrelsen bara tre 
ordföranden, direktör Sven Rosengren (1940–1945), civilingenjör Robert N. 

                                                             
113 Drangel & Reitersjö 2013, s. 23. 
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Bjuke (1946–1958) och direktör Sven Hydén (1959–1964).114 Periodens båda 
generalsekreterare var major Birger Spergel (1954) och polisman Tage Pehrsson 
(1956–1974). Under hela den första undersökningsperioden fanns alltså två 
kvinnor i centralstyrelsen, varav en var ordinarie ledamot under fyra av 22 år. 

Bild 2. Styrelsen för Visby brukshundklubb i slutet av 1940-talet. Foto: Visby bruks-
hundklubb. 

Också på lokalnivån var kvinnor relativt frånvarande i styrelsearbetet under 
perioden 1940–1962. Det fanns kvinnor, men de var få – precis som antalet 
kvinnliga medlemmar. I Växjö fanns att döma av protokollen en hel del unga 
flickor aktiva under mitten av 1950-talet, vilket delvis avspeglas i styrelsens 
sammansättning. Där valde man 1954 en minderårig flicka till kassör i klub-
ben.115 I Visby valdes den första kvinnan in i lokalstyrelsen 1951, som kassör för 
ett år. Samma år valdes också en kvinna till suppleant. En ny kvinnlig kassör 
valdes 1958 och hon behöll den posten till 1965. Att ha hand om klubbens 
ekonomi ansågs alltså vara ett lämpligt arbete för de få kvinnliga medlemmarna. 
Varför det ser ut så vet jag inte. Dessa kvinnor var inte till yrket ekonomer utan 
                                                             
114 Drangel & Reitersjö 2013, s. 98. 
115 Växjö Brukshundklubb. Protokoll från möte 29 mars 1954. 
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i de flesta fall hemmafruar, men det kan ha varit så att man ansåg att den tradit-
ionellt kvinnliga rollen som hushållsföreståndare gjorde att kvinnor också kunde 
ta hand om en lokalklubbs ekonomi. Det kan också ha att göra med att kassören 
ofta var den person hugade medlemmar skulle kontakta om medlemskap och 
kursavgifter och det kan ha underlättats av att ha en hemmavarande person på 
posten, någon det gick att ringa till. Adressuppgifter till lokalklubbarna, som 
publicerades i Brukshunden, gick ofta till kvinnliga medlemmar. Några lokal-
klubbar, exempelvis Växjö, hade också flera kvinnliga sekreterare vid den här 
tiden. Annars var det tydligast ”kvinnliga” uppdraget i lokalklubbarna rollen 
som klubbmästare, något jag snart återkommer till.  

Det låga kvinnliga deltagandet på förtroendeposter inom föreningen märktes 
också vid de årsstämmor som hålls i Stockholm. Dit skickade lokalavdelningar-
na representanter för två dagars sammanträden och middag. Av röstlängderna 
framgår att det endast förekom enstaka kvinnor under 1940- och 1950-talet. År 
1958 var till exempel tre av 65 delegater kvinnor, 1959 tre av 70 (se tabell 
s. 83). 

Den manliga dominansen i styrelsearbetet på central nivå är inte förvånande. 
Det låga antalet kvinnor i styrelsearbetet, på såväl riks- som lokalnivå, avspeg-
lade det låga antalet kvinnliga medlemmar inom SBK. Det finns inte rikssta-
tistik som berättar hur många av medlemmarna som var kvinnor under 1940- 
eller 1950-talet, men för Visbys vidkommande har det gått att få fram uppgifter. 
År 1945 var fyra av 39 medlemmar kvinnor. Icke desto mindre är det troligt att 
andelen kvinnor på förtroendeposter var lägre än andelen kvinnor bland före-
ningens medlemmar. I hushållskontraktets tid var den offentliga sfären mannens 
och det fanns överlag få kvinnor på förtroendevalda poster i samhället. Kvinnor 
förväntades ha underordnade positioner när de väl var i det offentliga, i före-
ningar som bestod av både män och kvinnor. Gertrud Åström har konstaterat 
att så var fallet inom Svenska kyrkans studieförbund. Också långt efter det att 
kvinnor börjat delta i stor skala i kursverksamheten, som deltagare och instruk-
törer, betraktades det som naturligt att det var män som ledde arbetet inom 
organisationen. Idén om att de ledande positionerna skulle innehas av män var 
så stark att något annat inte ens ha tycks fallit medlemmarna in.116 Förhållandet 
är således inte specifikt för brukshundrörelsen utan gäller även andra samman-
slutningar, som fackliga eller politiska organisationer och inom idrottsrörelsen. I 
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antologin Idrott är… som gavs ut av Riksidrottsförbundet 1957 skrev Eva Ek-
stam artikeln ”Idrott för kvinnor”. Hon konstaterade att kvinnors idrottande var 
på frammarsch, men att det fanns problem för kvinnliga idrottare. Ett av pro-
blemen hon identifierade var att kvinnor utgjorde 15 procent av landets idrotts-
utövare, men att deras andel i föreningsstyrelser, kommittéer och förbundssty-
relser var betydligt lägre än så. Kvinnor är inte lika föreningsvana som män, men 
– frågar Ekstam – hur skulle de kunna vara det när de inte fått tillfälle att öva 
sig? Ekstam menar att kvinnor borde ta större ansvar och vara beredda att gå in i 
styrelsearbete i större utsträckning, och att män i föreningslivet borde vara villiga 
att låta kvinnor delta, även om de senare från början inte är vana vid arbetsfor-
men.117 

Kvinnor kan ha känt sig främmande för styrelsearbete, ovilliga att som en-
samma kvinnor kliva in i en manlig styrelsekultur. Anna-Greta Sellman var 
redan på 1930-talet aktiv inom hundsporten, som framhållits i föregående av-
snitt. Hon skrev i sina minnen av hundsporten att hon var med i styrelsen för 
SBK under kriget, men att hon inte blev omvald för att hon uppfattades som för 
uppkäftig. Hon tyckte inte heller om att styrelsemötena ofta avslutades brådstör-
tat för att medlemmarna skulle hinna in på favoritrestaurangen Gillet innan de 
stängde. ”Jag passade helt enkelt inte in i den styrelsen”, skriver Sellman.118 Hon 
var inte med i SBK:s centralstyrelse. Däremot var hon under slutet av kriget 
med i en av sektorerna inom SBK, den sektor som särskilt ansvarade för schä-
ferns utveckling. Sektorn bestod, förutom Sellman, av tre män som också var 
ledamöter i centralstyrelsen. Hennes uppfattning att möten avslutades brådstör-
tat styrks av en återkommande formulering i styrelseprotokollen; ”På grund av 
den långt framskridna tiden beslöt styrelsen till ett kommande sammanträde 
bordlägga […]”119 Det är fullt möjligt att sådana snabba avslut förekom också i 
sektorns möten. Sellman upplevde hursomhelst att hon inte passade in i styrel-
searbete inom SBK. Det måste inte ha att göra med att hon var kvinna i en 
annars manlig sfär, men det kan mycket väl vara så. Hennes skildring ger in-
tryck av att hon som ung kvinna var en udda fågel bland de något äldre och i de 
flesta fallen gifta männen. 

                                                             
117 Ekstam 1957, s. 123.  
118 Anna-Greta Sellmans minnen på www.brukswebben.se. Under rubriken ”Pionjärer”. 
2016-11-18. 
119 Centralstyrelsens protokoll 12 november 1941. 
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Sellman hade fördelen av att vara ogift. Styrelsearbete kan ha varit än mindre 
attraktivt för gifta kvinnor, särskilt gifta kvinnor med barn. Inte bara för att de 
var de kvinnor som verkligen förväntades inordna sig i hushållskontraktet, utan 
också av praktiska skäl. En gift kvinna med barn hade under 1950-talet i ge-
nomsnitt 28 minuters fritid om dagen.120 Det är inte särskilt mycket. Om hon 
var intresserad av hundträning och kunde utsträcka sin fritid så att hon faktiskt 
hade möjlighet till det, kan man lätt föreställa sig att umgänget med hunden var 
det som prioriterades, inte styrelsearbetet. På Gotland har styrelseprotokollen 
ofta tidsangivelser där det framgår att mötena under 1940- och 1950-talen hölls 
exempelvis 19.45-22.30 på någon av stadens restauranger, eftersom det inte 
fanns någon klubbstuga.121 Det borde ha varit en försvårande omständighet för 
kvinnor, särskilt om de hade barn. I Riksidrottsförbundets antologi från 1957 
skrev Inga Löwdin, idrottsaktiv och den första kvinnan i Riksidrottsförbundets 
styrelse på temat ”Idrotten och hemlivet”. Löwdin förde en diskussion om hur 
idrotten passar in i ”hushållskontraktet”, även om hon naturligtvis inte använde 
det ordet i sin text. Icke desto mindre problematiserar hon de skilda förvänt-
ningar som ställs på män och kvinnor, eller kanske snarare på make och maka i 
den tid hon själv lever. Löwdin skrev att det inte var ovanligt att höra talas om 
bittra idrottsänkor eller till och med att äktenskap havererat för att den ena 
parten, i allmänhet maken, hade ett så starkt idrottsintresse att han försummat 
familjen.  

Den andra parten, oftast kvinnan, får sitta hemma och vakta barn eller bara sitta 
hemma och vara övergiven – söndag efter söndag, vardagskväll efter vardags-
kväll.122 

Däremot är det, menar Löwdin, betydligt mindre accepterat att maken måste 
vara barnvakt (åt sina egna barn alltså), eller vara ensam hemma för att hustrun 
ägnar sig åt ett fritidsintresse. Det är något som Löwdin menar att många män i 
hennes samtid har svårt att tolerera utan klagomål.123 I en tid då kvinnan för-
väntades stå för det privata, att fokusera på hemmet, maken och de eventuella 
barnen, var det både av ideologiska och praktiska skäl långt ifrån självklart att 
kvinnor kunde eller ville delta i föreningslivet.  
                                                             
120 Hirdman 1992, s. 213f. 
121 Visby Brukshundklubb. Protokoll från styrelsemöte 20 januari 1949. 
122 Löwdin 1957, s. 58. 
123 Löwdin 1957, s. 66.  
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Damsektioner 

Hunden är som bekant det bästa hos människan, men hos oss har de svår kon-
kurrens av våra damer.124 

I många av SBK:s lokalklubbar fanns under 1940- och 1950-talen damsektioner 
som stod för köksarbete och ordnade med basarer och annan verksamhet för att 
dra in pengar till klubbarna. Det fanns alltså en mycket tydlig plats för kvinnor 
inom brukshundklubbarna också vid den här tiden, om än inte i aktiv hundträ-
ning. Det är viktigt att komma ihåg att detta arbete, med kaffekokning och 
matlagning till funktionärer, inte på något vis nedvärderades av männen inom 
klubbarna. Tvärtom är både Brukshunden och äldre jubileumsskrifter från lokal-
klubbar fulla av lovord från tacksamma män som tränat hund och i pauserna 
kunnat njuta av gott kaffe och omvårdnad. I jubileumsskriften från Borås 1955, 
där det inledande citatet i detta avsnitt hämtats, finns en helsida om hur värde-
fulla damerna är för klubben. Skribenten berättar hur han som ny blev fint 
omhändertagen av de kaffekokande kvinnorna i köket, som sa ”du” och behand-
lade honom som en familjemedlem.125  

Kvinnorna hade alltså en annan roll än som hundtränare, men var mycket 
uppskattade för det arbete de gjorde, segregerat integrerade i verksamheten. 
Man kan säga att de förde med sig den rådande genusordningen in i lokalför-
eningarna. Hushållskontraktet rådde även där. ”De vill att vi och våra hundar 
ska trivas och det kommer vi alla säkert att göra under kommande år”126, skrev 
en uppskattande manlig medlem om kvinnorna i en lokalklubb. I en liknande 
rapport från Stockholm kan man läsa följande: 

Stockholms-avdelningens damsektion har arbetat duktigt och framgångsrikt un-
der de senaste åren. Jag tänker då inte främst på damernas funktion såsom matte 
åt hundar och maka åt hussar, utan såsom kaffekokerska, smörgåspåbrederska 
och servitris i klubbstugan.127 

                                                             
124 Minnesskrift utgiven av Boråsavdelningens 10-årsjubileum, 1955,  s. 15. 
125 Minnesskrift utgiven av Boråsavdelningens 10-årsjubileum, 1955,  s. 15. 
126 Brukshunden nr. 6 1954, s. 164. 
127 Brukshunden nr. 3 1960, s. 105. 
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De skilda könsrollerna kunde också vara något som klubbarna aktivt utnyttjade 
som underhållning i föreningslivet. I en klubb rapporteras om ett valborgsfi-
rande med tävlingar, där damerna sades vara lika bra på att slå i spikar som 
herrarna var på att trä synålar.128  Alltså inte så bra. 

Bild 3. ”Kvinnliga supporters” är påskriften på fotot från Borlänge på 1950-talet. Foto: 
SBK:s arkiv. 

Den här typen av traditionellt kvinnliga aktiviteter i klubbarnas värld engage-
rade både de få kvinnor som själva tränade hundar och de betydligt fler som var 
gifta med män som tränade hundar. Även de som så att säga gick utanför den 
kvinnliga normen på så sätt att de själva aktivt tränade och tävlade, fick i all-
mänhet de kvinnligt kodade uppdragen inom föreningslivet. De kokade kaffe, 
hade uppdrag som klubbmästare (alltså den som ordnade fester och andra akti-
viteter), eller stod för inköp av mat och husgeråd. Däremot var de inte med i 
sektorer som hanterade träningar, tävlingar eller stugskötsel. Hundtränande 
kvinnor blev inte dubbelarbetande i större utsträckning än män i klubbens 

                                                             
128 Brukshunden nr. 5-6 1945, s. 70. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 

interna arbete, men de hade uppdrag som var traditionellt kvinnliga. I detta syns 
en rationell arbetsdelning där alla gör det som de redan har erfarenhet av. Det 
fanns knappast några kvinnliga elektriker eller murare i klubbarna, och när man 
skulle ha medlemmar som ansvarade för klubbstugans skötsel fanns alltså andra 
som hade större kompetens på området. I princip hade inga gifta kvinnor någon 
motbok, så det är ganska självklart att männen i klubbarna får stå för spritinköp 
när sådant krävs. Denna rationella arbetsdelning är tydligt styrd av samhällets 
olika förväntningar på män och kvinnor, av det genuskontrakt som följer med 
in i klubbarbetet. Detta syns också i att kvinnor sällan var ansvariga för annat än 
klassiskt kvinnliga sysselsättningar; det var ovanligt med kvinnor i sektioner för 
tävlings- och kursverksamheter. Aktiviteter som direkt kopplas till hanteringen 
av hundar sågs som manlig. När Brukshunden gick igenom vad som krävs av 
olika funktionärer inom föreningen, utgick tidningen från att tävlingsledaren 
och domaren var en man. Det fanns enstaka kvinnor som var domare och täv-
lingsledare redan på 1930-talet, men beskrivningarna av vilka egenskaper sådana 
personer ska ha formuleras som ”han skall”.129 Däremot diskuteras vad som 
krävs av en god klubbmästare i termer av ”han eller hon”. Det var en syssla som 
man tänkte sig kunde vara något också för en kvinnlig medlem, vilket alltså 
också var vanligt.130  

Damklubbarna kallades inte alltid för damklubbar. Ibland fanns inte någon 
formell sådan, ibland fanns den under annat namn. I Göteborg fanns VMF, 
”vovvarnas matte förening”, i andra klubbar talar man bara om föreningens 
damer.131 I Visby fanns aldrig någon damsektion, kanske var de kvinnliga med-
lemmarna helt enkelt för få för att det skulle låta sig göras. Men även utan en 
särskild sektion var det kvinnor som kokade kaffe, köpte inventarier till köket 
och bredde smörgåsar åt funktionärer och tävlande. I alla klubbar runtom i 
Sverige tycks det ha funnits en supporterskara av kvinnor som stökade i köket, 
broderade, sydde, höll basarer och drog in pengar till föreningen. Pengarna 
användes oftast till att förbättra standarden på klubbstugan. Det var inte sällan 
betydande summor som dessa damsektioner drog in. I Borås kunde föreningens 
damer 1955 efter en lyckad tombola där de lottade ut egna handarbeten över-
lämna 4000 kronor för att föreningen skulle kunna köpa ny köksutrustning.132  

                                                             
129 Brukshunden nr. 1-2 1947, s. 1. 
130 Brukshunden nr. 4 1958, s. 114. 
131 Brukshunden nr. 3 1955, s. 69. 
132 Brukshunden nr. 4, 1955 s. 94. 
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I Uddevalla fanns under 1950-talet en damklubb som var en syförening. Den 
leddes av en man som själv sydde tavlor med schäfrar. Medlemmarna, alltså ett 
antal damer och den sammankallande mannen, träffades för att sy, prata hund 
och sålde sedan sina alster – grytlappar, dukar, mattor – för att skaffa pengar till 
lokalklubben.133  

Bild 4. ”HundErik” och damerna i Uddevalla-klubbens syförening. Foto: SBK:s arkiv. 

”Hund-Erik” beskrivs i Brukshunden som föreningens ledare och initiativtagare, 
och som den ende mannen i SBK som ägnade sig åt kråkspark och knyppling. 
Man anar att det anses lite anmärkningsvärt att denne Hund-Erik både kan och 
vill sy, men han presenteras inte som feminin eller fånig, snarare som en tillgång 
i föreningslivet om än lite udda. 

Det kvinnliga inslaget i lokalföreningarnas kök under 1940- och 1950-talen 
ska inte förstås som att kvinnor tvingades koka kaffe för att maken skulle kunna 
träna hunden. Troligare är att mannens intresse sågs som en anledning till enga-
gemang för hela familjen. Brukshundklubbar vid den tiden var familjeangelä-
genheter där också barn var med. Så hade det inte varit under 1920- och 1930-

                                                             
133 Brukshunden nr. 2 1955, s. 23. 
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talen, då föreningarna tycks ha varit renodlade klubbar för de som tränade 
hund. Nu var det maken som tränade hunden, men hustru och barn följde 
också ofta med för att under tiden som han tränade göra annat. Fruarna ord-
nade med kaffe och annan förtäring och städade klubbstugan, men de umgicks 
också med varandra och med sina barn. På många klubbar fanns och finns fort-
farande, om än lätt förfallna, lekplatser för barn. I jubileumsskriften för Borås 
Brukshundklubb 1955 berättar en man om en vanlig söndag på klubben, dit 
han går med hustru och barn. Där hade de morgonpigga damerna redan ordnat 
kaffe, och när det var urdrucket ”var det dags för husse att gå ut för att träna 
hunden”.134 Hustru och barn gick under tiden en promenad med andra fruar 
och barn.  

Klubbarnas verksamhet innehöll också en hel del som inte var omedelbart 
relaterat till hundträning. I Visby hölls återkommande pjäxdanser och luciatåg, 
på andra håll anordnades pulkaåkning, grillfester och gökottor. Sådana tillställ-
ningar var avsedda för hela familjer. Brukshunden vimlar under den här perioden 
av foton från klubbaktiviteter med barn. En del av kursverksamheten är också 
sådan att lokalklubbarna rekommenderas att ”även ha med fruarna liksom andra 
familjemedlemmar”.135 Bortsett från att det i en sådan formulering ju blir tydligt 
att man utgår från att hundens husse är den primära kursdeltagaren, visar det att 
man gärna ville att det också skulle vara trevliga sammankomster för alla i famil-
jen. Det kan ha handlat om att engagera fru och barn så att de inte blev en-
samma och övergivna idrottsänkor när maken tränade hund. Årsmöten var ofta 
tillställningar för både maken, som antogs vara medlemmen, och hustrun, som 
inte sällan var familjemedlem till reducerat pris. Dans var vanligt förekom-
mande, men man hade också annan underhållning. I Visby var man 1952 orolig 
för att årsmötet på restaurang Liljehornet skulle konkurreras ut av medlemmar-
nas vilja att stanna hemma och lyssna på radioprogrammet ”Karusellen”. Styrel-
sen beslutade därför meddela att programmet skulle sändas under supén så att 
familjerna slapp välja mellan kvällens båda attraktioner.136 I en lokalförening 
tjänade man på 1950-talet extra pengar genom att på julaftnar låta medlemmar 
agera tomte hos familjer som inte hade någon sådan. 

                                                             
134 Minnesskrift utgiven av Boråsavdelningens 10-årsjubileum, 1955,  s. 56. 
135 Brukshunden nr. 4 1955, s. 127. 
136 Visby brukshundklubb. Protokoll från styrelsemöte 4 februari 1952. 
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Tomtens egen familj blir väl delvis lidande på, att familjefadern under en del av 
julaftonen måste lämna den egna familjen. Men med den rätta klubbandan och 
den RÄTTA FRUN går det bra.137 

Och sådana fruar hade man i just den föreningen, menade i alla fall skribenten, 
som var glad att damerna var livligt intresserade av klubben, låt vara inte av att 
själva träna hundar. Det här, att engagera hela familjen i mannens intresse, 
beskrevs som ett recept för en lyckad kombination av familjeliv och idrottsliv i 
antologin Idrott är… från 1957. Inga Löwdin skrev att det är vanligt inom 
idrotten att man får med fruar och fästmör i föreningslivet genom att de ansva-
rar för kaffeserveringar, basarer och lotterier. På så sätt arbetar båda parter för 
klubben, känner solidaritet med den och den blir då inte något som splittrar 
familjer utan enar dem. Löwdin ser detta som positivt, men hade ännu hellre 
velat se kvinnor som aktiva idrottsutövare och på mer framträdande positioner i 
klubbarna, som sekreterare eller på andra poster.138 En poäng med kvinnors 
deltagande i föreningslivet är också att de kanske lättare förstår makens intresse. 
Det finns, menar Löwdin, män som ser idrottsintresset som ett sätt att slippa 
familjen, men hon menar också att det finns kvinnor som borde försöka sätta sig 
in i makens intressen och lära sig vad det handlar om.139 Löwdins artikel avslutas 
med en lista på förslag som skulle kunna gynna kvinnligt idrottande. Bland 
dessa finns förslag om aktiviteter för barn vid träning och tävling – exempelvis 
lekplatser och barnpassning, liksom mer familjevänliga föreningar – sådana som 
ordnar aktiviteter för hela familjerna, inte bara för de idrottande männen.140 
Svenska Brukshundklubben har inte haft något officiellt ”program” för att en-
gagera familjer, men på 1950-talet gjorde man ungefär så som Löwdin vid 
samma tid rekommenderade.  

Rapporter om aktiviteter i damsektioner, om basarer och broderade dukar 
försvann ur Brukshunden omkring 1960, även om det undantagsvis fanns lik-
nande notiser också senare. År 1950-talet tycks vara den period då de stod högst 
i kurs, vilket inte prompt måste bero på att decenniet är hemmafruidealets stora 
årtionde. Det kan också ha att göra med att Brukshunden under den perioden 
innehöll fler notiser från lokalföreningar som rapporterar om fem- eller tioårig 

                                                             
137 Brukshunden nr. 5 1955, s. 147. Versalerna i citatet är inte min markering, utan finns 
i originaltexten. 
138 Löwdin 1957, s. 67f. 
139 Löwdin 1957, s. 61. 
140 Löwdin 1957, s. 70f. 
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verksamhet än vad som senare var fallet. Så gott som alla föreningar som skrev 
den typen av notiser hade ett särskilt avsnitt, ofta mot slutet av texten, som 
hyllade damernas arbete med omvårdad, trivsel och insamling av ekonomiska 
medel. Tidningens innehåll förändrades en del under följande perioder. Från 
omkring 1960 försvann det mesta av familjerelaterade aktiviteter i Brukshundens 
rapporter från föreningar, som pulkautflykter och grillkvällar. Det måste inte 
bero på att damsektioner och familjeliv försvann från klubbarna. I Växjö inrät-
tades faktiskt en damklubb så sent som 1960.141 Men att dessa notiser försvann 
ur Brukshunden kan nog antas bero på att damklubbar och familjeaktiviteter 
inte sågs som lika viktigt längre. Kvinnor började i större utsträckning träna 
själva och ville förmodligen hellre ha uppmärksamhet för det än för att de var 
rara och välkomnande och kokade gott kaffe. Brukshundklubbarna blev mer 
fokuserade på tränings- och tävlingsverksamhet och mindre på att vara platser 
där hela familjer trivdes tillsammans. Det är inte osannolikt att detta också har 
att göra med att föreningarna stadigt ökade i storlek och i någon mån profess-
ionaliserades. De var inte längre små klubbar där alla kände alla, utan större 
föreningar med en hög genomströmning av medlemmar som kom för att gå 
någon enstaka kurs.  

Hundtränarna  
Ville då inte kvinnorna på 1940- och 1950-talet träna hundar också? När lokal-
klubben i Borås producerade en jubileumsskrift 1955 intervjuades några fruar 
till klubbmedlemmar om hur det är att vara gift med en SBK-are. Några män 
gifta med kvinnliga SBK-are intervjuades inte, vilket väl sannolikt berodde på 
att de var ovanliga eller kanske till och med inte fanns i Borås. En av frågorna 
som ställdes, i vad som uppenbarligen inte är en undersökning med några som 
helst vetenskapliga anspråk, var om frun själv skulle vilja ha en hund att träna 
med. På detta var svaren olika, men ganska jämnt fördelade mellan ja och nej. 
Några visste inte, en sa att hon inte hade tillräckligt tålamod och en annan 
menade att det skulle bli synd om hunden, även om hon inte förklarade var-
för.142  

                                                             
141 Växjö brukshundklubb. Protokoll från möte 24 oktober 1960. 
142 Minnesskrift utgiven av Boråsavdelningens 10-årsjubileum, 1955,  s. 31. 
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Att kvinnor ägnade sig åt idrott var inte alldeles otänkbart under 1940- och 
1950-talen, det var bara relativt ovanligt. I antologin Idrott är…, som jag redan 
tidigare nämnt, ses det ringa antalet idrottande kvinnor som ett problem och de 
båda kvinnliga författarna i antologin skulle gärna se fler kvinnor som aktiva 
idrottare. De menade dock inte att kvinnligt idrottande skulle vara likadant som 
manligt. Det är inte tal om att kvinnor ska ägna sig åt boxning, långdistanslöp-
ning eller brottning, menar Eva Ekstam.143  Hon påpekar dock att kvinnor vill 
idrotta och att de därför måste ges möjlighet att göra det. Det finns perioder i 
kvinnans liv då idrotten får stå tillbaka, när hon bildat familj och föder barn – 
men sedan kommer intresset tillbaka, ”då hon finner, att den smärta figuren gått 
all världens väg och hon känner sig tung och dåsig”.144 Dessutom behövde de 
dubbelarbetande kvinnorna ett andningshål i tillvaron, och då måste männen 
hjälpa till. Maken måste förstå att det är legitimt för en hustru och mor att vilja 
ägna sig åt idrott och att kvinnans uppgift inte bara är att koka kaffe åt männen 
i föreningen. Ekstam menade att det var av vikt för hela samhället att alla be-
reddes tillfälle att ägna sig åt motion.145 Även Inga Löwdin såg kvinnors idrot-
tande som viktigt, även för samlivet. Om kvinnor idrottar har de större förstå-
else för sina mäns idrottsintresse. Dessutom ger idrotten dem dels så pass all-
mänt god kondition att de klarar av söndagspromenader, dels gör den att kvin-
nan håller sig i form och har ”alla förutsättningar att behålla sin mans kärlek och 
beundran”.146 Argumenten för kvinnligt idrottande ser kanske inte riktigt ut så 
som de skulle göra idag, men de visar dels att det fanns en önskan om fler aktiva 
kvinnor, dels att samhällets normer kunde sätta hinder i vägen. Det var på intet 
vis självklart att kvinnor hade tillfälle till en aktiv fritid, särskilt inte gifta kvin-
nor med barn.  

Kvinnor som tränade hundar fanns under hela undersökningsperioden, men 
de var få. Normen var att hundtränaren eller föraren var en man. Boken Hur 
man har hund från 1958 är inte producerad av SBK och har mig veterligen 
aldrig använts inom kursverksamheten. En av författarna, Axel Hellgren, satt 
dock i SBK:s centralstyrelse 1940–1966. Boken vände sig till förstagångshundä-
garen och var betydligt enklare än de böcker SBK producerade några år senare. 
Här skrivs om hundens ägare som husse och matte, när det handlar om varda-
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gen med hund. En hund kan till exempel inte vara ensam inne i lägenheten hela 
dagarna ”medan husse och matte är borta och arbetar”.147 Hellgren utgår således 
från att båda makarna förvärvsarbetar utanför hemmet. Däremot beskrev boken 
aktiva hundtränare som män. En schäfer beskrivs som en hund som kräver 
mycket tid av sin ”husbonde”, samtidigt som det är en trevlig hund för en 
”sportsman”. Vorstehn beskrivs som en trevlig draghund som gärna är med på 
vinterutfärd och drar ”husses ryggsäck eller lill-husse på pulka”.148 Avsnittet om 
hundägaransvar har titeln ”Hunden, husse och tredje man”. Alla hundar är 
snälla om de fostras rätt, förklarade boken, ”men en Grand Danois väcker na-
turligtvis inte småflickornas beskyddarinstinkter på samma sätt som en liten 
Pekinese.”149 Som hos Olaus Magnus på 1400-talet associeras kvinnor med små, 
fluffiga, hundar. Männen har större hundar och är de som är aktiva hundägare. 

År 1962, alltså precis i slutet av undersökningsperioden, producerade SBK 
tillsammans med LT-förlag en tredelad serie om hundutbildning och hundvård, 
avsedd att användas i kursverksamhet. Serien sålde i 100 000 exemplar i en 
första upplaga – och trycktes därefter om i flera upplagor varav den sista kom 
1986. Just denna bokserie är alltså något som generationer av SBK-are har mött 
när de har deltagit i kurser i sin lokalklubb. Man kan konstatera att serien i 
språkbruket utgår från att hundtränaren är en han, att hunden är husses hund – 
men samtidigt visar bildmaterialet också kvinnor som tränar hundar, låt vara att 
dessa är färre än männen. Alla hundar som avbildas är brukshundar även om 
kurserna också vände sig till ägare av andra raser. Boken ger ett tämligen avance-
rat intryck. Det är inte en enkel manual av modellen ”gör så här så gör din hund 
vad du vill”. Boken visar tydligt att hundträning kräver kunskap, tid och enga-
gemang. Läsaren får grundliga avsnitt om inlärningspsykologi för hundar, 
skrivna på ett vetenskapligt sätt med uttryck som latent inlärning, valenser och 
styrningsmönster.  Först efter dessa grundliga genomgångar övergår boken till 
att beskriva hur man faktiskt tränar. Mycket av det som skrivs är sådant som en 
modern hundägare också känner igen – pausa ofta, gör träningen så lustbetonad 
som möjligt, kom ihåg att det är föraren som gjort fel om det blir fel. Minnes-
reglerna för nybörjare står sig även idag, som till exempel ”Det är inte hunden 
som hittat på det här med dressyr. Så det är Er skyldighet att göra arbetet ro-
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ligt.”150 Inlärningen sker genom ett växlande mellan beröm/belöning och obe-
hag. Detta måste komma direkt när hunden gör fel och aldrig i efterhand. När 
hunden inte går ordentligt i kopplet rekommenderas föraren rycka till för att 
korrigera hunden, men inte dra och slita hur som helst. Hur man på bästa sätt 
rycker i kopplet förklaras ingående både i ord och med bilder. Det här är onek-
ligen ett rätt fysiskt sätt att träna hundar på, och inte alldeles enkelt för små-
växta kvinnor med stora hundar. Samtidigt betonar boken också vikten av be-
röm, av att med ord, ett förtroendefullt röstläge och klappar få hunden att förstå 
när det blir rätt, kompetenser som inte ställer några krav på förarens styrka.  

 

Bild 5. Hundtränare i Sandviken 1953. Foto: SBK:s arkiv. 

SBK:s bok om specialdressyr, alltså om träning av bruksgrenar, visar utan un-
dantag män som tränar hundar att skydda, söka, spåra, rapportera och dra. 
Kvinnor förekommer på fem av bilderna i boken, men då endast som figuranter 
– personer hundarna ska leta upp – eller som spårläggare. Kvinnorna har inte en 
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aktiv roll som hundens förare. Deras roll som figuranter var uppenbarligen inte 
heller självklar. En av bilderna föreställer en kvinna som sitter och ser en smula 
rädd ut på en stock iförd kappa, kjol, sjalett och lågskor. Bildtexten lyder: ”Öv-
ningarna bör även omfatta markering av kvinnliga figuranter”.151 Specialdressy-
ren uppfattas tydligen som en så självklart manlig syssla att författarna (som är 
ordförande respektive generalsekreterare i SBK vid den här tiden) känner sig 
tvingade att påminna om att en hund måste träna på både manliga och kvinn-
liga figuranter för att den ska kunna fungera som sökhund i praktiken. Bokse-
rien illustrerar också skillnaden mellan träning och träning. I den mest allmänna 
delen av serien, den som handlar om lydnadsdressyr och hundpsykologi, före-
kommer även kvinnor i bildmaterialet, låt vara att de är klart färre än männen. 
Däremot är de alltså helt frånvarande som aktiva hundförare när det kommer 
till den specialiserade brukssporten, när man har passerat det grundläggande. Då 
är det männen som tar över medan kvinnorna förekommer i stödjande roller 
som figurant eller spårläggare.  

Också i Brukshundens artiklar var det tydligt att hundens tränare antogs vara 
man, precis som domaren eller tävlingsledaren. Föraren beskrevs i allmänhet 
som ”han”. ”Han” måste till exempel om han behövt vara hård mot hunden 
kunna kompensera det med vänlighet.152 Ytterligare exempel på att det var 
mannen som förväntades träna familjens hund finns i de läsarberättelser om 
deltagande i kurser som publicerades i Brukshunden. I intervjuer med fruar till 
SBK-are som gjordes i Borås jubileumsskrift 1955 ställdes frågan om maken går 
ut med hunden själv. 153 Det kan verka som en märklig fråga om det är han som 
tränar hunden och är den aktive SBK-aren, men är det inte i en tid då den gifta 
kvinnan oftast var hemmafru och alltså den som hade ansvar för hunden under 
dagtid då maken jobbade. Fruarna i intervjun svarade dock att jo, maken ombe-
sörjer på egen hand hundens motion. Att det är hustrun som har hand om 
hunden under dagtid framgår av flera texter i Brukshunden. Antagandet syns 
också i reklamen för hundkex och annat kosttillskott, som inte sällan vände sig 
specifikt till matte. ”Det är roligare att vara hund och enklare att vara matte 
med nya EWOMIN KENNEL” heter det i en reklam för kosttillskott.154 I en 
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annan ber en hund ”snälla matte” att hon ska köpa Sniffs hundkex.155 I kröni-
kor och läsarberättelser om hundens och hussens träning framgår också att hun-
den tillbringat mest tid med sin matte. Texterna beskrev ofta att tränings- och 
tävlingskarriären inleddes när matte tröttnat på att hantera en ouppfostrad 
hund, och skickade iväg den med husse till den lokala brukshundklubben. I ett 
kåseri beskrev den manlige skribenten hur underbart det var att ha en hund som 
blir glad när husse kommer hem, och någon att leka med för barnen. 

Men för hustrun ter det sig inte fullt så underbart! Går hon ut med jycken drar 
taxen nästan armarna av henne i sin vilda frihetslängtan, hemma klättrar djuret 
upp i sängar och möbler, krafsar och bökar och hinner alltid gnaga sönder något 
innan hon [hunden – min anm.] faller i sömn.156 

Till slut, berättade kåsören, brast något hos hans hustru, som förklarade att 
hunden skulle gå kurs. Så husse och sonen tog med hunden till den lokala 
brukshundklubben. Hustrun gick inte dit, trots att hon enligt kåseriet var den 
som menade att hunden behövde tränas. I en annan text berättade hundens 
husse om hur alla i familjen utom just han ville ha en hund. När han till slut föll 
till föga blev hundträningen hans uppgift, inte något för de familjemedlemmar 
som tjatat om hund.157 

Det fanns dock kvinnor som tränade hundar inom SBK också under 1940- 
och 1950-talen. Även om de bröt mot rådande norm ger Brukshunden intryck 
av att de också uppmuntrades att vara aktiva hundförare. Ibland formulerades 
artiklar utifrån att föraren kunde vara en kvinna, som i en påminnelse om att 
husse och matte måste tänka på att träna upp hundens fysik inför tävlings-
säsongen.158 Kvinnorna kunde också komma med som en eftertanke, som när 
det ska ska hållas uppvisning i Helsingfors 1945, dit de ”svenska brukshunds-
männen och naturligtvis även damerna” bjuds in.159  

Det går inte att hitta statistik över hur stor andel av de som tävlade under 
den här perioden som var kvinnor. Idag är det uppgifter som är lätta att få till-
gång till eftersom både anmälning till tävlingar och resultat ligger på nätet, men 
för tidigare perioder skulle man behöva ha startlistor från varje enskild täv-
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lingsarrangör. Resultat publicerades ibland i Brukshunden, men inte alltid. På 
Gotland nämns tävlingsresultat i årsberättelserna under 1955 och 1956, vilket 
lät sig göras eftersom antalet tävlingar och tävlande var så litet. År 1955 startade 
17 ekipage på tävlingar i klubben. Tre av dem var kvinnor.160 Senare årsberättel-
ser rapporterade bara om eventuella championat eller resultat av serietävlingar.  

I en artikel av Ingegerd Fredin, som började träna hundar 1929, påpekades 
att ”Hundsport ligger lika bra till för damer som för herrar och det passar även 
så gott som alla åldrar.”161 SBK ville ha fler kvinnor som aktiva. I flera lokal-
klubbar rapporteras om specialpriser inrättade för att uppmuntra kvinnor att 
tävla med hundar. Även om män och kvinnor tävlade mot varandra inom 
hundsporten, valde flera klubbar att inrätta priser också till tävlingens bästa 
kvinnliga förare. Priser så att säga öronmärktes för kvinnor, i avsikt att fler skulle 
bli aktiva och det skulle ”slå ett slag för den kvinnliga fägringen på våra bruks-
prov”.162 Man skulle kunna se det som att klubbarna inte trodde att kvinnorna 
skulle kunna ta hem det ”riktiga” priset, att de inte kunde stå sig i konkurrensen 
mot de manliga förarna.  

I Brukshunden kan man då och då också få intrycket att kvinnor inte förvän-
tas vara lika skickliga hundförare som män. De särskilda priserna för kvinnor 
kan som nämnts antyda något sådant, men det finns också andra exempel. I en 
text där två hundar diskuterar sin draghundsträning förekommer en dialog där 
den ena säger ”Du, Silva, som har en husse som är en skicklig sportsman…”. 
Den andra hundens förare är en kvinna, som uppenbarligen inte kan lika myck-
et: ”Där gjorde nog din matte alla fel hon kunde på en gång.”163 Samtidigt 
måste man konstatera att det tänkta erfarenhetsutbytet mellan hundarna också 
visar att en matte kunde vara draghundsförare och att hon också kunde vilja 
förkovra sig och bli en duktigare sådan.  

Vissa slags hundar ansågs inte särskilt lämpliga för kvinnor förstår man av 
Brukshunden. Vid den här tiden hade de flesta aktiva inom brukshundklubben 
just brukshundsraser, inte småhundar, men även bland brukshundarna ansågs 
uppenbarligen vissa raser mindre lämpliga för kvinnor. En dobermanägare 

                                                             
160 Visby Brukshundklubb. Årsberättelse för Gotlandsdistriktet av SBK 1955. 
161 Brukshunden nr. 8-9 1948, s. 83 
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måste vara ”en hel karl” hette det i en artikel 1946, och i samma artikel förklaras 
att en rottweiler visserligen är en trevlig hund, men ”någon tanthund är den 
inte.”164 

Det fanns en principiellt positiv inställning till fler hundtränande kvinnor. 
När Einar Edström, som var den förste chefen på Arméhundskolan och anses 
vara den som introducerade draghundssport i Sverige, skrev om sportens histo-
ria påpekade han särskilt att han ville intressera föregångsmän av båda könen för 
verksamheten. Det var i detta sammanhang han använde rubriken ”Han, hon 
och hunden”, som en bild av hur han helst ville att varje ekipage skulle vara 
sammansatt – en familj som tillsammans ger sig ut på skidor med sin hund. 
Oftast var det dock fler män än kvinnor på kurserna, men det hände att det 
fanns fler kvinnor och då fick det bli helt kvinnliga ekipage, som enligt Edström 
inte gick av för hackor.165 Aktiva hundtränande kvinnor beskrevs alltid i positiva 
ordalag i Brukshunden. År 1944 beskrevs en nyligen avliden kvinna som fram-
gångsrik hundförare, men det är tydligt att hon också ägnade sig åt de mer trad-
itionellt kvinnliga aktiviteterna i klubbverksamheten: 

Hon visade alltid stor hjälpsamhet och gjorde det med glädje, antingen det gällde 
att ordna en härlig lunch till tävlingsfunktionärerna och kaffe med dopp till alla 
som så önskade eller i att taga ett riktigt nappadag med hundar då så behöv-
des.166 

En annan kvinna uppmärksammades på sin 50-årsdag bland annat med hyll-
ningen att det hon gjort för hundsaken ”har ingen karl orkat med”.167 Födelse-
dagsnotisen illustreras av en bild där 50-åringen är iförd uniform och faktiskt 
vid första anblicken kan tas för en man. I en lokalförenings jubileumsnotis be-
rättas om den kvinna som var drivande vid föreningens start, en äldre dam som 
hade erfarenhet sedan tidigare och som kunde visa medlemmarna hur en välträ-
nad hund skulle se ut. Hon och hennes hund beskrevs som ett föredöme för de 
mer orutinerade i klubben.168 Även i tävlingsreferat kunde kvinnor särskilt 
kommenteras som föredömen för andra, men då specifikt för andra kvinnor. De  
tillskrevs inte några särskilda egenskaper som gjorde att de skiljde sig från de 
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manliga förarna, utan det är framförallt det att de gör bra ifrån sig och är kvin-
nor som gör dem till efterföljansvärda för andra kvinnor. Det kan till exempel 
heta att ”fru Nordberg visade sig vara en utmärkt förare med fart och fläkt över 
framförandet i alla moment. Ett föredöme för våra kvinnliga förare.”169 Även 
om kvinnor tävlade, och var bra, markerade tidningen att de var just kvinnor. 
Man kan se det som ett utslag av en strävan att hålla isär könen. Även en man-
haftig kvinna som kan ta ett rejält nappatag med hundar är ändå kvinna och kan 
koka kaffe. Kvinnorna var med, var uppskattade och välkomnade men man 
markerade att de var kvinnor – ett exempel på den segregerande integrationens 
strävan efter att markera att kvinnor skulle vara kvinnor. 

År 1956 innehöll Brukshunden ett reportage från en friluftsledarkurs, anord-
nad av Centralkommittén för fältsport.170 På kursen hade deltagarna ägnat sig åt 
vintersporter i Rämshyttan i Dalarna. Reportaget är skrivet av en manlig SBK-
are och det framgår inte om det också fanns kvinnliga klubbmedlemmar med. 
Däremot fanns det kvinnor på kursen. Skidgymnastiken leddes av en kvinna, 
med manliga deltagare. Männen var inte så graciösa, meddelas det, vilket de 
kvinnliga åskådarna tyckte var roligt. En kvinna valde att delta i en övning där 
deltagarna skulle ta sig ur en isvak. Hon rapporteras vara ”söt och rar men med 
den där framåtandan, som är så rolig att se även hos kvinnan”.171 Man kan kon-
statera att skribenten tycker det är positivt att också kvinnor ägnar sig åt fysiskt 
krävande aktiviteter, men man anar att han samtidigt vill påpeka att det är en 
”söt och rar” kvinna, även om hon frivilligt har hoppat ner i en vak. På samma 
sätt har andra forskare noterat att skribenter gärna vill förtydliga att kvinnor 
som gör icke-kvinnliga saker verkligen är kvinnor genom att samtidigt beskriva 
deras utseende, deras roll som maka och mor eller deras hemliv. Helena Tolvhed 
konstaterar till exempel att när veckopressen beskrev Toini Gustafssons insatser 
vid OS 1968 bemödade man sig om att inte främst presentera den idrottsliga 
prestationens hårda arbete, utan hennes vanliga liv som en pysslig och respekta-
bel hemmafru.172 Samma sätt att beskriva kvinnliga aktiva förekom inom hästs-

                                                             
169 Brukshunden nr. 5 1950, s. 73. 
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hos svenskarna, framförallt genom skidåkning och vandring, samtidigt som lojaliteten 
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porten i början av 1900-talet. Om duktiga kvinnliga ryttare kunde det, påpekar 
Hedenborg och Greiff, heta att de red som en hel karl – med vilket ska förstås 
att de var goda ryttare. Samtidigt noterades också inom hästsporten att den 
kvinnliga ryttaren var just det, kvinna. I artiklar om ryttarinnor påpekades gärna 
att de var hustrur och mödrar, för att understryka att de var vanliga kvinnor 
också. 173 

Det förekom vid några få tillfällen att kvinnor i Brukshunden sexualiserades, 
men det var mycket ovanligt. När det skedde var det inte i de mer ”seriösa” 
artiklarna om träning eller i tävlingsreferat, utan i de texter som var avsedda att 
endast vara underhållande. I ett fall är det en utställningsbild av en kvinna med 
hund där inte bara hundens utan också kvinnans utseende kommenteras i be-
römmande ordalag.174 I några nummer 1954 förekom en tävling där tidningen 
publicerade bilder på små barn med hund och läsaren skulle gissa vilka barnen 
är. På ett av dessa ses en liten naken flicka (det är uppenbarligen en sommarbild) 
med en schäfer och bildtexten: 

Här har vi nu en bild av en ung dam, också hon en skicklig hunddressör, numera 
filmprimadonna. Klädseln synes vara lämplig för kvinnliga SBK-medlemmar un-
der träning och tävling. En sådan skulle bidraga till att öka nyrekryteringen.175  

I följande nummer får läsarna veta att flickan på bilden var Märta Thorén, som 
var hundtränare (och dotter till en av de tidiga kvinnliga hundsportarna) men 
som 1954 främst var känd som internationell skådespelerska. Rätt svar skickades 
in av en dam, ”fru eller kanske fröken” Karin Nordling. Priset blev, meddelade 
tidningen, att hon i nästa nummer av Brukshunden fick publicera ett foto av sig 
själv, med eller utan hund, ”i ålder närmast de ovan nämnda ungdomarnas. 
Klädsel ungefär som damens i nummer 5.”176 Det gjorde Karin Nordling inte.  

De som tränar andra att träna hund 
Under SBK:s första 20 år var nästan alla instruktörer män. Precis som när det 
gällde hundförare och domare beskrevs uppdraget som manligt. ”Han”, instruk-
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tören, skall ha förmåga att göra lektionerna till glädjestunder, ha god hundkun-
skap och kunna ta tag i en hund som ägaren inte kan hantera.177 Det fanns dock 
undantag. Växjö brukshundklubb utsåg sin första kvinnliga instruktör 1950 och 
hon följdes snabbt av fler. År 1955 fanns där tre aktiva kvinnliga instruktörer, 
vilket är ovanligt många.178 Mycket få kvinnor hade tillfälle att delta i instruk-
törsutbildning. Det skedde bara i mån av plats och det krävde att kvinnan i 
fråga ordnade med eget boende, eftersom förläggningen normalt sett skedde vid 
något regemente där det inte fanns särskilda baracker för kvinnor. I en kurs på 
A2 i Göteborg 1948 medgav centralstyrelsen till exempel att en kvinna fick delta 
”försöksvis” om hon själv kunde ordna förläggning.179  

Den militära kopplingen i kurserna utgjorde också ett problem på andra sätt. 
I Halmstad var en av de drivande bakom bildandet av en lokalförening 1940 en 
kvinna, Margit Norrbohm. Hon gick en instruktörskurs i Stockholm på egen 
bekostnad, eftersom klubben inte hade råd. Den kurs som Margit Norrbohm 
deltog i hölls våren 1941 i Stockholm och var enligt kursens program främst 
avsedd för dem som antogs ”kunna stå till vissa statliga och kommunala myn-
digheters förfogande – i första hand för försvarsändamål”.180 Dessutom kunde i 
mån av plats andra personer få komma med. 36 personer deltog på kursen, 
utöver Norrbohm också ytterligare en kvinna. De flesta manliga deltagarna var 
poliser. Vid avslutad och godkänd kurs tilldelades kursdeltagaren ett certifikat 
som biträdande instruktör, som också innebar krigsplacering. Upp till 60 års 
ålder var certifikatsinnehavaren tvungen att stå till försvarsmaktens förfogande 
och hålla Arméhundsväsendet informerat om adress och telefonnummer. Såvitt 
jag har kunnat se fick Margit Norrbohm inte detta certifikat, vilket jag antar 
berodde på kopplingen mellan certifikatet och krigsplaceringen. Kursen genom-
förde hon uppenbarligen och hon fungerade också som instruktör i avdelningen 
i Halmstad.181  
Kvinnor kunde vid den här tiden inte antas till de mer avancerade centrala in-
struktörskurserna som hölls vid och i samarbete med Arméhundskolan i Sollef-
teå. 

                                                             
177 Brukshunden nr. 6 1946, s. 102. 
178 Växjö brukshundklubb. Protokoll från möten 9 mars 1950 och 10 januari 1954. 
179 Protokoll fört vid sammanträde med SBK:s verkställande utskott den 4 juni 1948. 
180 Program vid Svenska Brukshundklubbens instruktörsvecka i Stockholm 18-25 maj 
1941.  
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Principiellt äro kurserna ifråga öppna enbart för manliga elever. Även kvinnliga 
elever kunna beredas tillfälle att deltaga i speciellt ordnade kurser, därest de fylla 
fordringarna på lämplighet och kompetens.182 

Att de skulle fylla kompetenskraven förefaller vara ett onödigt påpekande; kom-
petenskraven gällde också manliga sökanden. Även de måste uppge sina meriter 
vid ansökan samt bifoga rekommendationer från sin lokalklubb. Jag har bara 
sett ett spår av att en kvinna försökte få resebidrag till kursen 1950, när hennes 
lokalavdelning ville att hon skulle ersätta en annan elev som fått förhinder. 
Resebidraget beviljades inte eftersom anmälan om deltagande inte skett i veder-
börlig ordning, och såvitt jag kunnat se deltog hon inte heller i kursen.183 Att 
det i praktiken bara var män som hade tillträde till den centrala instruktörsut-
bildningen diskuterades bara en gång i Brukshunden, 1951. Då konstaterade 
Einar Stohm, mångårig ledamot i centralstyrelsen, att instruktörskurserna ställer 
stora krav, både på förkunskaper och på förarens fysik, särskilt vinterkurserna 
som innehåller fjällövningar. Stohm menade att även om många kvinnor fram-
gångsrikt tränat och tävlat med hundar så hade de inte använts i klubbarnas 
kursverksamhet i särskilt stor utsträckning.  

I betraktande av att dessa kurser kostar en hel del pengar och att meningen ju är 
att de personer som genomgått kurserna i så stor utsträckning som möjligt ska 
tas i anspråk för den lokala kursverksamheten, bör nog kvinnan stå tillbaka för 
sina manliga konkurrenter. Hon har så många andra möjligheter att göra sig gäl-
lande i arbetet inom lokalavdelningarna, att hon därför icke behöver känna sig 
tillbakasatt.184 

Ett skäl till att kvinnor inte borde delta i de centrala instruktörskurserna var 
alltså att de sällan användes som instruktörer i lokalklubbarna. Där använde 
man naturligtvis helst och så långt det var möjligt instruktörer som hade ge-
nomgått den centrala kursen och var tränade för uppgiften. Kvinnor borde, 
enligt Stohm, fortsätta vara aktiva på andra sätt, träna och tävla, koka kaffe och 
ordna kalas. Samtidigt menade han att det var svårt att rekrytera tillräckligt 
många duktiga instruktörsaspiranter. Eftersom det vid den här tiden ändå fanns 
kvinnor som hade någon form av instruktörsutbildning och som var verksamma 
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som instruktörer skulle man kunna förvänta sig att Stohms uppfattning skulle 
rendera någon reaktion, kanske till och med mothugg. Någon skulle ha kunnat 
påpeka att en brist på duktiga aspiranter till utbildningen var ett problem som 
man kunnat lösa genom att använda de kvinnor som framgångsrikt tränat och 
tävlat. Men det gjorde ingen, inte 1951. Då var av allt att döma hushållskon-
traktet så starkt att avsteg från dess könsroller inte var möjliga, och någon debatt 
blev det inte. Tio år senare var genuskontraktet ett annat, och då förändrades, 
även det utan diskussion, synen på kvinnor som instruktörer. Då var det läge att 
låta kvinnor vara formellt fullt jämställda med män.  

Under den andra undersökningsperioden fungerade alltså verksamheten 
inom SBK på ett sätt som väl motsvarar det hushållskontrakt Hirdman menar 
kännetecknade genusrelationerna i samhället. Män och kvinnor hade olika 
arbetsuppgifter. Hundens dagliga utfodring och rastning – omvårdnaden – var 
ofta (den hemmavarande) hustruns uppgift, medan träning och motion var 
mannens område. Även om det fanns kvinnor som framgångsrikt tränade och 
tävlade med hundar var de få. De sågs som undantag, uppskattade och värda att 
framhålla som föredömen för andra kvinnor, men sällan för män. Det fanns en 
hel del kvinnor i lokalklubbarna, men deras huvudsakliga uppgifter var inte 
omedelbart relaterade till hundarna. Istället hade de även där vårdande uppgif-
ter. De tog hand om köket och såg till att klubben var en plats där det var trev-
ligt att vistas för hela familjer. De många damklubbarna bakade, broderade och 
sydde för att dra in pengar till lokalklubben. Arbete med kurser och tävlingar, 
liksom styrelsearbete, sköttes huvudsakligen av män. Hunden var ett djur för 
män, åtminstone när det handlade om något mer än bara tillsyn och omsorg. 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 

1963–1999. Förändrat flockliv 
Reitersjö och Drangel skriver i förordet till sin uppslagsbok modell Vem-är-vem 
i den svenska hundvärlden att man i början av 1960-talet kunde se ”tecken på 
att den kvinnliga dominansen inom hundsporten var här för att stanna”.185 Det 
stämmer inte riktigt för SBK, snarare är det så att det är under 1960-talet vi ser 
början på en utveckling som senare ledde till kvinnodominans.  Däremot stäm-
mer det också på SBK:s verksamhet när Drangel och Reitersjö konstaterar att 
hundsporten under 1960-talet blev en angelägenhet för allt fler människor. 

Samhället förändrades. I mitten av 1960-talet ersattes, menar Hirdman, 
hushållskontraktet av ett nytt genuskontrakt – jämlikhetskontraktet. I det nya 
idealet skulle alla lönearbeta och försörja sig själva, alltså förvärvsarbeta. Därmed 
skulle också hushållsarbetet delas mer jämnt mellan män och kvinnor och den 
offentliga sektorn skulle ta hand om en större del av medborgarnas behov. Anta-
let daghems- och förskoleplatser ökade och skolmåltider infördes. I realiteten 
valde dock många kvinnor fortfarande att arbeta deltid, särskilt om de var gifta 
och hade barn.186 Christina Florin och Bengt Nilsson har påpekat att det nya i 
detta inte var att kvinnor arbetade, för det har många kvinnor alltid gjort, utan 
att de skulle arbeta utanför hemmet. Det här är naturligtvis en mycket stor 
samhällsförändring, både vad gäller föreställningar om manligt och kvinnligt på 
individnivå och för det offentliga samhällets organisation.187 Det var inte bara 
kvinnan som skulle förändra sitt beteende och erövra världen även utanför 
hemmet; också män förväntades anpassa sig till det nya. När kvinnor skulle 
börja lönearbeta behövde män arbeta mer i hemmet och ta större ansvar för 
barnen. Så blev det inte riktigt i praktiken, inte just då.  Däremot inleddes en 
utveckling i den riktningen.188 Samtidigt var förändringen inte något som tycks 
ha uppfattats som särskilt dramatiskt. Christina Florin och Bengt Nilsson kallar 
jämställdhetens politisering under 1960-och 1970-talet för en ”oblodig revolut-
ion”. Det blev plötsligt politiskt viktigt att tala om och arbeta för ökad jämlik-
het mellan könen, inte bara för några enskilda aktivister utan för breda lager i 
samhället. Även Hirdman talar om att ”Husmorsyrket som idé, vision och norm 
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försvann – som över en natt.”189 Hon menar också att detta skedde ovanligt 
snabbt och var ovanligt okontroversiellt i Sverige.190 Florin och Nilsson beskri-
ver det som att jämställdhet blev statlig politik och pekar på de mängder av lagar 
som skulle förbättra möjligheterna till detta.191 Jämställdheten var viktig och 
diskuterades inom olika organisationer och i media, både av kvinnor och av 
män.  

Förändringen av genuskontraktet var emellertid inte ”klar” för att man om-
vandlat ett hushållskontrakt till ett jämlikhetskontrakt. Omkring 1975 ersattes 
det senare, återigen enligt Hirdmans kategorisering, av ett jämställdhetskon-
trakt. Män och kvinnor skulle inte prompt vara likadana, men de skulle vara 
jämställda, ställda bredvid varandra.192 De var Han och Hon, olika, men med 
samma rättigheter och skyldigheter. Hirdman menar att det likhetstänkande 
som fanns i jämställdhetskontraktet har blivit mindre påtagligt på senare år. Det 
finns, menar hon, allt fler som menar att män och kvinnor är olika, även om 
uppfattningen att de ska ha samma rättigheter inte försvunnit.193 Inom SBK kan 
man se den utvecklingen i en så till synes banal sak som vad människor har på 
sig när de tränar hundar, låt vara med en viss eftersläpning. Fram till mitten av 
1960-talet bedrevs hundträning huvudsakligen i mindre ömtåliga vardagskläder. 
Män hade yllekavaj eller skinnjacka, kvinnor ofta kjol och kappa. Kläderna i sig 
signalerade tydligt nog om bäraren var en han eller en hon. Från mitten av 
1960-talet och fram till mitten av 1990-talet var män och kvinnor ofta precis 
likadant klädda. De bar antingen jaktkläder – gröna eller bruna byxor och mat-
chande jacka med många fickor – eller träningsoverall i blått, gult eller, möjlig-
en, rött. Numera är kläderna återigen mer könsuppdelade. Funktionen och 
mängden fickor är densamma på mans- och kvinnoplagg, men form och fram-
förallt färg är olika i dam- och herrkollektionerna. Damkläder är generellt mer 
färgglada, och har ofta rosa eller cerise som accentfärger. Männens går i mörkare 
toner – absolut inte i rosa – blått, grått eller för den djärve limegrönt och ro-
strött. Damkollektionernas jackor och västar är ofta inskurna i midjan så att de 
ger en kvinnligare silhuett än vad unisex-kläderna tidigare hade. Som sagt, det 
må vara en banalitet, men det innebär också en påtaglig förändring i hur det 
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rent visuellt ser ut på träningar och tävlingar. Under ungefär en tjugoårsperiod 
av jämlikhetskontrakt såg män och kvinnor likadana ut när de tränade hund, 
sedan började könsskillnaden markeras igen. Män och kvinnor kom åter att se 
visuellt olika ut, även om det stod jämte varandra på träningsplanen. 

Bild 6. Tidstypiskt klädda hundtränare på 1980-talet. Foto: SBK:s arkiv. 

Fler hundar och fler SBK-are 
Brukshundklubbens medlemsantal hade stadigt ökat från starten, men från 
slutet av 1960-talet blev ökningen allt mer påtaglig.  1967 hölls en TV-kurs, 
”Sådan herre, sådan hund,” som producerades av Sveriges Radio och SBK ge-
mensamt. TV-serien hade premiär måndagen den 13 februari klockan 18.30 på 
den tiden det bara fanns en TV-kanal i Sverige, något som borgade för många 
tittare. Programmet kompletterades med kursverksamhet i lokalklubbarna under 
vintern och våren 1967.194 För att delta i dessa kurser krävdes inte medlemskap i 
SBK, men många deltagare valde ändå detta. SBK:s medlemsantal ökade med 
10 procent under 1967 och 4232 personer deltog i kurserna som gavs av 95 
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lokalklubbar runtom i Sverige.195  År 1968 såg en medlemsökning på 25 pro-
cent, vilket troligen också kan tillskrivas TV-seriens inverkan.196 Till TV-serien 
gavs en bok, Ett hundår med Bamse, ut.197 I boken följdes den femtonåriga flick-
an Ginger och hennes schäfervalp Bamse när de deltog i TV-kursen. Där fördes 
en grundlig diskussion om bakgrunden till beslutet att följa just en schäfervalp. 
Däremot förklaras inte varför den ägare som fick huvudrollen var en flicka. Det 
kan helt enkelt inte ha ansetts anmärkningsvärt eller som något som behövde 
förklaras, medan alltså valet av schäfer hade kritiserats och behövde motiveras. 
Programledaren och programmets hundexpert Tage Pehrsson, generalsekreterare 
i SBK, hade fullt förtroende för att Ginger skulle kunna klara av hunden, även 
då den blivit äldre och visat sig vara ganska svårhanterlig. Att ha kontroll över en 
hund är inte, betonade man i boken, en fråga om kroppsstyrka utan om teknik 
och handlag. ”Dessa två ting kan unga flickor likaväl som vuxna män tillägna 
sig.”198  

Bakgrunden till TV-serien och boken var den ökande mängden hundar i 
Sverige. År 1967 var de 400 000, vilket innebar en fördubbling sedan 1950. 
Kunskapen bland hundägare hade emellertid, menade man i boken, inte ökat i 
lika stor utsträckning. Framförallt får man intryck av att skribenterna menar att 
många skaffar hund alltför lättvindligt, utan att ha förståelse för hur mycket 
arbete och ansvar såväl gentemot hunden som omgivningen det innebär. Både 
boken och TV-serien skulle därför ge en realistisk syn på hur det är att ha hund. 
TV skulle inte visa söta valpar eller ”färdiga” väluppfostrade hundar, utan valpar 
och unghundar som är som de är. Fina men krävande.199 Både SBK och SKK 
började under framförallt 1970-talet att se det som sin uppgift att fostra hundä-
gare till ökat ansvarstagande gentemot samhället i stort, även om SBK:s för-
bundsordförande ännu 1983 betraktade det som förföljelse av hundägare att de 
nu förväntades plocka upp hundbajs i hela Stockholms kommun – en åtgärd 
som kommunen ansåg nödvändig med det växande antalet hundar.200 Det 
ökade antalet medlemmar och kursdeltagare inom SBK ledde till att föreningen 
tvingades bredda sitt uppdrag. Även om man också tidigare hade sett det som 
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sin uppgift att lära allmänheten att sköta hundar, hade föreningen varit relativt 
liten och de flesta hade brukshundar och var intresserade av tävling. Nu fick 
SBK mängder av medlemmar som ville ha vardagslydnad på hundar av alla 
möjliga raser. År 1978 var 11 655 av hundarna inom SBK av brukshundras och 
nästan lika många, 10 038, var av andra raser.201  

På central nivå har breddningen vad gäller raser och medlemmarnas intres-
sen hela tiden uppfattats som något gott. Att klubben har ”inrangerats i sam-
hället på ett annat sätt än tidigare”, som ordförande Sven Hydén uttryckte det 
vid årsstämman 1964, ger den möjligheter att fungera som serviceorgan åt en 
hundägande allmänhet.202 Vid årsmötet 1966 diskuterades eventuella nackdelar 
med SBK:s omvandling till en klubb för den hundägande allmänheten. General-
sekreteraren Thage Persson menade att det i grunden bara var positivt. Han 
påpekade också att det borde gå att locka ännu fler av landets hundägare till 
föreningen – trots allt var bara 7–8 procent av dem medlemmar i slutet av 
1960-talet. Persson och andra talare menade dock att det kunde bli problem om 
lokalföreningarna togs över av ägare till sällskapshundar, så att de som var in-
tresserade av brukshundssport fick svårt att göra sig hörda, men i princip ställde 
sig alla talare positiva till breddningen av verksamheten.203 

Från centralt håll påtalades gång på gång att SBK ska vara en klubb för alla 
hundägare, oavsett vilken slags hund de har. Att sådana uttalanden gjordes 
vittnar om att det ändå inte ansågs självklart överallt inom organisationen. Ett 
ökat ansvar för alla hundägare, oavsett vilken ras de hade, upplevdes av många 
som att föreningen släppte fokus på brukshundar och brukssport. I Visby 
brukshundklubbs klubbtidning skrev en medlem om den otrevliga attityd som 
förekom mot småhundarna i föreningen. Klubbens ordförande beklagade detta 
och uttalade sin motvilja mot den typen av rasdiskriminering.204 I mitten av 
1970-talet hade några lokalklubbar, däribland Växjö, börjat använda bildekaler 
med texten ”Brukshundklubben. Brukshundar för bruksprov”, vilket av för-
bundsordföranden kritiserades som rasism och direkt olämpligt inom SBK.205 
Växjö BK försvarade dekalen i en insändare där skribenten menade att SBK 
hade tappat fokus på sin uppgift. Från centralt håll kom direkt mothugg i form 
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av påpekandet att bruksproven var öppna för alla raser och alla hundägare.206 
1991 menade den då avgående ordföranden Folke Hildebrand i en intervju att 
det fortfarande fanns för många som bara tolererade sin egen ras, eller bara 
större hundar. SBK hade, menade Hildebrand, genom åren skrämt bort många 
genom att tala om mindre hundar som ”kräftbete”.207 Breddningen av raser och 
verksamheter innebar alltså också vissa problem, och stötte på visst motstånd 
lokalt även om den omfamnades på central nivå. Den ökade variationen av raser 
inom klubbarnas verksamhet skedde parallellt med ett ökat kvinnligt delta-
gande. Kvinnor hade länge förknippats med mindre hundar, med småhundar 
och sällskapshundar, medan brukshundarna och brukshundsporten hade varit 
mycket tydligt manligt kodade. Med en större variation i raser och med de nya 
hundsporterna – lydnad och agility, som båda gjorde entré under den här peri-
oden – kom större möjligheter för kvinnor. Det var, som ska visas i det följande, 
framförallt inom dessa grenar kvinnor kom att dominera och de gjorde det 
huvudsakligen med hundraser som inte tidigare varit vanliga inom SBK.  

På valbara poster 
Det var fortfarande relativt få kvinnor på förtroendeposter inom SBK under 
1960- och 1970-talen. Röstlängden för årsstämman 1967 innehöll till exempel 
endast 12 kvinnor av totalt 160 delegater från lokalföreningarna. Men de blev 
fler. Att det varit få kvinnor aktiva tidigare uppmärksammades i en del av de 
jubileumsskrifter som producerades under den här tiden. I en konstaterar en 
skribent att han i sina hågkomster bara nämnt män, men att det också funnits 
gott om kvinnor som bidragit. ”Förutom att de haft ett stort antal styrelse- och 
kommittéuppdrag, är det kvinnorna, som svarat för en stor del av den klubbge-
menskap och anda” som gjort det trevligt att ägna sig åt SBK-arbete.208 Sanno-
likt överdriver skribenten här. Han kvantifierar inte antalet kvinnor som inne-
haft poster i styrelsearbetet, men det är inte troligt att de varit särskilt många. 
Däremot har de säkert gjort mycket annat arbete. I en annan jubileumsartikel 
konstateras, mer sanningsenligt, att det var ovanligt med kvinnor i styrelserum-
men under 1940- och 1950-talen, men att det fanns desto fler damer som ko-
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kade kaffe och städade klubbstugan.209 Frågor om vad män och kvinnor gör 
hade oavsett hur det sett ut tidigare blivit något människor tänkte på, även inom 
SBK.  

År 1974 bytte SBK generalsekreterare. I en intervju med den tillträdande 
mannen, som tidigare arbetat inom försvaret, förklarade han skämtsamt  att 
steget från kaserngården till kansliet inte var så långt eftersom damerna på kans-
liet var långhåriga, precis som rekryterna. Samtidigt var han medveten om att 
han inte var van vid att arbeta med kvinnor och funderade i intervjun över hur 
det skulle gå. ”Hur skulle situationen utvecklas med damerna på kansliet, som 
dessutom såg så trevliga ut? Jag hade ju läst om kvinnoslagsmål där alla medel 
var tillåtna.” Han upptäckte dock snart att det rådde en trevlig andra och ett 
gott kamratskap och att hans farhågor varit ogrundade.210 Föreställningarna om 
hur det var att arbeta med kvinnor kan kanske framstå som stereotypa eller 
förlegade, men även här menar jag att det handlar om ett slags genusmedveten-
het inom föreningen. Den nya generalsekreteraren är beredd att reflektera över 
att det kan vara skillnad på att ha kvinnliga kollegor och att verka i en helt man-
lig miljö. 

Det förekom dock inte någon större diskussion om kvinnors när- eller från-
varo inom organisationen. År 1983 konstaterade Brukshundens ledarskribent en 
”förbättring” av antalet kvinnliga ombud vid stämman. 31 av 100 ombud var då 
kvinnor. Eftersom män och kvinnor deltar på lika villkor inom SBK:s verksam-
het är det bra att de senare också är med i kongressen, menar skribenten. ”Flick-
orna” har ju alltid varit aktiva inom tävlingsverksamheten, konstaterar han. 
Detta år valde kongressen också in en kvinna i Förbundsstyrelsen. Denna besk-
rivs som en annars för mansdominerad församling.211  

I Brukshunden förekom bara en enda, kort, diskussion om andelen kvinnor 
på förtroendeposter. År 1973 skrev en kvinna en insändare med rubriken ”Var 
finns kvinnorna?”, där hon konstaterade att av de 82 ledamöterna i centralstyrel-
sen med kommittéer var bara fyra kvinnor. Det motsvarar inte, menade skriben-
ten, verkligheten i klubbarna där allt fler kvinnor går kurser, tävlar, blir instruk-
törer och domare.  
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Men i det administrativa arbetet lyser kvinnorna med sin frånvaro. Beror det 
som i många andra sammanhang på kvinnornas – med rätt eller orätt – ofta påta-
lade ovilja att ta ansvar och utöva beslutanderätt? Eller beror det på att vi inte 
blir tillfrågade av våra manliga kamrater? Är de kanske rädda för att vi då inte 
skall få tid att sköta klubbarnas markservice med kaffekokning, städning m.m. 
Nej, bort denna hemska tanke!212 

Artikeln fick ett svar i följande nummer, då en annan kvinna skrev en instäm-
mande insändare. Hon påpekade att det fanns gott om män som ville ha med 
fler kvinnor, även om hennes egen upplevelse i lokalstyrelsen varit att männen 
helst önskat att hon varit någon annanstans. Avslutningsvis uppmanade hon 
kvinnorna inom SBK att ta plats och att vara mer aktiva – och männen att ge 
kvinnorna chansen.213 Det är allt. Några ytterligare kommentarer i frågan syns 
inte i Brukshunden. Även om SBK:s medlemmar följde med sin tid, så att köns-
roller förändrades och att det blev fler kvinnor inom verksamheten, fördes ingen 
diskussion om vad det kunde komma att innebära. Med undantag för de ovan-
nämnda insändarna i tidningen finns inget, inte heller i protokoll från central-
styrelsen, som antyder att jämlikhet var något om aktivt diskuterades. Jag menar 
att detta kan förstås som att jämlikhet vid den här tiden var ett så starkt domi-
nerande ideal att det inte fanns något behov av att prata om det. Även om ande-
len kvinnor på förtroendeposter fortsatte att vara låg, uppfattade SBK, både 
centralt och lokalt frågan som ett icke-problem. Organisationen följde med sin 
tid, men var inte intresserad av att själv styra utvecklingen i någon särskild rikt-
ning.  

Det finns ingen tillgänglig statistik som kan berätta om andelen kvinnor 
bland förtroendevalda i SBK:s lokalföreningar under min undersökningsperiod. 
Däremot har det gått att få fram uppgifter om vilka delegater som represente-
rade distrikten vid de centrala kongresserna inom SBK, alltså i det högsta beslu-
tade organet inom organisationen. Distrikten och rasklubbarna utser vilka som 
ska representera vid kongressen. Av de siffrorna framgår att kvinnornas andel 
alltid har varit lägre än männens. Insändarskribenten som påpekade den låga 
andelen kvinnor på nationell nivå hade rätt när hon framhöll att den inte mots-
varas av det verkliga antalet aktiva kvinnor inom föreningen. Även då kvinnor-
nas andel hade närmat sig 50 procent av medlemmarna, och ännu senare när de 
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utgjorde omkring 75 procent, var deras representation vid kongressen betydligt 
lägre.    

Figur 3: Delegater till SBK:s kongress 1945–2015 

Källa: SBK:s arkiv. Listor över delegater till kongressen. Att årsintervallen inte är jämna 
beror på att jag inte har funnit deltagarlistor för precis vart femte år. 

Anledningen till att andelen kvinnor är låg bland delegaterna i förhållande till 
andelen kvinnor bland medlemmarna framgår inte av materialet. Jag föreställer 
mig att de som skickades till kongressen var de som varit med i föreningen ett 
tag och att många av ledamöterna således var personer med en lång historia 
inom SBK och bland dessa fanns länge flest män. Ytterligare en förklaring är att 
SBK på riksplanet kan uppfattas som viktigare för dem som ägnar sig åt de 
traditionella verksamheterna, alltså bruksproven, medan de nyare hundsporterna 
inte på samma sätt upplever att SBK är relevant som riksorganisation. Kvinno-
dominansen är som störst i de nyare sporterna, lydnad, agility och rallylydnad – 
något jag återkommer till senare i texten. 

I en skrift om SBK Borås historia intervjuades den första kvinnliga ordfö-
randen och hon mindes att det då, i slutet av 1970-talet, fanns män som reage-
rade negativt på att en kvinna valdes. Själv ogillade hon att det var just det att 
hon var kvinna som uppmärksammades i lokalpressen efter valet.214 I första 
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numret av Brukshunden 1997 konstaterade ledaren redan i rubriken att ”Bruks-
hundklubben har fått sin första kvinnliga förbundsordförande”.215 Den nytill-
trädda Karin Sejnell nämnde i intervjun att två tredjedelar av SBK:s medlemmar 
var kvinnor. Mer än så sägs inte om män och kvinnor inom organisationen, 
istället betonades att klubben ska vara till för alla, men framförallt för alla oav-
sett vad de har för hund. Att ”alla” kan vara både män och kvinnor ansågs inte 
värt att kommentera, även om det tog 57 år innan en kvinna valdes till för-
bundsordförande. Däremot ansågs det uppenbarligen fortfarande vara värt att 
understryka att alla slags hundar var välkomna.  

Kvinnor blir instruktörer 
År 1963 utexaminerades den första kvinnan från instruktörsutbildningen vid 
Arméns hundskola. Kvinnors tillträde kom som en del av en större omarbetning 
av upplägget av instruktörsutbildningen. Den grundläggande utbildningen, som 
tidigare skett i form av den lägre instruktörskursen vid Arméhundskolan, skulle 
ske på lokal och regional nivå, och först därefter deltog den blivande instruktö-
ren i den centrala utbildningen som motsvarade den tidigare högre instruktörs-
kursen. När utredningen om en ny instruktörsutbildning presenterades på 
SBK:s årsmöte i mars 1962 konstaterades att ”Utbildningen bör vara öppen för 
både manliga och kvinnliga elever”.216 Det förekom inte någon diskussion i 
frågan. Att också kvinnor skulle få tillträde till den centrala kursen förefaller ha 
uppfattas som självklart eller i alla fall som oproblematiskt. I den diskussion om 
den nya utbildningen som förekom på årsmötet 1962 och på det följande års-
mötet 1963 var farhågorna enbart kopplade till om små klubbar och distrikt 
förmådde sköta den grundläggande utbildningen.217 

Att kvinnor fick tillträde utan någon diskussion i frågan kan jag bara förstå 
på två sätt. Det ena är att samhällets krav på jämlikhet mellan könen gjorde att 
det helt enkelt uppfattades som en självklarhet att kvinnor skulle ha lika rätt 
som män att delta. Kvinnors tillträde till kurserna på Arméns hundskola kan ses 
som ett exempel på den ”oblodiga revolution” Florin och Nilsson skriver att 
jämställdhetens genombrott innebar.218 Den andra förklaringen till kvinnors 
                                                             
215 Brukshunden nr. 1 1997, s. 5. 
216 Protokoll från SBK:s årsmöte 24-25 mars 1962. 
217 Protokoll från SBK:s årsmöte 23-24 mars 1963. 
218 Florin & Nilsson 2000, s. 25. 
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tillträde är SBK:s interna behov. I flera år hade SBK lidit brist på instruktörer. 
Det fanns inte tillräckligt många för att täcka suget efter kurser hos hundägarna. 
”Tyvärr motsvarar den disponibla kadern av instruktörer långt ifrån det förefint-
liga behovet”, hette det till exempel i årsberättelsen från 1956.219 Det sades 
aldrig uttryckligen att kvinnor behövde användas när männen inte räckte till för 
föreningens behov av instruktörer, men att man tänkte så är inte en orimlig 
slutsats. Kvinnor tycks ha betraktats som en outnyttjad resurs, som man nu – 
när jämlikhet var en självklarhet – kunde använda sig av. 

SBK inte bara öppnade den högre instruktörsutbildningen för kvinnor. För-
eningen började också omformulera vilka kompetenser instruktörerna skulle ha. 
Fokus skulle inte längre ligga bara på att utbilda duktiga ”hundkarlar” utan på 
att utbilda goda lärare, människor som var kapabla att förmedla kunskap till 
kursdeltagarna. I takt med att allt fler hundägare kom till SBK för att få vardags-
lydnad på sina hundar ansågs det också viktigt att instruktörerna kunde hantera 
alla slags människor. Vid årsmötet 1963 uttryckte en delegat sitt gillande över 
det nya pedagogiska innehållet i utbildningen och menade att; 

Speciellt i städerna står man nämligen inför ganska stora problem beträffande 
den allmänna hundhållningen. Att undervisa folk om lagar och förordningar rö-
rande hundhållning kräver stort mått av kunnande och förmåga att kunna umgås 
med andra människor.220 

När så den första kvinnan examinerades från den centrala instruktörsutbildning-
en 1963 uppmärksammades det i Brukshunden. Att det fanns en kvinna med 
bland de 15 eleverna noterades också särskilt i följebrevet till det betyg chefen 
för Arméns hundskola skickade över till SBK.221 I bildtexten till Brukshundens 
gruppfoto av deltagarna markerades kvinnan som ”den första kvinnliga SBK-
medlem som deltagit i en HS-kurs och därmed gått i bräschen för att bredda 
klubbens instruktörskader att även omfatta ’det svaga könet’”.222 Hon gratulera-
des också till sitt goda betyg. År 1965 gjordes ett reportage om instruktörsut-
bildningen. Den kvinnliga reportern, som också var examensvittne, från Bruks-
hunden såg sig föranledd att påtala att kvinnorna på kursen var lika bra som 

                                                             
219 Protokoll från SBK:s årsmöte 16-16 mars 1957. 
220 Protokoll från SBK:s  årsmöte 23-24 mars 1963. 
221 Brev från Arméns hundskola till SBK 8 juli 1963.  
222 Brukshunden nr. 5 1963, s. 200. ”HS” ska förstås som ”Hundskolan”. 
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männen och menade att de hade ett viktigt uppdrag att fylla som representanter 
för en mjukare linje på appellplanen.  

Mannen och kvinnan har olika psyke och olika förmåga att nå kontakt med 
medmänniskor. Må denna nya giv med både manliga och kvinnliga instruktörer 
gagna rörelsen och utveckla den!223  

Instruktörer av olika kön antas här ha olika egenskaper. I de nya tankarna om 
instruktörsutbildningen skulle också kompetenser som kan ses som kvinnliga, 
som förmåga att förklara och skapa goda relationer utvecklas. En mjukare linje 
var välkommen. Det här liknar de förväntningar som fanns på kvinnor inom 
hästsporten. De ansågs vara mjukare, lugnare och mildare än män.224 Föränd-
ringen kan ses som ett första steg i en avmaskulinisering av instruktörsuppdra-
gets karaktär. Dessutom flyttades en stor del av instruktörsutbildningen, alla de 
grundläggande kurserna, från den militära miljön vid Arméns hundskola. 

I Brukshunden förekom nu också bilder på kvinnliga instruktörer. Kvinnor 
visade exempelvis hur vissa moment skulle genomföras och instruerade manliga 
kursdeltagare i ”apporteringens svåra konst”.225 Artiklar som handlade om åta-
ganden för olika funktionärer, tävlingsledare till exempel, var från mitten av 
1960-talet könsneutralt skrivna. Det fanns inte någon roll som antogs vara 
särskilt för män eller kvinnor. När man tidigare skrivit om att hundar gillar 
fjällturer för att hundar allra helst vill vara med sin husse, skriver man nu på 
samma sätt om turer i fjällen att ”Det finns ingen hund som inte tycker om att 
vara med husse eller matte i naturen.”226  

Instruktörsbristen löstes för övrigt inte av att utbildningen gjordes om eller 
av att kvinnor fick tillträde till den centrala utbildningen. Det var inte heller 
särskilt många kvinnor som deltog i kurserna. År 1974 rapporterade Brukshun-
den att ”Åtta tappra gossar tillsammans med en än tapprare flicka” deltog.227 

Hennes större tapperhet förklaras inte närmare. År 1977 var två av elva delta-
gare kvinnor.228 Således hade kvinnorna inom SBK inte något uppdämt behov 
av att genomföra den högre instruktörskursen. Det är dock sannolikt att många 

                                                             
223 Brukshunden nr. 3 1965, s. 91-94. 
224 Hedenborg 2010, s. 127ff. 
225 Brukshunden nr. 3 1970, s. 131 och s. 146. 
226 Brukshunden nr. 4 1979, s. 23. 
227 Brukshunden nr. 6 1974, s. 12. 
228 Brukshunden nr. 5 1977, s. 25. 
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fler kvinnor deltog i de lokalt och regionalt ordnade utbildningarna. Gissnings-
vis hänger det samman med att det var enklare att delta i en kurs med träffar 
utspridda på kvällstid och några helger än att resa bort för en sammanhängande, 
längre, period. Särskilt för kvinnor, som fortfarande vid sidan av förvärvsarbete 
hade huvudansvar för hem och familj. Mot slutet av 1960-talet, när medlemsan-
talet formligen exploderade, var instruktörsbristen fortfarande ett akut problem. 
Så fortsatte det. År 1993 presenterade den centrala hundägarutbildningssektorn 
sin målsättning, som bland annat handlade om att alla intresserade hundägare 
skulle ha tillgång till grundläggande utbildning. För att klara det krävdes fler 
instruktörer, menade kommittén.229 År 1999 konstaterades en stor brist på 
instruktörer och att många av de som har kurser sliter hårt.230  

Den nya generationen 
Barn och ungdomar blev synliga i Brukshunden från mitten av 1960-talet. Då 
hade SBK skapat en ungdomsavdelning och tidningen infört en ungdomsspalt. 
År 1975 skapades SBK-U, som 1984 omvandlades till Sveriges Hundungdom, 
som sorterar under SKK. Det hade också tidigare funnits enstaka barn och 
ungdomar i verksamheten, men den hade då inte anpassats för dem utan de 
hade deltagit i samma kurser som vuxna. En kvinna som blev medlem som 14-
åring 1951 berättade att hon behandlades och tilltalades precis som alla de andra 
huvudsakligen vuxna männen; ”För helvete Dahlgren, håll rätt på din hund!”231 
Dahlgren hade inget emot det, men på 1970-talet var det alltså andra tider. 

I verksamheten för barn och ungdomar deltog framförallt flickor och unga 
kvinnor, medan pojkarna var nästan helt frånvarande. När ungdomsavdelningen 
presenterades i Brukshunden 1976 gjordes det med teckningar av barn med 
hund, inalles sju barn varav sex flickor.232 Rapporterna från lokalföreningarna 
för ungdomar skrevs så gott som uteslutande av flickor, och det var också flest 
flickor som skrev till tidningen med synpunkter på SBK:s verksamhet. När en 
pojke skrev konstaterade redaktören för ungdomsspalten att det var extra roligt 
och att det kanske kunde få andra pojkar att också våga skriva ”så att det blir lite 

                                                             
229 Brukshunden nr. 3 1993, s. 50. 
230 Brukshunden nr. 1 1999, s. 46. 
231 Intervju med Margaretha Göte Dahlgren, januari 2017. 
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jämnvikt i könsfördelningen”.233 Det blev det inte. Under 1960- och 1970-
talen, då tidningen hade en särskild ungdomsavdelning, framkommer att det 
framförallt var flickor som stod för aktiviteten i ungdomsföreningarna. I Gävle 
rapporterades ungdomssektionen ha 125 medlemmar, varav bara 15 var pojkar. 
Flickorna i Gävle förklarar det med att pojkar har svårt att visa känslor och att 
man ju måste göra det när man jobbar med djur.234 Flickorna verkar alltså tycka 
att det är kvinnor, inte män, som har de bästa naturliga förutsättningarna för att 
träna hund. 

De ungdomar som skrev till Brukshunden hade ibland kritiska synpunkter på 
SBK. Framförallt kritiserades att hundar som inte var av brukshundsras inte fick 
tävla på samma villkor som dessa, ett förhållande som ändrades i början av 
1970-talet. Enstaka insändare handlade också om vad man kan förstå som gene-
rationskonflikter och skilda förväntningar på vad SBK skulle vara och hurdana 
flickor var. År 1973 skrev en flicka, Gunnel, till Brukshunden och kritiserade ett 
ungdomsläger för den militäristiska anda som rådde där. Av hennes beskrivning 
låter det ungefär som en nidbild av att göra lumpen, gemensamma marscher 
även vid rastning av hundarna och väckning genom att någon slog med en 
knytnäve på skåpen. Deltagarna fick inte tillbringa ledig tid med att kela med 
sina hundar. Lägerledningen hade flyttat lägret från den anläggning som använts 
tidigare år för att det där inte fanns vattentoalett. ”Det måste vi flickor ha, säger 
lägerledningen”, men det tycker varken skribenten eller de flickor som hon talat 
med är nödvändigt.235 Alla som deltog i lägren höll inte med insändarskriben-
ten; det fanns också insändare som menade att lägret var trevligt. Men om nu 
Gunnels beskrivning var riktig får man intrycket att SBK i det här fallet fortsatte 
att bedriva en relativt militärt betonad utbildning som inte anpassats för de 
unga flickor som deltog. Med undantag för vattentoaletterna. Att lägret flyttats 
till en anläggning med toaletter för att flickor anses behöva sådana faciliteter 
säger i sig att det nu var många flickor som deltog i verksamheten. Även på 
”vanliga” kurser, inte speciellt anpassade för barn och ungdomar, blev inslaget 
av yngre flickor större. Det förstår man av bilder och reportage från lokalför-
eningarna i Brukshunden.  

SBK deltog med hundkunskap som ämne i Fritt valt arbete på högstadiet. 
För detta och för ungdomsverksamheten inom SBK-U skapades tre häften, 
                                                             
233 Brukshunden nr. 6 1967, s. 236. 
234 Brukshunden nr. 2 1976, s. 22. 
235 Brukshunden nr. 2 1973, s. 70 och nr. 4 1973, s. 173. 
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Hunden min hobby, avsedda att användas i undervisningen och gemensamt 
producerade av SBK och SKK.236 Det fanns också lärarhandledningar och dia-
bildsserier. Texterna tog upp allt från val av hundras och hundägarens ansvar till 
specialdressyr inom olika inriktningar. Häftena är skrivna på ett könsneutralt 
sätt – hundägaren antas inte vara vare sig man eller kvinna – och de råd som ges 
vad gäller både dressyr och allmän hundhållning är i princip desamma som i 
SBK:s 1960-talsserie för vuxna hundägare. Att häftena i realiteten skulle komma 
att användas huvudsakligen av unga flickor är strängt taget inte något som 
märks.  

Mellan 1995 och 2000 hade Sveriges hundungdom en egen tidning, Hun-
dar, hundar. Tidningen var inte särskilt omfattande vad gällde sidantalet, och 
numren följde ungefär samma struktur. Någon hundsport presenterades – alla 
förekommande SBK-discipliner samt andra, som viltspår och flyball – någon 
hundras beskrevs, alla möjliga raser, och så fanns det veterinärspalt, rapporter 
från tävlingar och läger samt artiklar om djurrelaterade yrken. Alla människor 
som förekom på omslaget var unga flickor och i bildmaterialet inne i tidningen 
fanns ytterst få pojkar eller män. Att döma av de i varje nummer återkommande 
efterlysningarna av brevvänner var målgruppen flickor i yngre tonåren. Det var 
bara enstaka pojkar som ville ha brevvänner, vilket för all del kan bero på att de 
flesta av dem inte var intresserade av just brevväxling, som kan ha varit vanligare 
bland flickor. Pojkarna var dock få, inte bara i tidningen utan också i de aktivi-
teter som Sveriges hundungdom bedrev. I en rapport från rikslägret 1998 fram-
gick till exempel att det var få pojkar som deltagit men de som var med hade 
trevligt.  

Det är inte så många killar med på lägret, men vi som är här har haft jätteskojigt, 
suttit och spelat poängpoker på kvällarna. Vi killar gillar samma saker: datorer 
och hundar.237 

Av segrarlistorna från ungdoms-SM 1999 framgår också dominansen av kvin-
nor/flickor. Av de 25 segrarna i lydnad, spår, sök, rapport, juniorhandling och 
agility var bara en pojke/man.238 Mitt intryck är att det inflöde av kvinnor som 
börjar märkas inom SBK på 1970-talet förstärks av att de som kommer nya, 
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barn och ungdomar, framförallt är flickor. Pojkar tycks inte ha lockats till 
hundsporten i alls lika stor utsträckning. Nyrekryteringen till SBK blev från 
1970-talet huvudsakligen kvinnlig. 

En ny hundägarroll? 
Under tidigt 1970-tal innehöll Brukshunden ett återkommande kåseri, ”Skisser 
från ett hundliv”, om hunden Karo-Agamemnon och hans familj, författat av 
hundens husse. Fokus i kåseriet är inte träning eller tävling och det är oklart om 
Karo-Agamnemnon någonsin går på kurs. Istället handlar det som vardagslivet 
med hund. Det som framförallt lyfts fram är husses och mattes oändliga kärlek 
till sin hund. Han är familjens ögonsten som husse och matte slösar kärlek, tid 
och pengar på. Ett av kåserierna handlar om hur husse lyckas övertala prosten 
att Karo-Agamnemnon ska få följa med i kyrkan när ett barnbarn ska döpas. 
Husse skickar därefter dopfoto med Karo-Agamnemnon till kyrkvaktmästaren 
och tackar för att han också fick vara med. ”Barnsligt! Naivt! Infantilt! Idiotiskt! 
Dumt! […] Men varför ska inte en fullvuxen karl någon gång få vara barnslig, 
naiv, infantil, idiotisk och dum?”239 I ett annat kåseri oroar sig husse för Karo-
Agamemnons död och vill gärna tro att de ska mötas igen i nästa liv. Den av 
dem som dör först ska vänta vid lustgårdens grind.  

Och där ska jag sitta och vänta, ända tills jag ser, hur det nere vid vägen kommer 
rusande en svart-, vit- och teakfärgad änglahund med fladdrande öron, sväng-
ande skjortbröst och roterande svans. Och han ska kasta sig i min famn, och då 
ska jag säga: ”Kommer du nu äntligen, Karo-Agamemnon!”240 

Karo-Agamemnons husse och matte tycks representera en modern form av 
hundägare. Personer som till stora delar inrättar sitt liv efter hunden, som avstår 
semestrar och julfirande med släkt för att istället vara med sin hund. Deras 
berner sennen är nästan som ett barn för dem, trots att de uppenbarligen har 
både vuxna barn och barnbarn. Den här typen av villkorslös kärlek till en hund 
som inte tycks ha någon annan roll än att bara vara älskad syns inte i Brukshun-
den under den tidigare perioden, när fokus varit på träning och nyttohundar. 
Inte ens 1920- och 1930-talens dödsrunor över älskade hundar liknar det som 

                                                             
239 Brukshunden nr. 3 1970, s. 126. 
240 Brukshunden nr. 1 1972, s. 13. 
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nu börjar synas i tidningen. Det är husse som håller i pennan i kåseriet, och det 
är framförallt hans gränslösa kärlek till hunden som lyfts fram i texterna. Och 
han får vara barnslig, naiv och infantil i sin kärlek, fast han är vuxen. Av Konrad 
Mosts fasta, manliga kärlek syns här inte ett spår. Snarare är det en kärlek som 
under tidigare perioder skulle uppfattats som fånigt klemeri och förknippas med 
kvinnlighet. Den kärleksfulle ägaren till Karo-Agamemnon är nog inte alldeles 
representativ för SBK-medlemmarnas relation till sina hundar i början av 1970-
talet, men jag skulle säga att han förebådar en ny tid. Ett annat tecken på att 
hunden blir allt mer av en familjemedlem dyker upp 1980. På sidorna där med-
lemmar kan skicka in bilder på sina hundar (och sig själva) när hunden exem-
pelvis blivit champion i någon gren finns ett bröllopsfoto på ett par med ”boxer-
flickan” Tella som brudnäbb.241 

Betraktandet av hunden som en människa, eller i alla fall med mänskliga 
drag, är också tydligt i det sena 1990-talets Hundar, hundar – Sveriges hundun-
gdoms tidning. Inte i det redaktionella materialet, men i de efterlysningar av 
brevvänner som finns i varje nummer. Det är inte alls ovanligt att det är hunden 
som ”skriver” och vill ha brevvänner: 

Voff! Jag är en söt blandrastik på 1,5 år som [heter] Tiffy. Vill du bli min brev-
vän? Skriv då till mig. Mina intressen är: Leka, agility, äta, kompisar och sova.242 

Från slutet av 1960-talet kom en diskussion om dressyrmetoder igång i Bruks-
hunden. I en ny hundbok, Hundhandboken med raslexikon av Leif Knutsson, 
förespråkades ett annat sätt att träna hund med mindre tvång och mer lockande. 
Att lära en hund att sitta skulle inte ske genom att man tryckte ner hundens 
bakdel i backen, utan genom att man använde en godisbit för att locka hunden 
att sätta sig. Författaren kallade metoden ”naturmetod”, vilket irriterade skri-
benter i Brukshunden som menar att man alltid hade använt sig av hundens 
naturliga reaktioner och instinkter vid träning. Förespråkaren av den nya mo-
dellen menade att det inte bara handlade om att nå ett visst resultat, utan också 
om att vägen dit skulle vara trevlig för hunden. Han menade också att SBK 
skulle locka fler människor att få ordning på sina hundar med en mjukare linje i 

                                                             
241 Brukshunden nr. 6 1980, s. 50. 
242 Hundar, hundar nr. 3 1997, s 16. 
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hundträningen.243 Godis i träning var nytt vid den här tiden – det är inget som 
förespråkats tidigare.  

Nya metoder inom hundutbildningen diskuterades också i SBK:s utbild-
nings- och ungdomskommitté 1967. Vid mötet konstaterades att huvuduppgif-
ten inom SBK var att utbilda allmänhetens sällskapshundar, även om det inte 
uppskattades överallt inom föreningen. Både generalsekreteraren Åke Mueller 
och ledamoten Ingrid Blomén var tveksamma till den ”exercismässiga drillen” 
på appelplanen som utgjorde huvudinslaget i de flesta kurser. I klartext alltså det 
sätt att bedriva gruppträning som innebar att ekipagen gick i raka led, kom-
menderade av instruktören i ”framåt marsch”, ”höger om halt” och liknande. 
Alla som gått kurs inom SBK före slutet av 1990-talet, och en del som har gått 
senare än så, känner igen upplägget. I vilket fall menar Mueller och Blomén 
redan 1967 att det här kanske inte alltid är nödvändigt och inte heller upplevs 
som tilltalande för alla kursdeltagare. ”Gamla damer med sällskapshundar torde 
under alla förhållanden inte finna sig i denna excersis.”244 Inte alla unga flickor 
heller, som konstaterats i insändaren från den missnöjda deltagaren på ung-
domslägret. 

År 1974 togs ett nytt studiematerial fram för kurser inom SBK, ”Hunden i 
det moderna samhället”. Materialet byggde på Gilbert Björnehammars bok 
Hand med hund, som kom i en första upplaga 1968.245 Boken var huvudsakligen 
inriktad på allmän vård och uppfostran och hade mindre utrymme avsatt för att 
beskriva träningsmetoder. I inledningen beskrevs dressyrträning som viktigt, 
men att det också finns mycket annat som hundägaren behöver veta, som rikt-
linjer för hundhållning, kunskap om hundens anatomi, sjukdomar, beteende 
och inlärning. Grundprincipen var att hunden skulle tycka att träningen var 
rolig och att det är förarens uppgift att se till att det blir så. Även om jag person-
ligen har svårt att se att denna inlärning skiljer sig särskilt mycket från vad man 
förespråkade i litteraturen från 1962, menade SBK i slutet av 1970-talet att 
föreningen nu bedrev hundträning enligt den ”mjuka linjen”. Det fanns fortfa-
rande, menade en artikel i Brukshunden, en föreställning om att man inom 

                                                             
243 Brukshunden nr. 2 1966, s. 50f och nr. 3 1966, s. 96f. 
244 Protokoll från möte med utbildnings- och ungdomskommittén 8-9 april 1967. 
245 Brukshunden nr. 5 1977, s. 23. Gilbert Björnehammar var aktiv inom SBK, bland 
annat som ledamot av centralstyrelsen mellan 1966 och 1978. 
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klubben tillämpade schäfermetoder på småhundar, men så är det inte försäkrade 
artikeln.246 

En ny omgång av intensiv diskussion om hur man bör träna hundar tog sin 
början under mitten av 1980-talet. Då hade forskningen kommit fram till att 
hundar härstammar från vargar – något som inte dittills varit klarlagt – och man 
började anse att hundträning måste utgå från hur vargars flockliv fungerar. 
”[…]stor såväl som liten är hunden i grunden en varg” heter det till exempel i 
en artikel i Brukshunden.247 Det, kanske i kombination med tidsandan, ledde till 
att ord som ledarskap och dominans blev mycket populära inom hundträning. 
Många problem med hundar förklarades med förarens bristande dominans eller 
dåliga ledarskap. Samtidigt betraktades tvång, ett ord som ofta förekommer i 
kurslitteraturen från 1962, som ett förlegat begrepp.248 32 av de 46 instruktörer 
som SBK:s vetenskapliga kommitté intervjuade 1990 menade att det största 
problemet kursdeltagare hade var bristande ledarskap.249 Det nya fokuset på 
ledarskap och dominans uppfattades av en del skribenter som en välkommen 
vändning från vad som ansetts vara för mesig hundträning. ”Vi har successivt 
förvandlats från rytande varelser till daltande velourbjörnar”, menade en.250 Alla 
tyckte inte så, och alla tyckte inte heller att det var meningsfullt att studera 
vargars umgänge för att sedan dra slutsatser utifrån det, särskilt inte vargar i 
hägn, men man kan ändå konstatera att trenden i mitten av 1980-talet var ökat 
fokus på dominans och ledarskap.251 Begreppet ”ovillkorlig”, som i ovillkorlig 
lydnad, hade, menade några skribenter, försvunnit, vilket delvis skylldes på den 
nya ”mjukträningen”. Den beskrivs som både enklare och trevligare, men om 
föraren inte har auktoritet fungerar den inte. Föraren kunde dock lösa proble-
men genom att arbeta med att dominera sin hund, exempelvis genom fotgående 
och platsliggning.252  

Ledarskap, dominans och ovillkorlighet genomsyrar också boken Hundsko-
lans valpbok som kom i en första upplaga 1986, och som användes på många av 
de valpkurser som gavs inom SBK. Hundägaren skulle vara ledare, men inte 

                                                             
246 Brukshunden nr. 3 1978, s. 5. 
247 Brukshunden nr. 5 1983, s. 74. 
248 Brukshunden nr. 6 1984, s. 10 och s. 70. 
249 Brukshunden nr. 4 1990, s. 47. 
250 Brukshunden nr. 1 1985, s. 15. 
251 Se till exempel debatten i Brukshunden nr. 3 1985, s. 18-19, Brukshunden nr. 5 1985, 
s. 49. 
252 Brukshunden nr. 1 1985, s. 15 och Brukshunden nr. 2 1989, s. 40. 
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använda våld och brutalitet. Däremot måste fel beteende från hundens sidan 
resultera i obehag av något slag. Om hunden vid träning i fotgående är mycket 
mer intresserad av annat än föraren ”måste Du påtala Ditt missnöje så kraftfullt 
att hunden upplever Dig som en VERKLIGT STARK ledare. Först då blir Du 
någon som den ser upp till.”253 Det är viktigt att påpeka att fokus på dominans 
och ledarskap inte innebar att SBK förespråkade våld; det tog man bestämt 
avstånd från. Principen var att hunden skulle ha uppmuntran när den gjorde 
rätt, men uppleva obehag när den gjorde fel.254  

Uppfattades idéerna om ledarskap och dominans som ”manliga” träningsme-
toder? Till viss del kan man ana att det finns en sådan föreställning när de mju-
kare metoderna beskrevs som daltande, lallande eller velour-träning. Ord som 
”velourbjörnar” och ”velourdressyr” skulle förmodligen leda tankarna till den 
mot slutet av 1980-talet hopplöst töntige mjukismannen i unisexkläder. Samti-
digt var förebilden för den goda ledaren ofta, exempelvis i Hundskolans valpbok, 
vargtiken – mamman som både ger omsorg och kräver lydnad och respekt. 
Illustrationen till uppmaningen att visa så starkt missnöje att föraren uppfattas 
som en verkligt stark ledare föreställer en kvinna. Icke desto mindre är det svårt 
att inte se kraftiga ryck i kopplet som något som för att det ska ge effekt kräver 
en viss kroppsstyrka och som ganska svårt att genomföra för exempelvis de unga 
kvinnor som på 1980-talet blev allt fler inom SBK. Att kvinnor i gemen har 
sämre förutsättningar som hundtränare sägs också uttryckligen av en av förfat-
tarna till Hundskolans valpbok – även om det sker i en annan publikation som 
mig veterligen inte använts inom SBK:s kursverksamhet. I boken Hundfostran 
från 1987 får läsaren veta att 

Kvinnor har ofta svårare än män att få sin hund verkligt lydig, troligen för att de 
har ljusare röst och svårare att avge signaler som ger uttryck för auktoritet och le-
darskap.255 

Detta är dock en exceptionell åsikt som inte kan ses som representativ för SBK 
som helhet i en tid då många av de mest framgångsrika förarna var kvinnor. 
Författarna skrev som om det fortfarande var hushållskontraktet som rådde, 
vilket blev särskilt tydligt i följande passus, då de vill förklara att hunden inte vet 

                                                             
253 Börjesson & Wilsson 1987, s. 33. 
254 Brukshunden nr. 4 1990, s. 22. 
255 Steen & Wilson 1987, s. 49. 
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när husse kommer hem för att den kan klockan, ”utan därför att matte satt in 
maten i ugnen, tagit av sig förklädet, kammat håret och förväntansfullt tittat ut 
genom fönstret.”256 

I den här boken kallades mjuka metoder för velourdressyr och författarna 
menade att det kanske fungerar på veka eller arbets-ovilliga hundar, men inte på 
bra brukshundar.257 Velourdressyren är dålig dressyr för dåliga hundar. Riktiga 
hundar, tycks författarna mena, kräver ett mer traditionellt manligt ledarskap.  

De flesta menade dock att en mjukare dressyr var bra och att den byggde på 
ökade kunskaper om hundar. En skribent påpekar att: ”Det behöver inte vara 
tecken på feminina drag hos en karl om denne är mjuk och följsam i sitt hand-
havande med hunden.”258 Om nu någon tänkte så, att det var feminint att träna 
hund på ett mjukt sätt, med fokus på belöningar och lockande istället för på 
mer handfast vis, är det kanske inte så konstigt om hundsport började uppfattas 
som kvinnligt och att män tappade intresset. Det fanns en föreställning om att 
kvinnor tränade hundar på ett annat sätt. Vi har redan sett att kvinnliga instruk-
törer antogs föra med sig en mjukare linje in i hundträningen och att flickorna i 
Gävles ungdomsklubb menade att flickor var bättre än pojkar på att visa käns-
lor, och därmed bättre hundtränare.  I andra av Brukshundens texter antas kvin-
nor vara bättre på att berömma sina hundar. I en text skrev en kvinna om hur 
familjens hund gick på kurs med husse: 

Husse är också dålig på att berömma mig, trots flera tillsägelser från instruktö-
rerna. Berömmer han mig någon gång, slår han bara hurtigt till mig över bröst-
korgen, så det kännns som om hjärtat och lungorna ska fara ut. Tussies matte 
däremot, hon säger lite då och då till Tussie: ”Duktig hund”, och smeker henne 
försiktigt på sidan av huvudet. Man riktigt ser hur Tussi sträcker på sig och för-
söker vara ännu duktigare så att hennes matte skall berömma henne igen.259 

                                                             
256 Steen & Wilson 1987, s. 53. Numera finns vetenskapliga undersökningar som visar 
att hundar reagerar olika på mäns respektive kvinnors röster. Hundar på hundhem kunde 
i en undersökning av två nyzeeländska forskare konstateras vara mer avslappnade med 
kvinnor. Manliga röster gjorde hundarna mer vaksamma. Däremot undersökte inte dessa 
forskare om hundar blir mer lydiga av att tränas av män än kvinnor. Young & Ruffman 
2015. 
257 Steen och Wilson 1987, s. 118. 
258 Brukshunden nr. 4 1985, s. 44. 
259 Brukshunden nr. 6 1986, s. 7. 
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I mitten av 1990-talet debatterades träningsmetoder igen. Den här gången var 
det en debatt om elhalsband som skapade diskussion samtidigt som SBK formu-
lerade en ny dressyrpolicy. SBK tog mycket bestämt avstånd från användandet 
av elhalsband, vilket också en överväldigande majoritet av de som deltog i debat-
ten i Brukshunden gjorde. Några få (tre) insändarskribenter menade att elhals-
band kunde vara ett bra hjälpmedel för att få hundar viltrena, men deras åsikter 
blev omedelbart bemötta av företrädare för SBK.260 Den nya dressyrpolicyns 
avvisande av våld i träning kritiserades också av ett fåtal skribenter. Några me-
nade att den var för vag – var går gränsen för våld? – medan andra påpekade att 
det fanns hundar som behövde hårdare tillrättavisningar. I en debattartikel 
framfördes uppfattningen att de som följer SBK:s policy kommer att förvandlas 
till ”lallande fånar”.261 Ett slags slut för debatten kom med en ledare av vice 
ordförande Sven Wergård 1998. Under rubriken ”Utveckling av hundhållning, 
dressyr mm” beskrev han hur instruktörerna på 1960- och 1970-talen rekom-
menderade att man skulle trycka ner hunden till platsliggning, och att föraren 
inte skulle berömma hunden. Han mindes dock en kvinnlig instruktör som inte 
gjorde så, och som av många sågs som fel ute – trots att hennes hund blev 
brukschampion. Idag, menade Wergård, är det hennes metoder som tillämpas 
allmänt.262 I samma ledare diskuterade också Wergård, i positiva ordalag, sha-
ping eller operant inlärning, som metod och den presenteras också vidare i en 
artikel 1999.263 Året därefter recenserades Anders Hallgrens bok Din hund en 
lydig hund positivt. Boken beskriver hundträning med mjuka metoder och med 
shaping. Samtidigt recenserades en ny utgåva av Hundskolans valpbok, med mer 
kritiska tongångar. Recensenten menar att om man skalar bort en del av de mer 
handfasta råden, som anses för handfasta, så ger boken enkel information om 
hur man fostrar en valp. 264 Den mjuka linjen tycktes ha kommit för att stanna.  

                                                             
260 Brukshunden nr. 5 1994, s. 2 och s.16-19, Brukshunden nr. 7 1994, s. 5, s. 32, s. 51-
55, Brukshunden nr. 8 1994, s. 40-42, Brukshunden nr. 1 1995, s. 43. 
261 Brukshunden nr. 7 1994, s. 51. 
262 Brukshunden nr. 7 1998, s. 4. 
263 Brukshunden nr. 2 1999, s. 23. Shaping är en träningsmetod som bygger på att hun-
den utför beteenden spontant och frivilligt. Så fort den gjort rätt får den belöning, me-
dan fel beteende helt enkelt ignoreras. Förarens förmåga till timing är central för att det 
ska fungera och normalt används en klicker som hjälpmedel för att hunden ska få signal 
om att den gör rätt i exakt rätt ögonblick. 
264 Brukshunden nr. 6 2000, s. 38. 
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Man skulle kunna knyta den här förändringen till det Anders Ottosson beskrivit 
för sjukgymnastyrket. När han beskriver feminiseringen av det talar han också 
om en avmaskulinisering, som innebär att manliga attribut försvinner från yrket 
– vilket i sin tur leder till att männen försvinner. Han menar alltså att det inte 
bara handlar om att kvinnor får tillträde till och väljer att kliva in i en tidigare 
manlig roll; yrket förändrades också så att det uppfattade som mindre manligt 
och männen försvann. 265 Med Ottosons färgliknelse skulle man kunna säga att 
när instruktörsutbildningen gjordes om 1963, så att den betonade traditionellt 
mer kvinnliga egenskaper, började hundtränares blå färg blekna. Hundsporten 
började avmaskuliniseras. Brukshundraserna, som i alla fall under den tidigare 
perioden uppfattades som manliga (”säga vad man vill om rottweilern, men 
någon tanthund är den inte”), fick konkurrens av andra raser. SBK förändrades 
från att vara en klubb för brukshundsägare som håller på med bruksprov, till att 
bli en organsation för alla slags hundägare oavsett vad de hade för hund.  

Utbudet av aktiviteter ökade också. Nya hundsporter kom till. Särskilt agi-
lity uppfattades först som något för småflickor, men blev sedan ganska snabbt 
en sport främst för vuxna kvinnor. Synen på hunden förändrades så att den blev 
mer av en familjemedlem. Hundböckerna, som tidigare bestämt hävdat att 
hundar inte skulle vara i möblerna och absolut inte i sängen, har nu formule-
ringar som går ut på att ägaren måste bestämma hur han eller hon vill ha det, 
och sedan se till att vara konskevent. Instruktörskadern kom att även omfatta 
kvinnor och deras uppdrag förändrades från att bara vara duktiga hundförare till 
att också vara goda lärare, bra på att skapa relationer med andra. Träningen 
skulle ske med mindre av tvång och dominans, och med mer fokus på samarbete 
och motivation. Inte bara resultaten utan vägen dit räknades. Främst under 
1980-talet syntes motkrafter. Den nya, mjukare, träningen beskrevs som ”velou-
rig”, som daltande och som feminin. Kanske är det i samband med fokus på 
ledarskap i mitten av 1980-talet som avmaskuliniseringen har gått så långt att 
den uppfattats som ett problem av en del hundförare (både män och kvinnor). 
Med Anders Ottossons sätt att beskriva avmaskuliniseringen skulle man kunna 
säga att hundträningen då hade börjat omfärgas, den var inte längre klart 
blå/manlig utan hade avfärgats och börjat skifta till rosa/kvinnlig. 

                                                             
265 Ottosson 2004. 
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Hushållsjobb och hundträning 
Det är troligt att det var i mitten av 1970-talet som andelen kvinnor bland 
SBK:s medlemmar närmade sig 50 procent. I Visby utgjorde de drygt hälften av 
medlemmarna 1975 (47 kvinnor, 41 män). I Växjö bestod medlemskadern 
1974 av 153 män och 174 kvinnor.266 Medlemsantalet i lokalklubbar kan växla 
år från år och genomströmningen av medlemmar är alltid stor eftersom många 
bara är med under ett eller två år då de går grundkurser med sin hund. Den 
genomsnittlige SBK-aren i mitten av 1980-talet var 35 år, gift, hade barn och en 
hund. Brukshunden rapporterar också att ”han/hon” – det kan alltså lika gärna 
vara det ena som det andra – arbetar heltid, har kombibil och en inkomst som 
ligger något över genomsnittet i riket.267 

Under perioden 1963–1999 förekom enstaka notiser om damsektioner i 
klubbarna i Brukshunden, men var nu få. De damsektioner som fanns kvar tycks 
inte längre ha ägnat sig åt handarbete och basarer för att dra in pengar till stu-
gans köksutrustning, och de delaktiga kvinnorna var oftast själva aktiva hundfö-
rare. Däremot var det de ännu existerande damsektionerna som hade hand om 
köket i klubbstugan. De såg till att där fanns vad som behövdes, att stugan blev 
städad och att det serverades kaffe och smörgåsar vid träningar och tävlingar. I 
Växjö BK:s klubbtidning Värendshunden efterlystes under sommaren 1975 fler 
köksfunktionärer: 

Till alla kvinnliga läsare. 

Damklubben har det verkligen svårt denna höst med att skaffa fram personal till 
köket. Kan DU tänka dig att hjälpa oss någon eller några timmar, är du väl-
kommen att ringa.268 

Det var alltså fortfarande en självklarhet att det var kvinnorna som kokade kaffet 
inom SBK. Men i följande nummer av tidningen förekom ett liknande upprop, 
där man påpekade att även killar var välkomna att hjälpa till.269 Det är däremot 
oklart om några män nappade på förslaget. I Visby gjorde de inte det. Där var 
kökskommittén under hela undersökningsperioden, med ett kortlivat undantag, 
en rent kvinnlig affär. Däremot fanns det, från mitten av 1980-talet, också 
                                                             
266 Medlemsmatriklar, Visby brukshundklubb och Växjö brukshundklubb. 
267 Brukshunden nr. 4 1984, s. 54. 
268 Värendshunden nr. 6-7 1975. 
269 Värendshunden nr. 8 1975. 
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enstaka kvinnor i stugkommittén – alltså den arbetsgrupp som ansvarade för att 
hålla stugan och planen i gott skick. Det hade tidigare varit ett lika manligt 
uppdrag som kökskommittén varit kvinnlig, vilket också antyds av att de sam-
mankallande i båda grupperna betitlas ”stugfogde” respektive ”klubbvärdinna”. 
Det var betydligt vanligare att kvinnor klev in i tidigare manliga roller än tvär-
tom. De allt fler kvinnorna inom SBK övertog flera av de traditionellt manliga 
arenorna – som hundtränare, instruktörer och stugansvariga – medan männen 
inte vidgade sina uppgifter till köksarbete. I samhället fanns i jämlikhetskontrak-
tets tid en ökad medvetenhet om att män och kvinnor gör olika saker, och att 
det inte alltid är frivilligt. Det fanns ett ideal om att jämlikhet inte bara innebar 
att kvinnor skulle få göra tidigare manliga saker, utan också att män skulle ta 
större ansvar för traditionellt kvinnliga sysslor. Så blev det inte under 1960- eller 
1970-talen när jämlikheten som idé slog igenom, och inte heller inom lokal-
klubbarna i SBK. Däremot märks en förståelse för att kvinnor också vill göra 
annat än att fixa i köket. När distriktet i Övre Norrland 1977 ordnade ett trä-
ningsläger för nästan 70 personer tog de hänsyn till detta. 

Problemet brukar vara att kvinnan i familjen får sköta barnen, medan far i huset 
utbildar sig och dresserar hunden. Av den anledningen tyckte vi i Över-
Norrlandsdistriktet att ”varför inte ordna ett dagis i Grubbnäs, så att även mor i 
huset får vara med.”270 

Det är troligt att ökningen av andelen kvinnor inom SBK skedde på två sätt. 
Dels blev allt fler kvinnor aktiva inom tävlingssporterna, vann SM i bruksgrenar 
och i lydnad. Dels ökade andelen kvinnor bland de hundägare som inte var 
särskilt tävlingsintresserade, men som tyckte om att träna hundar och som gick 
någon enstaka kurs inom föreningen. Båda sorternas kvinnliga hundsportare 
hade funnits tidigare, de har bara varit färre. Det som tycks vara nytt är att 
familjehundarna i större utsträckning blev kvinnans angelägenhet, inte man-
nens. Det blev vanligt att det var kvinnan i hushållet som tog med familjens 
hund på kurs och stod för träningen, något som också konstateras i Brukshun-
den. 
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I och med att förståelsen har blivit allt mera spridd för att alla hundar, stora som 
små, behöver fostras på rätt sätt och bibringas hyfs och lydnad, har inslaget av 
kvinnliga deltagare i kurserna märbart ökat, då dessa allt flitigare inställer sig 
såsom ägare och förare till de små sällskapshundarna.271 

Kvinnor blev också allt mer synliga på tävlingar. I den svensk-finska landskam-
pen 1964 vanns spårklassen av en 17-årig finska. Tidningen konstaterade att det 
bland de finska förarna fanns anmärkningsvärt många unga flickor och att fin-
narna inte har några probem med återväxten inom sporten. Dock beskrivs den 
unga kvinnan inte som just kvinna i själva tävlingsreferatet, där hon precis som 
alla andra förare presenteras med initial och efternamn. Det är först i artikelns 
slutpassage som det konstateras att hon är mycket ung och kvinna.272 Ett annat 
år rapporteras dock att de unga finskorna, som då tog en dubbelseger, fick extra 
jubel på grund av sitt kön och sin ungdom och det antyddes att de hade ett 
särskilt kvinnligt sätt att hantera hundarna, ”lugnt, mjukt och följsamt”.273 
Inom draghundssporten, där män och kvinnor tävlade i separata klasser, var 
rapporteringen om insatserna inte olika på grund av kön. När segrarinnorna i 
damstafetten 1965 presenteras som ”Tre glada flickor!” beskrivs herrsegrarna 
som ”Tre glada gossar!”.274 I de verkligt krävande dragtävlingarna, som Fjälldra-
get på drygt 11 mil fördelat på tre dagar, var en kvinna med 1966. Hennes 
insats uppmärksammades särskilt i Brukshundens rapport om tävlingen. 

Jag anser att Märta Högbom, ensam kvinna med ensam hund – sist visserligen i 
den långa raden av tävlande, men som trots det kämpade sig fram till målet – 
gjort en minst sagt fantastisk prestation.275 

I slutet av 1960-talet förekom fortfarande särskilda dampriser på SM, pris för 
dagens bästa kvinnliga förare.276 När en medlem i Växjö brukshundklubb 1979 
föreslog en ”tjej-cup” som tävlingsform avslog dock styrelsen förslaget med 
hänvisning till att det nog ändå blir samma hundar som vanligt som tävlar.277 
Det anses alltså överflödigt med särskilda damtävlingar. Kvinnorna tävlade ändå 

                                                             
271 Brukshunden nr. 5 1963, s. 185. 
272 Brukshunden nr. 5 1964, s. 168f och s. 174. 
273 Brukshunden nr. 6 1966, s. 202. 
274 Brukshunden nr. 2 1965, s. 43. 
275 Brukshunden nr. 3 1966, s. 91. 
276 Brukshunden nr, 6 1968, s. 304. 
277 Växjö Brukshundklubb. Styreleseprotokoll 6 mars 1979. 
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på de ordinarie tävlingarna. Uppenbarligen i så stor utsträckning att en dam-cup 
bara skulle innebära samma hundar i en annan tävlingsform. 

År 1984 rapporterades att ”sex flickor” från Bohuslän räddat nordiskt mäs-
terskap för rottweiler, alltså tre kvinnliga förare med varsin rottweilertik. I det 
reportaget står det också ”säga vad man vill men flickorna är på frammarsch”.278 
Den notisen är dock ett undantag. Från 1980-talet och framåt finns annars inga 
noteringar om en hundförares kön. Det är inte heller förvånande eftersom kvin-
nor då med framgång tävlade i stor utsträckning. De började dyka upp i vinnar-
notiserna i Brukshunden framförallt som hjälpförare i rapport, oftast som hjälp-
förare till sin make. Allt fler av dem var också hundens huvudförare, eller så 
turades husse och matte om att vara huvudförare. Kvinnor började under 1970- 
och 1980-talen vinna SM i bruksgrenar – i rapport 1970 och 1976, i sök 1988, 
i spår 1984, i skydd 1972, 1973 och 1982. Vintern 1975 intervjuades Eva Wi-
lén, som var trefaldig SM-vinnare i skydd, den hundsport som sannolikt allra 
mest uppfattas som manlig. Hon gjorde en poäng av att hon är kvinna, samti-
digt som hon konstaterade att det inte borde spela någon roll längre. 

Vad tror jag mig kunna säga fodras av skyddshundföraren? Ja, helst ska denna 
vara kvinna. Nej, allvarligt talat, könsrollsutjämningen torde väl härvid vara total 
numera, så flickor, grip koppel, munkorg och figurant och stå på er!279 

Att hon ändå tycker att uppmaningen behövs säger väl att könsrollsutjämningen 
kanske inte är total, men den är uppenbarligen på gång.  

Det går inte heller under den här perioden att få fram statistik på hur många 
tävlingsstarter som gjordes av män respektive kvinnor. Brukshunden hade en del 
tävlingsresultat, men långt ifrån alla. Från 1986 till cirka 2000 hade tidningen 
bilagan ”Resultatbörsen”, men den rapporterade bara om certifikat och upp-
flyttningar och är alltså inte användbar för mina syften. År 1994 är det tidigaste 
året jag fått fram uppgifter om tävlingsstarter i SBK:s regi. Då var kvinnorna i 
majoritet och utgjorde drygt 60 procent av de startande förarna.280 Samma år 

                                                             
278 Brukshunden nr. 1 1984, s. 10. 
279 Brukshunden nr. 1 1975, s. 9. 
280 Siffrorna bygger på material som vänligt ställts till mitt förfogande av Staffan Nordin. 
Uppgifterna bygger på vem som är registrerad som hundens ägare och jag har helt enkelt 
räknat män respektive kvinnor bland de nästan 5000 starter som gjordes under våren 
1994. Det är inte självklart, men troligt, att ägaren också var hundens förare vid tävling-
en. I 5 procent av fallen går det inte att avgöra om ägaren är man eller kvinna, antingen 
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intervjuade SBK:s vetenskapliga kommitté erfarna tävlingsförare om hur de 
arbetade med sina hundar. Tjugo män och fyra kvinnor intervjuades, en fördel-
ning som alltå inte motsvarade den övergripande könsfördelningen bland täv-
lingsekipagen. Den vetenskapliga kommittén påpekade att underlaget var för 
litet för att man skulle kunna dra några större växlar på det, men konstaterade 
ändå intressanta aspekter av förarnas svar på frågorna. Män svarade exempelvis i 
högre grad än kvinnorna att tävlingsintresset var huvudorsaken till att de enga-
gerar sig i hundsport. Sju av männen och ingen av kvinnorna svarar så. Kvin-
norna nämnde istället att huvudskälet till hundintresset var sällskapet hunden 
ger, att det är socialt att träna hund och att de helt enkelt tycker om hundar och 
friluftsliv. De viktigaste egenskaperna hos en hundförare ansågs, oavsett om den 
svarande är man eller kvinna, vara tålamod, fantasi, ödmjukhet och förmåga att 
lyssna på andra och att hantera motgångar.281 Att det är specifikt kvinnliga egen-
skaper kan man knappast säga, snarare är det nog könsneutrala förmågor. Det är 
i vilket fall en bit ifrån den fasta, manliga kärleken, uppfattningen om mjuk 
träning som ”velourmetoder” och betonandet av vikten att med kropp och röst 
framstå som en verkligt stark ledare. 

 
 

 
 

                                                                                                                                   
för att namnet är könsneutralt, att ett företag står som ägare eller för att ägaruppgifter 
saknas i systemet. 
281 Brukshunden nr. 3 1994, s. 20f. 
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2000–2017. Måste man vara svennes 
tant för att passa in? 
År 2001 recenserades SKK:s video ”Välkommen valp” i Brukshunden. Videon 
producerades i avsikt att spridas till nyblivna hundägare, och det är sannolikt 
många, många svenskar som har fått den – om än inte sett den – i samband med 
att de köpt hund. Recensenten tyckte att den var direkt dålig med mängder av 
sakfel och framförallt tyckte hon att den gav en ensidig bild av hundägare. 

Alla som gör något aktivt med sin hund är medelålders kvinnor med nordiskt ut-
seende. Ungdomar, invandrare, män, handikappade och äldre lyser med sin från-
varo. Videon förmedlar en märklig bild av hundägandet i Sverige. Måste man 
vara svenne, eller snarare svennes tant, för att passa i Kennelklubben?282 

Det är nog trots allt så att videon förmedlar en ganska sann bild av hundägandet 
i Sverige, oavsett om det handlade om Brukshundklubben eller Kennelklubben. 
De flesta hundägare, och de flesta aktiva hundägare, på 2000-talet var kvinnor. 
Även i familjer med gemensam hund är det vanligast att kvinnan, inte mannen, 
har huvudansvaret för hundens träning. Omsvängningen är i det avseendet 
närmast total. I SBK:s litteratur om specialdressyr från början av 1960-talet var 
alla som gjorde något aktivt med sina hundar medelålders män. Nu var de kvin-
nor. Personer med ickenordiska namn lyser vidare nästan helt med sin frånvaro i 
Brukshunden, liksom i hundträningslitteraturen och i de lokalklubbar jag kikat 
närmare på, oavsett vilken tidsperiod det handlar om. 97 procent av dagens 
medlemmar i SBK är födda i Sverige eller i ett annat nordiskt land.283 Bristen på 
ungdomar i filmen är däremot inte helt rättvisande då en stor mängd ungdo-
mar, främst flickor, tränade hundar. Jag skulle gissa att SKK vill förmedla att det 
är de vuxna i familjen som måste ha det yttersta ansvaret för en hund. Äldre 
personer förekommer i Brukshunden, om man med äldre menar människor som 
har gått i pension. De blir också allt fler med tiden, vilket kanske inte är särskilt 
förvånande. Vi blir allt äldre och är allt friskare med ett mer aktivt pensionärsliv. 
I huvudsak gav videon alltså en rättvisande bild av vem som ägde och tränade 
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hund i Sverige i början av 2000-talet. Hundsport och hundägande hade blivit 
en angelägenhet för svennes tant snarare än för svenne själv. 

En ny arbetsdelning 
År 2004 skrev Karin Sejnell, den första kvinnliga förbundsordföranden, att hon 
när hon kom in i styrelsen var den andra kvinnan. Av hennes ledare förstår man 
att hon tyckte det var skönt att det fanns åtminstone en till. Hon konstaterade 
också att förbundsstyrelsen 2004 var betydligt mer jämställd.284 Det stämmer för 
hela 2000-talet, då andelen män respektive kvinnor i centralstyrelsen varit unge-
fär lika stor. När SBK 2015 anställde den första kvinnan på posten som general-
sekreterare, Catrin Fernholm, och Brukshunden intervjuade henne, skrevs inte 
ett ord om att hon var kvinna. Det var uppenbarligen något helt naturligt och 
inte värt att särskilt uppmärksamma. Istället handlade artikeln både om hennes 
tidigare yrkesliv och om hennes erfarenheter av hundar och hundträning.285 

Det vanligaste numera är att förtroendevalda i lokalklubbar och distrikt 
inom SBK är kvinnor. I Visby har styrelsen i skrivande stund en manlig styrel-
semedlem bland åtta kvinnor. I Växjö består styrelsen av fem män och tre kvin-
nor. I Upplandsdistriktet var 2016 88 procent av ledamöterna i lokalklubbarna 
kvinnor.286 I Svenska Agilityklubbens styrelse var 2017 två av de elva ledmöter-
na män.287 Det motsvarar på ett ungefär hur könsfördelningen ser ut bland 
medlemmar och aktiva tävlande inom organisationen. Generellt i Sverige är 
män något mer föreningsaktiva än kvinnor, enligt en undersökning från Ersta 
Sköndal högskola, men det gäller alltså inte hundrelaterade aktiviteter.288 

De flesta instruktörer är kvinnor – vågar jag påstå utifrån reportage i Bruks-
hunden och punktvisa sökningar på SBK-klubbarnas hemsidor. I Visby bruks-
hundklubb gavs under 2016 12 kurser fördelade på 21 instruktörer, varav tre 
var män.289 På Växjö brukshundklubbs hemsida presenteras 13 instruktörer, alla 
                                                             
284 Brukshunden nr. 3 2004, s. 4. 
285 Brukshunden nr. 6 2015, s. 26f. 
286 Material från Staffan Thormans presentation av brukshundrörelsens historia för Övre 
Norrlands distriktet, Skellefteå 29 oktober 2016. 
287 Svenska Agilityklubbens hemsida, www.sagik.se. 
288 SKKs organisationsutredning. Bakgrundspromemoria 2017, s. 45. SKKs organisationsut-
redning. Dagsläge och förslag till åtgärder 2017, s. 18. 
289 Visby brukshundklubb. Verksamhetsrapport från Hundägarutbildnings-sektorn 
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kvinnor. Knivsta BK:s hemsida visar 19 instruktörer varav en man. Att få tag på 
tillräckligt många instruktörer för att alla som vill ska kunna få plats på en kurs 
är fortfarande ett problem för lokalklubbarna. Det handlar om i princip ideellt 
arbete där ersättningen är en symbolisk summa eller ersättning för bensinkost-
naden. Det är i sig inget nytt. Däremot är det inte längre, så som det var när 
Inga Blomén skrev om idrotten och hemlivet 1957, ett problem för kvinnan att 
komma loss från make, barn och hemsysslor. Då var det, menade Löwdin, bety-
digt mindre accepterat att maken måste vara barnvakt eller vara ensam hemma 
för att hustrun ägnar sig åt ett fritidsintresse.290 Idag är det inte så. Det är den 
egna hundträningen man får avstå när man har kurs, vilket också påpekas i 
Brukshunden i en artikel om det viktiga uppdrag instruktörerna har. 

När man som instruktör åker ut till klubben, i regn, och avstår från att tillbringa 
tiden med sin egen hund, känner man kanske inte alltid att man gör en insats för 
samhället i stort. Men så är det.291 

Florin och Nilsson menar att det har skett stora förändringar när det gäller 
arbetsdelningen inom familjen under de senaste decennierna. I de förändringar 
som skedde under 1960- och 1970-talen var idealet inte bara att också kvinnor 
skulle lönearbeta, utan även att männen skulle ta större ansvar för hem och 
barn. Det slog inte riktigt genom då, men en förändring påbörjades. År 2000 
konstaterade Florin och Nilsson att pappor är mycket mer delaktiga i sina barns 
uppfostran och i arbetet i hemmet än vad de varit tidigare, något som betyder 
att mannens roll i genuskontraktet nu förändrats på allvar och inte bara i teorin. 
Kvinnor har också ett större deltagande i det offentliga, i politik och näringsliv 
idag.292 

Men andra saker har inte förändrats. I alla lokalklubbar jag har kännedom 
om är det kvinnor som är köksansvariga och män som är stugansvariga. Skillna-
den mot tidigare är i det avseendet att kvinnorna som kokar kaffe också tränar 
och tävlar hundar, och sitter i föreningens lokalstyrelse. Det är inte heller ovan-
ligt att den man som är stugansvarig och som ser till att anläggningen får nöd-
vändigt underhåll inte själv tränar hund, utan är med för att hustrun eller dot-
tern är aktiv hundförare. Sådana män är lika uppskattade som ”damerna i kö-
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ket” en gång var. 2016 års utmärkelse ”Förtjänstfull medlem” i Visby bruks-
hundklubb gick till två sådana män med följande motivering: 

Under flera år har två av klubbens medlemmar gjort stora insatser för oss alla. De 
syns betydligt oftare med verktyg och maskiner än med hundar och gör det där-
med möjligt för alla andra att träna i en fungerande och trivsam miljö.293 

Även om arbetsuppgifterna inom föreningslivet följer klassiska genusmönster 
med kvinnor i köket och män med verktyg har arbetsdelningen förändrats. 
Kvinnor kokar kaffe och tränar hund medan det numera finns en hel del män 
som inte tränar hund, men som stöttar föreningen för att hustru eller barn är 
aktiva. 

Hundägande som föräldraskap 
I början av 2000-talet fortsatte diskussionen om dressyrmetoder och SBK mar-
kerade starkt mot både eldressyr och andra otillåtna träningstekniker.294 Det 
fanns en föreställning om att modern hundträning var betydligt bättre, både 
roligare, mer etisk och mer effektiv än gamla metoder. Dock förekom det i 
början av 2000-talet en viss oro för att äldre tiders tankegångar kommit tillbaka. 
”Tvång och missriktade ledarskapsövningar är tillbaka på agendan”, skrev till 
exempel Sven Järverud – mångårigt aktiv inom SBK – i en intervju 2006.295 
Samma år skrev också förbundsordföranden en ledare i samma ärende: ”Det här 
handlar inte om velourdressyr, det handlar om effektivitet och maximalt utnytt-
jande av hundens kapacitet.”296 Samtidigt betonade flera artikelförfattare att det 
inte handlar om att inte ställa krav alls och att man inte kan komma undan med 
att bara ignorera felaktiga beteenden, som att inte komma på inkallning. Det är, 
menar en artikelförfattare, lika illa som att vara en dålig förälder.297  

I en intervju med en av Sveriges mer kända professionella hundtränare, Eva 
Bodfäldt, konstaterade hon att de flesta som kommer till henne för att få hjälp 
är kvinnor.  
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294 Se till exempel Brukshunden nr. 5 2003, s. 4. 
295 Brukshunden nr. 5 2006, s. 26. 
296 Brukshunden nr. 8 2006, s. 9. 
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Kanske för att kvinnor upplever utagerande hundar på ett annat sätt än vad män 
gör. Män kan utnyttja muskelkraft som dominansteknik. Det är många tekniker 
som bygger på detta, men vi måste förstås ha andra metoder. Kvinnor är nog 
också mer benägna att gå på kurs och lära sig mer.298 

Här antyds, precis som under tidigare diskussioner om träning, att män och 
kvinnor kan vara benägna att använda olika träningsmetoder, liksom att de 
upplever relationen med hunden på lite olika sätt. Kvinnor tycker, enligt Bod-
fäldts erfarenhet, att det är jobbigare med en stökig hund och har svårare att 
använda sig av muskelkraft. Men idealet idag är inte heller muskelkraften, det 
finns andra metoder. 

Idealet med positiv förstärkning hade slagit igenom närmast totalt. Det 
märks både i tidningens artiklar om träning och inlärning, och i en artikelserie 
där Brukshunden intervjuade framgångsrika hundförare och bad dem dela med 
sig av sina bästa tips. Det som framförallt lyftes fram var glädjen och kommuni-
kationen mellan hund och förare. Alla förespråkade positiv inlärning och många 
talade också om motivation (hundens) och om att de använde sig av lek för 
inlärning.299 De flesta av de personer som intervjuades i serien var kvinnor, men 
sannolikt hade män sagt samma saker. De som mest högljutt kritiserade velour-
dressyren under 1980- och 1990-talet var inte de framgångsrika förarna på 
2000-talet. I en artikel 2017 påpekade författarna att perfektionism och bra 
prestationer på tävlingsplanen inte skulle ses som en motsättning mot en lättsam 
och glädefull inställning. Både förare och hund måste tycka att träningen är 
något man gör för nöjes skull. 

Gränsen mellan hälsosam självdisciplin och destruktiv perfektionism kan vara 
hårfin och här är det viktigt att hålla koll på sig själv, både av omtanke om sin 
hund och om sin egen träningsglädje. Välj mål som ger mer energi än vad de tar 
och som ger utrymme att njuta, skratta och leka mycket under den alldeles för 
korta tid du får tillsammans med din fyrbenta vän.300 

Betraktandet av hunden som en familjemedlem och som någon man har ett 
förädraliknande ansvar för blev alltmer tydlig i tidningen under 2000-talet. Inte 
bara i frågor som handlar om träning utan också i andra typer av artiklar och 

                                                             
298 Brukshunden nr. 2 2009, s. 41. 
299 Brukshunden nr. 4 2003, s. 28-31, Brukshunden nr. 1 2010, s. 36, Brukshunden nr. 2 
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annonser. Den utveckling som inledningsvis skisserades, med mer avancerad 
veterinärvård, med specialprodukter som flytvästar, pedagogiska leksaker och 
nyttig hundmat, är påtaglig. I tidningen kan man också avläsa trenden med att 
hundar allt oftare får människonamn, till exempel 2012 då konprinsessan Victo-
rias förstfödda getts namnet Estelle och detta snart blev ett mycket populärt 
hundnamn.301 Under hösten 2017 föreslog etologen Per Jensen att djurägare 
skulle ges möjlighet att vabba, eller snarare ”vah”-a, vara hemma för vård av 
sjukt husdjur. Jensen menade att: 

Med tanke på hur viktiga husdjuren är för sina ägare och deras betydelse för 
människors hälsa och välbefinnande vore det väl inte helt ologiskt att tänka sig 
att man fick ta ledigt för att vårda ett sjukt husdjur på liknande villkor som när 
man har ett sjukt barn.302 

Förslaget väckte uppmärksamhet i både riksmedia och på sociala medier. I de 
diskussioner jag själv följde på Facebook sågs ”vah-ande” som orealistiskt, men 
hundägare tog upp andra förslag på hur man exempelvis genom privata försäk-
ringar skulle hitta lösningar för att kunna vara akut hemma med en sjuk hund. 
Att Jensen med sitt inlägg pekade på ett problem som många hundägare kände 
igen sig i var tydligt.  

Det är dock viktigt att påpeka att det inte är så enkelt som att hundägare 
faktiskt ser sina djur som barn. Vad det handlar om är i många fall bara att 
hundarna är älskade familjemedlemmar vars välbefinnande ägarna är måna om. 
Bland de allra mest entusiastiska tävlingsförarna förekommer det, även om det 
inte är vanligt, att hundar som inte håller måttet i den gren föraren är intresse-
rad av omplaceras så att ägaren kan skaffa sig en ny, mer arbetsvillig och högpre-
sterande hund. Vad det betyder är att det inte är så enkelt som att hundar på 
allvar ses som barn. Det är trots allt få föräldrar som skulle adoptera bort ett 
mellanstadiebarn som visat sig vara dåligt på matematik eller ointresserat av 
fotboll. 
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Tävlingsverksamhet 
Breddningen av SBK:s verksamheter fortsatte under 2000-talet genom att ytter-
ligare grenar inom hundsporten tillkom. Den mest populära av de nya, rallylyd-
nad, introducerades 2011. Parallellt fortsatte breddningen av raser. Förbunds-
ordförande Karin Sejnell skrev i två ledare under 2000 om att alla hundar är 
välkomna i klubben. Alla förare också, oavsett vad de vill träna med sin hund.303 
Att alla är välkomna, oavsett vilken hund man har, har alltid varit SBK:s linje 
officiellt även om det ännu under 2000-talet inte alltid upplevdes så för den som 
kom med en liten hund till sin lokala brukshundklubb. De äldre hundförarna 
kan fortfarande, oavsett kön, betrakta både vissa hundraser och vissa hundspor-
ter som främmande för SBK.  

I realiteten förekommer alla slags hundar inom tävlingsverksamheten idag. 
Brukshundsraserna noteras särskilt i den statistik som SBK för över antal täv-
lingar, eftersom föreningen har huvudansvar för avel- och rasutveckling inom 
dessa raser. Dock konstaterar statistiken också att sammanlagt 224 olika rasvari-
anter startade på SBK-tävlingar 2015, det sista året då också agility ingick i 
statistiken. I skyddshundprov får bara brukshundar starta, varför de där utgör 
100 procent av de deltagande hundarna. Brukshundsraser dominerade också i 
rapport (75 % av starterna) och i patrullhundsprov (71 % av starterna). I övriga 
traditionella bruksgrenar, spår och sök, har också andra hundraser kommit in 
men i de högre klasserna utgör brukshundarna ändå omkring 50 pocent av de 
startande raserna.304 Breddningen av raser tycks alltså framförallt bero på de 
nyare grenarna. I dessa är brukshundarna inte i majoritet, och de grenarna har 
stadigt ökat i popularitet medan bruksproven minskat. 

2014 utredde en arbetsgrupp inom SBK bruksprovens framtida utformning 
med anledning av att starterna på bruksprov minskat sedan mitten av 1990-
talet. Arbetsgruppen fastslog inte någon enskild orsak till denna minskning, 
men konstaterade att brukshundsraserna minskat i antal, att andra hundsporter 
vuxit fram och blivit populära (som lydnad, agility och rallylydnad), att till-
gången till lämplig mark för bruksprov minskat – och att mäns intresse för 
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tävling gått ner betydligt.305 Här antyds alltså att mäns intresse huvudsakligen 
har legat på bruksproven, och att männens minskade aktivitet har bidragit till 
att starterna i de grenarna avtagit. Eller tvärtom, att bruksprovens reducerade 
attraktivitet har minskat männens andel av de tävlande. 

Söndagen den 23 april 2017 anordnades 46 tävlingar i SBK:s regi runtom i 
landet. Det var tävlingar i spår, sök, rapport, skydd, IPO, lydnad och rallylyd-
nad. Av de drygt 600 förare som deltog i tävlingar den dagen var ungefär 13 
procent män.306 Samma dag gjordes knappt 1500 starter på sju agilitytävlingar, 
varav ungefär 11 procent gjordes av ekipage med en manlig förare.307 Dessa 
siffror baseras på bara på en dags tävlande, men ligger i linje med andelen kvin-
nor som startade under hela år 2015 (86,8 %).308 Redan 1994 var kvinnor i 
majoritet bland de tävlande, de utgjorde då lite mer än 60 procent, men kvin-
nodominansen har alltså under de senaste dryga tjugo åren blivit ännu större. 

Går det att säga var kvinnorna och männen finns, i vilka grenar? Ja, för sön-
dagen den 23 april 2017, har jag undersökt den saken. Kvinnor dominerar i 
samtliga hundsporter utom skydd, IPO och rapport där fördelningen är jämn. I 
alla andra grenar är kvinnoöverskottet närmast bedövande stort. Skydd, IPO 
och rapport har dessutom betydligt färre tävlande. I dessa grenar gjordes 2015 
1361 starter, av totalt 162 945 under året.309 I IPO och skydd tävlar bara bruks-
hundar. Både skydd och IPO kan förmodligen också uppfattas som ”tuffare”, 
mer ”manliga” grenar, eller i alla fall som att det finns sådana inslag i dem. Ska 
man våga sig på en slutsats så har de få män som fortfarande tävlar framförallt 
brukshundar och ägnar sig åt traditionella brukssporter som skydd och rapport, 
men också åt den nyare bruksformen IPO. Samtidigt ska man då också hålla i 
minnet att antalet män, om än inte andelen, är lika stor inom agility. Om vi 
återigen tittar på söndagen den 23 april 2017 så startade ungefär 80 män i SBK-
sporter (rallylydnad, lydnad, bruksprov och IPO) medan det gjordes omkring 
170 starter av män i agility. De 170 starterna i agility motsvaras inte av 170 

                                                             
305 Rapport projekt SBK-raser, Grupp 4. En genomgång av bruksprovens och bruksrasernas 
historia, samt rasklubbarnas och de aktivas synpunkter och önskemål om förändringar av 
bruksproven, 2014, s. 3f. 
306 Resultatlistor från SBK:s tävlingssystem, www.sbktavling.se, för alla tävlingar den 23 
april 2017. Genomgångna den 26 april 2017. 
307 Resultatlistor från Svenska Agilityklubbens tävlingssystem, www.sagiktavling.se, för 
alla tävlingar den 23 april 2017. Genomgånget den 26 april 2017. 
308 SBK:s tävlingsstatistik för 2015. 
309 SBK:s tävlingsstatistik för 2015. 
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män, eftersom de flesta gör mer än en start under en tävlingsdag. Så är inte fallet 
i bruksprov, men däremot är det vanligt också i rallylydnad. Slutsatsen torde bli 
att det var ungefär lika många män, i faktiska tal, i agility som i SBK-grenarna. 

I eliten är det numera också fler kvinnor än män. SBK har sedan 1978 utsett 
Årets brukshund, alltså den hund som varit mest meriterad inom bruksgrenarna 
under året. Under de första nio åren togs titeln av ekipage där föraren var en 
man. Därefter har könsfördelningen varit jämnare, men med en tilltagande 
kvinnodominans. 2015 hade årets brukshund, årets spårhund, årets rapport-
hund, årets IPO-hund, årets patrullhund och årets IPO-R-hund en kvinnlig 
förare. Män tog hem titeln i sök och skydd. Landslaget inför lydnads-VM hös-
ten 2017 bestod av sex kvinnliga förare. Agilitylandslaget inför VM 2017 av 11 
kvinnor och en man. Det landslag som representerade Sverige vid Nordiska 
mästerskapen i bruks och IPO 2016 hade en jämnare könsfördelning med sex 
män och sex kvinnor. De tre rapportekipagen var alla mixade med kvinnan som 
huvudförare. Jämnheten inom bruksproven, liksom ojämnheten i agility och 
lydnad, är inte resultatet av någon medveten policy utan bygger helt enkelt på 
vilka som har meriterat sig för uppgiften och har möjlighet att vara med. Man 
kvoterar inte landslagen vare sig utifrån könsaspekter eller något annat. 

En avmaskuliniserad sport? 
En hel del män är såklart kvar inom SBK och det finns män även inom Svenska 
Agilityklubben. Men de är allt färre. Idag utgör männen bara omkring 15 pro-
cent av tävlingsekipagen, 20 procent av SBK:s medlemskader och 30 procent av 
Sveriges hundägare. Så ser det ut i alla SKK-anslutna föreningar, utom i de som 
fokuserar på jakt. Där är könsfördelningen den omvända.310 Som jag tidigare 
konstaterade har mäns och kvinnors deltagande i verksamheten inte egentligen 
varit någon stor fråga inom SBK. Det var inte någon stor sak att kvinnor var 
relativt ovanliga tidigare och det har inte funnits några organiserade jämställd-
hetssatsningar på det nationella planet – även om många lokalklubbar har haft 
särskilda dampriser eller på annat sätt uppmuntrat kvinnliga tävlande. Inte 
heller männens sjunkande andel har uppmärksammats i någon större utsträck-
ning, men den har trots allt noterats i Brukshunden på 2000-talet. I både ledare 
och i artiklar i tidningen konstateras att männen blir allt mer sällsynta i hund-
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världen. I en rapport från en lokalklubb konstaterade klubbens företrädare att 
det är lite ont om killar.311  Förbundsordförande noterade i en ledare 2010 att 
75 procent av medaljörerna på SM varit kvinnor och att det är en tendens som 
pågått under några år. Han tänkte sig att det möjligen var ett samhällssociolo-
giskt fenomen som också syntes inom SBK.312 År 2008 skrev en man till tid-
ningens agilityreporter om att han tyckte det var trist att så få män ägnade sig åt 
agility. Reportern hade, vilket är lite förvånande, varit av uppfattningen att 
könsfördelningen var ganska jämn, men kunde när hon undersökte saken kon-
statera att så inte var fallet. Någon förklaring till detta förekom inte i artikeln, 
men en agilityaktiv man som intervjuades konstaterade att han själv först trodde 
det var en sport för småtjejer, vilket väl skulle kunna varit avskräckande för 
många män.313 I en annan intervju säger en tidigare förbundsstyrelsemedlem att 
männen kanske skulle komma tillbaka till SBK om hundsporten syntes mer i 
samhället.314 En SBK-are som varit med mycket länge noterar också att det finns 
få killar, särskilt bland de yngre, och menar att organisationen med tanke på det 
bör ta extra väl hand om de som faktiskt kommer. ”Vem vet kanske de så små-
ningom blir gamla bruksrävar.”315 

Den på 2000-talet helt omkastade könsfördelningen, jämfört med hur det 
var när SBK bildades, är alltså något som organisationen är medveten om. Men 
det är inte så att det uppfattas som något stort problem, lika lite som det om-
vända förhållandet på 1950-talet gjorde det. Mig veterligen finns det inte några 
klubbar idag som inrättar särskilda ”herr-priser” eller ”herr-cuper” för att upp-
muntra män att tävla och det finns inga reportage i Brukshunden som gör en 
poäng av att en förare är av ett visst kön och därmed ett föredöme för andra av 
samma kön. Intresset för att styra organisationen mot en jämnare könsfördel-
ning tycks vara litet, till och med mindre än på 1950-talet.  
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Han, hon och hunden 
En gång, för inte så länge sedan, var hunden alltså framförallt mannens djur. Så 
är det inte idag. När min make en gång följde med på en hundtävling förundra-
des han över att också enstaka män deltog. Vuxna karlar som lekte med hundar 
framstod för honom som rätt besynnerligt.  Hundarna har blivit kvinnornas 
djur och hundsporten har feminiserats. Nyligen genomförde analysföretaget 
Ungdomsbarometern en studie av vad unga mellan 15 och 24 år identifierar sig 
som. Bland tjejer kom ”Hund-människa” på tredje plats (28 % av de tillfrågade) 
efter ”Feminist” och ”Antirasist”. Att vara hundmänniska var således något 
mycket centralt för dem. För pojkar hamnade ”Hundmänniska” längre ner på 
listan, en god bit efter sådant som ”Gamer”, ”Sportfantast” och ”Datanörd”. En 
av analytikerna förklarade i SKK:s tidning Hundsport skillnaden mellan könen 
med att flickor överlag bryr sig mer om mjuka värden, och hundintresse kan ses 
som en del av ett sådant.316 Resultatet av undersökningen visar dels att hunds-
port sannolikt inte inom den närmaste framtiden kommer att omkodas igen, till 
manligt, dels att hundintresse ses som ”mjuka värden” och något som därmed 
kopplas till det feminina.  

Det har varit meningsfullt att strukturera den här undersökningen av 1900-
talets hundsport utifrån Yvonne Hirdmans begrepp genuskontrakt. Utveckling-
en inom SBK har väl passat in i hennes kronologi av hushållskontrakt, jämlik-
hetskontrakt och jämställdhetskontrakt. De allra tidigaste föreningarna under 
mellankrigstiden passar minst in i Hirdmans beskrivning, men så var det också 
relativt små föreningar för de verkliga entusiasterna. Dessutom verkade de före 
hemmafruidealets glansperiod på 1950-talet. För den tid som SBK har funnits 
passar dock Hirdmans skildring av genuskontraktets utveckling utmärkt. Det är 
inte så förvånande eftersom SBK är en del av det samhälle klubben verkar i. 
Men man kan naturligtvis utveckla förklaringarna mer än att säga att SBK följer 
med sin tid. 

Att jämställdhet blev en ideologi som omfattades av i princip hela samhället 
var en viktig förutsättning för att kvinnor blev aktiva hundförare. I jämlikhets-
kontraktets tid var det självklart att män och kvinnor skulle kunna göra samma 
saker. När kvinnor i större utsträckning yrkesarbetade och när det i större ut-
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sträckning blev accepterat att kvinnans uppgift inte bara fanns i hemmet öpp-
nades nya möjligheter. Även en hundintresserad hemmafru på 1950-talet, som 
hade den dagliga omvårdnaden om hunden när husse var på jobbet, hade 
kanske velat träna familjens hund. Men många av dessa kvinnor torde ha upp-
levt dels att det inte var deras område, dels att de inte hade tid. Samhällsandan 
förväntade av dem att de prioriterade make, hem och barn. Om detta vittnar de 
kvinnor som på 1950-talet var aktiva inom idrottsrörelsen och skrev om idrott, 
kvinnor och familjeliv i Riksidrottsförbundets Idrott är…317  

I jämställdhetskontraktets tid förändrades detta. Kvinnor klev ut i samhället 
utanför hemmet och uppmuntrades att vara där, medan männen i större ut-
sträckning förväntades dela ansvar för hem och barn. I Jonny Hjelms undersök-
ning om svensk damfotboll menar han att kvinnors kontakter med andra kvin-
nor var centrala. Kvinnor fick nya nätverk när de i större utsträckning började 
yrkesarbeta.318 En kvinna som ville spela fotboll var såklart i större behov av 
andra kvinnor som ville spela fotboll än vad en kvinna som ville träna hund var, 
men även för de hundtränande kvinnorna kan det ha spelat stor roll att ha ett 
nätverk av andra kvinnor. Det kan ha känts en smula ensamt att vara den enda 
kvinnan i ett träningsgäng eller i en lokalstyrelse. Ytterligare exempel på att 
kvinnor kan behöva stöd av andra kvinnor när de ger sig in på nya områden 
finns inom jakten. Jakt har, påpekar Anja Kjellson och Sverker Sörlin i en arti-
kel i antologin Jaktens historia i Sverige från 2016, också varit och är manligt 
kodat trots ett ökande antal kvinnliga jägare. Kjellson och Sörlin konstaterar att 
kvinnor normalt sett välkomnas i jaktsammanhang, men att de ändå kan upp-
fatta det som svårt att komma in i andra jaktrelaterade sammanhang, som mid-
dagar efter jakten.319 De få kvinnor som jagade under slutet av 1800-talet upp-
muntrades till detta i tidskriften Jägaren med formuleringar som liknar de som 
finns i Brukshunden apropå kvinnliga hundförare under 1940- och 1950-talen. 
De beskrivs som föredömen som kvinnliga läsare uppmanas att ta efter.320 Ändå 
känner kvinnor i jägarkretsar ett behov av att stötta varandra även idag. Svenska 
Jägareförbundet har ett kvinnligt nätverk, liksom Jägarnas riksförbund. Det 
finns också forum för kvinnliga jägare i sociala medier.321 Sådana sammanslut-
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ningar fanns mig veterligen inte inom SBK, men det kan mycket väl vara så att 
de få kvinnor som var aktiva i perioden fram till mitten av 1960-talet fungerade 
som inspiratörer för andra kvinnor. Man kan med andra ord misstänka att de 
hade den roll som många tävlingsreferat i Brukshunden ville att de skulle ha, som 
föredömen för andra kvinnor. Också Susanna Hedenborg och Mats Greiff, som 
studerat feminiseringen av hästsporten, pekar på liknande betydelsefulla fak-
torer. Att kvinnor kom ut på arbetsmarknaden spelade enligt Hedenborg roll för 
att de fick börja rida professionella löp, men hon påpekar också att mäns stöd 
till kvinnor var viktigt för att de skulle komma in i galoppsporten.322 Att män-
nen inom SBK från 1940-talet till 1960-talet närmast konsekvent uppmärk-
sammade att en förare var kvinna, och gjorde det i en positiv anda, kan alltså ha 
varit betydelsefullt för den ökande andelen kvinnliga hundsportare. Paradoxalt 
nog kan isärhållandet av könen, markeringen av att en kvinna var just kvinna, 
ha bidragit till en ökad feminisering. 

Greiff och Hedenborg diskuterar också feminiseringen av hästsporten i ljuset 
av de förändrade idealen i synen på hästhållning. När man tidigare talade om 
egenskaper som mod, styrka och tekniskt kunnande som centrala för den gode 
”hästkarlen”, betonas idag istället omvårdad, mjukhet och andra egenskaper som 
traditionellt uppfattas som feminina.323 Det är svårt att säga om detta är en följd 
av feminiseringen eller en bidragande orsak till den. I vilket fall kan man iaktta 
samma förändring vad gäller hundar och hundträning. Den gode hundtränares 
egenskaper har förändrats från att premiera den fasta, manliga, kärleken, man-
haftighet och bestämdhet till att lyfta fram egenskaper som förmåga att moti-
vera, berömma och leka.  

Det moderna sättet att träna hund har uppfattats som feminint. I takt med 
att sådana träningsideal har slagit igenom har hundsporten avmaskuliniserats, 
för att använda Anders Ottossons terminologi.324 Den tidigare ”blå” hundträ-
ningen, kopplad till stora brukshundar, till militärt och polisiärt arbete, började 
från 1970-talet avfärgas. Allt fler kvinnor deltog, liksom en allt större variation 
av hundraser. Utbudet av aktiviteter vidgades till att omfatta grenar som inte 
sprungit ur militärt och polisiärt arbete. 1970- och början av 1980-talet var en 
period då hundträningen tycks ha varit varken manligt eller kvinnligt kodad. Då 
tänker jag inte på att det är då som andelen medlemmar i SBK sannolikt var 
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jämnt fördelad mellan män och kvinnor, utan på den kvalitativa genuskodning-
en. Hundtränaren var inte längre självklart en man, varken i hundträningslitte-
raturen eller i artiklar i Brukshunden. Män och kvinnor var likadant klädda när 
de tränade och beskrevs på samma sätt, försågs med samma egenskaper. Det 
isärhållande av könen som Hirdman beskriver som närmast naturnödvändigt 
verkar under en kort period inte ha funnits i just hundträningen – låt vara att 
det fortfarande var kvinnor som kokade kaffe och män som renoverade klubb-
stugan. Med detta vill jag inte ha sagt att Hirdman har fel, tvärtom. I 1970- och 
det tidiga 1980-talet befann sig hundsporten i ett färglöst skede, den var varken 
blå eller rosa, varken manlig eller kvinnlig. Det förändrades emellertid snart, till 
ett nytt isärhållande, när hunden alltmer flyttade in i en kvinnlig sfär. 

I mitten av 1980-talet reagerade en del hundförare på de nya träningsme-
toderna så som varande för mycket av ”velour-dressyr”. Det är knappast en 
slump att de valde det som ett skällsord. Förmodligen skulle det associera till 
1970-talets velour-män, män som aktivt valde bort en traditionellt manlig roll 
för att tillbringa mer tid med ansvar för hem och barn. Hundträningen hade 
börjat uppfattas som för feminin. 1980-talets debatt om mjukis-metoderna kan 
ses som ett försök att knuffa tillbaka hundsporten in i den mer klassiskt manliga 
sfären. Det fick dock mycket lite gehör från SBK, som försvarade de nya meto-
derna såsom varande både mer etiska och mer effektiva.  

Istället gled hundsporten och hundarna allt mer in i en kvinnlig värld. Inte 
bara hundträning utan också hunden i sig hamnade i en traditionellt kvinnlig 
sfär där man prioriterade kärlek (men inte den fasta, manliga kärleken), om-
vårdnad och en syn på hunden som en familjemedlem. Det är i spåren av detta 
vi ser de moderna fenomenen med hunddagis, hundar som får människonamn 
och ritualer som tandborstning varje kväll. Efter en kort period då hundträning-
en var könsneutral, eller ”avfärgad” som Ottoson beskriver det, flyttade den 
alltså över till den kvinnliga sfären. Om en aktivitet blir starkt förknippad med 
kvinnlighet betraktar män inte längre det som attraktivt, menar Hirdman. Isär-
hållandet av könen är, enligt henne, så centralt att det närmast måste bli så. 325  
Samma fenomen kan iakttas inom andra sporter. Inom ridsport och konståk-
ning har feminiseringen blivit ännu tydligare och de få pojkar och män som 
ändå deltar uppfattas inte sällan som feminina och förlöjligas.326 Så är det inte 

                                                             
325 Hirdman 2004, s. 58f. 
326 Plymoth 2013. 
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inom hundsporten, men principen att pojkar och män gärna undviker sådant 
som anses feminint tror jag stämmer även här. 

Något som däremot inte stämmer med tidigare forskning är att ett yrke eller 
en sysselsättning tappar i status när kvinnor kommer in. Eller att det sker i om-
vänd ordning, så som Ottoson beskriver avmaskuliniseringen av sjukvårdsyrket. 
Hedborg menar att när hästen ersattes av maskiner i jordbruk, skogsbruk och 
militärväsende och därmed så att säga tappade i ”värde” kunde den omkodas till 
feminin.327 Här är hunden och hästen olika. Hundar har inte ersatts av teknik 
inom polis och militär. Istället används deras kompetenser i allt fler samman-
hang. Hundträningen har också professionaliserats trots att kvinnor numera 
dominerar. Förr var de enda som professionellt arbetade med hundar verk-
samma inom polis och miltär, vid sidan av samer och bönder med vall- och 
jakthundar. Idag ser det inte ut så. SBK har under 2000-talet fått konkurrens av 
privata tränare, ofta kvinnor. Sällskapsdjurssektorn sysselsatte 2011 enligt Han-
delns utredningsinstitut omkring 15 000 personer i 5 000 företag. Det handlar 
om instruktörer, hundpsykologer, dagisverksamhet, pensionat och hundtrim-
mare, men också om förare till mögelhundar och vårdhundar. Jag har ingen 
statistik över hur många av dessa företagare som är kvinnor. Däremot har jag 
tittat på hur det ser ut inom Sveriges hundföretagare. Det är en branschorgani-
sation som samlar hundtjänster och som har gjort så sedan 1983. De flesta an-
slutna företagare rubriceras som hundinstruktör eller hundpsykolog, men där 
finns också trimmare, massörer och fysioterapeuter. Bland de 94 företag som i 
september 2017 listades på hemsidan drevs 84 av kvinnor, fem av män och ett 
av en man och en kvinna tillsammans. För fyra företag saknades information 
om ägare.328  

En ökad professionalisering, om man nu kan använda det ordet, märks också 
hos amatörerna – hos alla de som tränar och tävlar som en hobby. Allt fler artik-
lar i Brukshunden under 2000-talet ägnas åt sådant som tävlingspsykologi och 
system för effektiv inlärning, ofta baserade på vetenskapliga undersökningar 
inom området. Liknande tematik finns i många av de böcker som produceras 
idag.329 Jag skulle vilja påstå att allt fler tränar allt mer, vilket märks genom att 
man på senare tid också kan läsa artiklar som påminner om att det trots allt bara 
är en hobby, något som utövas för att det är roligt för förare och hund.  
                                                             
327 Hedenborg 2013, s. 198f. 
328 Sveriges hundföretagares hemsida, www.sverigeshundforetagare.se.  
329 Se till exempel Svartberg 2004, Gott 2017 och Wibeck 2017. 
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Hunden har inte heller minskat i status för att kvinnor idag utgör de flesta av 
ägarna och tränarna av hundar. Under hösten 2017 lanserade IKEA en ”pet 
collection” av möbler och andra tillbehör för husdjur, främst hundar och katter. 
På IKEA:s hemsida motiveras kollektionen på följande vis: 

Have you ever felt like your cat or dog wasn’t just a pet but a member of the 
family? It’s exactly that focus that led IKEA to make the comprehensive 
LURVIG pet product range.330 

I utbudet finns förutom soffklassikern Klippan i husdjursstorlek också prylar 
för ”play and education”, som om husdjuren verkligen var barn som ska lära 
samtidigt som de har roligt. Än så länge finns kollektionen bara på den internat-
ionella hemsidan med priser angivna i dollar, men det vore förvånande om den 
inte inom kort finns också på den svenska versionen. Tillsammans med diskuss-
ionerna om stöd för vård av husdjur, med dagisplatser, rehabilitering och speci-
alprodukter stärker det bilden av hunden som en varelse med ökad status. Sam-
tidigt stärker synen på hunden som ett barn också bilden av att hundar och 
hundsport definitivt förflyttats in i en kvinnlig sfär. 
 
 
 
 
 

 

                                                             
330 IKEA:s internationella hemsida, www.ikea.com. 
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Bild 7. En modern hundföretagare funderar över träning. Foto: Kompis Positiv 
hundträning på Facebook. 
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