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1. Inledning 
Den här uppsatsen handlar om vår relation till husdjur. Ordet ’vår’ är ett possessivt pronomen 
i pluralis, och användandet av detta ord implicerar att jag anser det finnas ett ’vi’. Med detta 
’vi’ refererar jag givetvis till oss människor, och jag är intresserad av varför detta är så 
självklart. Jag skulle ha kunnat utelämna denna anmärkning, och läsaren skulle då ändå 
kunnat sluta sig till att det är människans relation till husdjur jag är ute efter. Michael Billig 
(1989) poängterar att ordet ’vi’ ofta används av politiker på ett vagt sätt. På detta vis kommer 
den potentiella grupp som politikerna tilltalar att bli potentiellt obegränsad. Samtidigt ska de 
som uppfattar sig som tilltalade få uppfattningen att det finns ett ’de’, en grupp av Andra som 
Vi måste förhålla oss till. Denna tanke känns kanske bäst igen i en kontext av postkolonial 
kritik mot klassificeringar av människor. Postkoloniala tänkare arbetar antirasistiskt genom att 
ifrågasätta varje instans av sådan klassificering (se t ex de los Reyes och Mulinari, 2005). Jag 
vill dock inte ta för givet att uppdelningen mellan djur och människor i sig är av ondo, men 
ändå uppmärksamma klassificeringen och föra upp den på agendan. Detta är en principiell 
diskussion som förts av många djurrättstänkare i emancipatoriska syften, bland annat av Peter 
Singer (1992) och Tom Regan (1999). De menar båda två att människor gör fel i att tilldela 
djur den moraliska status de har idag, även om de är oense om hur vi bäst bör förstå begreppet 
’moral’. Både Singer och Ryan propagerar för en grundläggande förändring av vårt sätt att 
behandla djur, men vad innebär den nuvarande situationen för relationen mellan människa och 
djur? 
   I den här uppsatsen försöker jag ge ett svar på den frågan genom att studera hur människor 
talar om husdjursrelationen. Enligt en undersökning utförd av SCB 2006 finns det 1 256 000 
katter och 729 000 hundar i Sverige idag. Därför kan man anta att de flesta människor 
kommer i kontakt med husdjur på ett eller annat sätt i sina liv. För en del är relationen till 
många människor underordnad relationen till ett husdjur. Om en relation till ett djur kan vara 
så viktig ligger det nära till hands att jämföra husdjursrelationen med relationer människor 
emellan. Samtidigt kategoriseras husdjuren som just djur och det finns därför anledning att 
misstänka att relationen människa-djur har en annan form och en annan betydelse än 
relationen människa-människa. Å ena sidan domesticerar vi djur, vi gör dem till husdjur 
genom att vänja dem vid mänskliga kontakter och ger dem en hög social status jämfört med 
boskap, djurparksdjur, laboratoriedjur, arbetsdjur och vilda djur. Å andra sidan kallar vi 
fortfarande domesticerade djur för just djur, och utgår från att de har ett annat sätt att förstå 
sin omgivning och att de har andra behov än vi. 
   Adrian Franklin (1999) menar att relationen människa-djur har genomgått några viktiga 
förändringar i västvärlden1 under 1900-talet. Under åren 1900 till 1970 fick vi en utökad 
interaktion med djur genom att husdjur och naturutflykter blev populärare. Interaktionen var 

                                                 
1 Franklin utgår främst från amerikanska, brittiska och australiska studier, men talar om relationerna mellan 
människa och djur i västvärlden utifrån studiernas resultat (se t ex s. 61). Många av de teoretiker som han utgår 
ifrån, som Anthony Giddens och Ulrich Beck, behandlar på samma sätt ett tillstånd i en inte helt tydligt 
avgränsad västvärld. 
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uttalat antropocentrisk och djur fungerade ofta som ett nöje. Kött blev vardagsmat och den 
goda tillgången blev en symbol för vetenskaplig och social framgång, och djur blev 
konsumtionsföremål och statussymboler. Det fanns en klar dominans över djuren, men 
samtidigt en omsorg om dem. Franklin lägger märke till ett skifte i attityder mot slutet av 60-
talet. I detta sammanhang gavs Peter Singers Djurens frigörelse gavs ut, vilken använde 
formuleringar från 60-talets emancipatoriska rörelser. I kombination med ökad 
miljömedvetenhet och det gehör som de radikala frihetsrörelsernas fick, gavs därmed även 
djuren ett rum i den politiska debatten. Man började arbeta för att skapa djurparker som i 
större mån efterliknade naturliga habitat, naturprogram började präglas av miljömedvetenhet 
och ekonomisk politik kopplades till miljöförstöring i vildmarken. Vegetarianism och 
veganism ökade och det blev populärt med ekologiskt kött och vilt (aa. 44-52). Husdjur fick 
allt större utrymme i hemmet, och idag spenderas det mer pengar på husdjur än någonsin. En 
lång rad nya tjänster och varor riktade till husdjursägare och husdjur kan vittna om detta. 
Franklin menar att djur inte bara fungerar som vänner, utan får ofta utgöra en sorts 
pseudofamilj. Han förklarar detta genom att hänvisa till tre viktiga sociala förhållningssätt 
som spridit sig i det senmoderna/postmoderna samhället: misantropi, ontologisk otrygghet 
och riskreflexivitet. De två senare begreppen är direkt lånade från Anthony Giddens, och jag 
kommer att diskutera dessa idéer närmare i min undersökning. 
   Idag använder man sig av husdjursrelationer som friskvård i äldrevården och rehabilitering 
inom psykiatrin. Dessutom används husdjur inom kriminalvården för att skapa en meningsfull 
tillvaro för interner. Vad är det i denna relation som anses värdefull? Hur blir relationen 
mellan människa och djur möjlig? Genom att försöka svara på dessa frågor med min 
undersökning vill jag nå en djupare förståelse för husdjursrelationens innebörd. Förutom detta 
praktiska värde är ämnet teoretiskt intressant för socialpsykologin. Husdjurrelationen är ett 
exempel på social interaktion när den ställs på sin spets: hur möjliggörs social interaktion med 
en icke-mänsklig varelse? Dessa frågor är utan tvekan viktiga för sociologin; frågorna 
fokuseras till exempel i samhällsvetenskapliga tidskrifter som Anthrozoos och Society and 
Animals (aa. 60f). Sist men inte minst är det intressant att förstå vår kultur utifrån vår relation 
till djur. Det mänskliga definieras ofta i förhållande till det icke-mänskliga: ”Människor är det 
enda djur som kan använda ett verktyg, har moral, har ett språk” och så vidare. I vårt fokus på 
det icke-mänskliga glider det mänskliga undan. Där det mänskliga och icke-mänskliga möts 
måste en gräns upprättas för att ett fruktbart utbyte ska kunna äga rum, och det är denna 
gränsdragning och detta utbyte som jag kommer att diskutera i uppsatsen. 
 
 
2. Syfte och frågeställning 
Syftet med den här studien är att undersöka hur mötet mellan människa och djur kan 
möjliggöras som en meningsfull relation. Därför ställer jag frågorna: Hur blir 
husdjursrelationen möjlig? Vilken social innebörd tilldelar människor sina husdjur? Vilken 
plats har husdjur i människans liv? 
 
 
3. Disposition 
I avsnittet Tidigare forskning kommer jag att ge en kortfattad överblick över samtida 
forskning om relationerna mellan djur och människor. Jag kommer även att diskutera vilken 
plats min undersökning har i detta forskningsområde. I Husdjursrelationen i det senmoderna 
samhället ämnar jag diskutera husdjursrelationen som både ett socialt fenomen och som en 
form av socialitet. Här kommer jag att diskutera Beck och Beck-Gernsheims, Franklins och 
Giddens idéer om den samtida människans villkor, och vad detta betyder för relationen mellan 
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djur och människor. Därefter, i Diskurspsykologi – en dilemmatisk ansats, kommer jag att 
redovisa för min diskurpsykologiska ansats. Jag anser Billigs dilemmatiska ansats vara 
särskilt intressant för studier av relationen människa-djur, på grund av husdjurets ambivalenta 
innebörder. I Metod kommer jag att diskutera hur jag tillämpat denna ansats i praktiken. Jag 
har utfört, bearbetat och analyserat fem intervjuer med samma metodologiska utgångspunkt. I 
detta avsnitt kommer jag också att redogöra för mitt tillvägagångssätt i valet av 
intervjupersoner, konstruktionen av intervjuguiden och mitt förhållningssätt i 
intervjusituationen, till intervjupersonen och till mig själv som forskare. I Resultat presenterar 
jag analysen av intervjuerna. Jag kommer också att relatera resonemangen som 
intervjupersonerna fört till några teoretiska texter som innehåller samma teman och motteman 
som intervjuerna. Avslutningsvis, i Diskussion, kommer jag att diskutera vilka konsekvenser 
mitt resultat får för Franklins och Giddens förståelse av mellanmänskliga relationer, och 
relationen människa-djur, för vidare forskning, och för förståelsen av människors och djurs 
tillvaro.  
 
 
4. Tidigare forskning 
David Nibert (2003) menar att sociologer inte längre kan bortse från att djur har en viktig 
plats i samhället. Om vi inte tar hänsyn till djur i sociologiska studier kan vi inte heller göra 
anspråk på att förstå vårt samhälle. Inom sociologin finns ett splittrat forskningsområde under 
utveckling som behandlar relationen mellan djur och människa (Animal Human Relations). 
Detta område omfattar studier av bland annat zoologiska parker, köttindustrin, djurliv i 
storstaden och på landet, djurmisshandel, jakt, fiske, vildmarksturism, medicinska djurförsök, 
genmodifiering, miljömedvetenhet och ekologi, historiska studier av människans 
förhållningssätt till djur och studier av djurrättsrörelser. Den här uppsatsen anknyter främst till 
två subdomäner av detta allmänna område: husdjursstudier och studier av motsättningen eller 
gränsdragningen mellan mänskligt och djuriskt, eller mellan kultur och natur. I detta avsnitt 
kommer jag att diskutera några viktiga artiklar för den samtida forskningen som berör 
områdena i fråga. 
 
4.1 Studier av husdjursrelationen 
Jag har här valt att dela upp studier av husdjursrelationen i tre teman: vårdstudier, 
interaktionistiska studier och djurrättsideologiska studier. I det första temat betraktas 
husdjursrelationen funktionellt, samhällsinstitutioner har något att vinna på att använda sig av 
husdjursrelationen i rehabiliterande syfte, och den studeras i dessa sammanhang för att vi ska 
få en bättre förståelse för på vilket sätt vi kan dra nytta av husdjur. Interaktionistiska studier 
koncentreras kring den faktiska husdjursrelationen och hur den blir möjlig i interaktionen 
mellan människa och djur. Djurrättsideologiska studier är emancipatoriska och fokuserar 
husdjursrelationen med syftet att göra den mer jämlik, eller för att argumentera för ett 
avskaffande av husdjursrelationen. I artiklarna talar man både om pets, som snarast kan 
översättas som husdjur, samt companion animals, det vill säga sällskapsdjur. Orden kan 
användas för att betona olika aspekter i relationen med djuret, men eftersom jag valt att 
använda begreppet husdjur har jag valt att översätta båda de engelska termerna med detta ord. 
Ordet ’husdjur’ är tämligen neutralt och tar inte någon sällskaplig interaktion för given. 
’Husdjur’ saknar också den objektifierande karaktär som engelskans pets har. Det engelska 
ordet tar fasta på en enda funktion hos husdjuret, nämligen som föremål för klappande. 
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4.1.1 Husdjur inom medicinsk vård och fångvård 
Husdjur och möten med djur har länge använts som en form av rehabilitering, både inom 
medicinsk vård och på fängelser. Johnson, Meadows, Haubner & Sevedge (2003) har 
undersökt användningen av husdjursrelationen som en kompletterande rehabiliteringsteknik 
bland cancerpatienter. Patienter fick regelbundet antingen besök av en tränad besökshund och 
dess förare, bara besök av en människa, eller ägna sig åt en tyst lässtund. De som fick 
hundbesöket var de som till störst utsträckning upplevde besöket som en del av sin 
behandling. 
   Baun & McCabe (2003) visar mot bakgrund av flera studier att rehabilitering med husdjur 
också kan ge tydliga positiva medicinska resultat. Patienter som vårdas för demens har visats 
bli mer sociala och mindre upprörda av att ha ett husdjur. Dessutom har man visat att fysisk 
stress har minskat hos patienter med husdjur. Umgänget med djuret blir ett sätt att skapa 
mening i ett liv som skakats om av en livsomvälvande sjukdom som demens. 
   Strimple (2003) visar i en historisk översikt att användandet av djurrelationer givit positiva 
resultat även inom fångvården. Djur kan fungera som en meningsfull aktivitet och ge en 
meningsfull tillvaro. Han refererar till undersökningar som visar att relationen till djur ger en 
särskild dimension till interners liv, och att risken för återfall minskar hos de som fått ta del av 
rehabilitering genom umgänge med djur. Att ta hand om hundar eller att träna hästar kan ge 
både närhet och uppfylla emotionella behov. Strimple poängterar att resultaten är preliminära, 
och att vidare forskning behövs på området. 
   Husdjursstudier inom olika former av vård är vanligtvis mycket resultatinriktade. Detta 
innebär att studiernas tonvikt läggs på aspekter av relationen mellan människor och djur som 
är lätta att mäta, varigenom litet sägs om vad som faktiskt sker mellan människa och djur. För 
att vi ska få en förståelse av hur vi kan använda djur inom vården, måste resultatinriktad 
forskning förenas med en förståelse av relationen mellan patienter eller interner och djur. Vad 
i relationen är det som betraktas som meningsfull och kan ge konkreta resultat?  
 
4.1.2 Husdjursinteraktionism 
Studier som är inriktade på faktisk interaktion mellan människa och djur (human-animal 
interaction) kan bidra till en ökad förståelse för husdjursrelationens mening och värde. 
Sanders (2003) beskriver en interaktionistisk process i vilken husdjursägare ger sina husdjur 
en unik identitet. I mötet med djuret som en individ får husdjuret och ägaren en gemensam 
identitet som sedan formar interaktionen med andra människor och djur. Människa och 
husdjur skapar en intersubjkektivitet i lek, genom en konstruktion av gemensamma perspektiv 
och genom att ägaren ger djuret en röst (speaking for animals). Även om djur och människa 
saknar en gemensam uppsättning lingvistiska symboler, finner de sätt att kommunicera med 
och förstå varandra. Irvine (2004a) har undersökt denna ordlösa interaktion ytterligare. 
Genom intervjuer och etnografiska observationer av ett hem för övergivna hundar och katter 
har författaren undersökt hur djur kan bidra till att ge människor en självuppfattning, helt 
oberoende av verbalt språk. För att detta ska bli möjligt måste även djuret tilldelas en 
subjektivitet. Djuret får ett själv med egen handlingskraft (agency), koherens, historia och ett 
eget känsloliv. Också Alger & Alger (1999) har utfört en etnografisk studie av ett hem för 
övergivna katter. De menar att den deltagande observationen är den bästa metoden för att nå 
kunskap om intersubjektivitet mellan människa och djur. Hemmets sociala struktur skapas 
inte bara mellan människa och katt, utan är främst ett resultat av mellankattliga relationer. 
Författarna menar också att en särskild kattkultur uppstått på hemmet, konflikter och 
revirbeteende har fått stå tillbaka för ”behov av den högre ordningen” (higher order needs), 
nämligen tillgivenhet, vänskap och kontinuitet i tillvaron.  
   Sanders (2006) utvecklar sin husdjursinteraktionistiska idé i en undersökning av husdjur 
som tilldelas en ambivalent roll. Polishundar beskrivs av sina förare både som instrument i 
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arbetet och unika och kännande individer. Han menar att denna tvetydighet i den innebörd 
som hunden tilldelas skapar en oro hos förarna, och formulerar en hypotes om att sådan 
ambivalens mellan en instrumentell och en vänskaplig attityd gentemot andra är vanligt 
förekommande i socialt liv över huvud taget.  
   Interaktion mellan människa och djur kan alltså studeras både genom observationer, och 
genom intervjuer med husdjursägare eller människor som på annat sätt interagerar med 
husdjur. Genom att studera faktisk interaktion mellan människa och djur kan vi få en djupare 
förståelse för hur både husdjursidentiteten och ägarens identitet produceras och reproduceras i 
den ömsesidiga relationen. Dessutom får forskaren möjlighet att lägga märke till detaljer som 
kanske blir tagna för givet av husdjursägaren. Men även intervjuer kan ge en god uppfattning 
om hur människor ger sina husdjur och sin relation till dem en innebörd. Det är i verbala 
möten som attityder till våra husdjur och till oss själva formas och omformas, och därför blir 
relationen mellan människa och djur till även i mellanmänskliga möten.  
 
4.1.3 Husdjur och djurrättsideologi 
Det finns många emancipatoriskt skrivna artiklar som särskilt inriktas på ökade rättigheter för 
djur. Dessa är ofta helt teoretiska eller historiska, och författarna har som syfte att ifrågasätta 
och förändra människans förhållningssätt till djur. En del av dessa fokuserar på 

husdjursrelationen. Irvine (2004b) definierar husdjur som en klass av djur som existerar för 
mänskliga syften, och ifrågasätter om detta är moralsikt acceptabelt. En ökad förståelse för 
djurs emotionella och intellektuella kapaciteter sätter gränsdragningen mellan människa och 
djur på prov, och med denna vetskap blir det omöjligt att acceptera äganderätt över djur. 
Husdjursrelationen blir ett förslavande av djuret. Zamir (2004) konstaterar att organiserade 
veganer vanligtvis fördömer husdjursrelationer, men diskuterar om husdjursrelationen alltid 
måste vara av ondo ur ett djurrättsperspektiv. Husdjursrelationen kan också vara en möjlighet 
att garantera djurens intressen i förhållande till människor. En husdjursrelation kan bygga på 
ett ömsesidigt utbyte, om djuret vinner något på relationen. 
   Även om artiklar som dessa främst har ett emancipatoriskt syfte, är de också intressanta för 
förståelsen av husdjur. De problematiserar aspekter av husdjursrelationen som vi annars 
kanske skulle ta för givet. En utökade kunskap för vilket inflytande äganderätten gör för 
husdjurets innebörd kan till exempel ge en förståelse för den ambivalenta relation som 
Sanders (2006) talar om, i vilken djuret både är ett objektifierat instrument och en nära vän. 
 
4.2 Studier av distinktionen mellan mänskligt och djuriskt 
Denna kategori av studier behandlar många olika relationer mellan djur och människor, både 
teoretiska tankar som praktiska möten. På sätt och vis kan man säga att alla studier av 
relationen mellan människor och djur säger något om distinktionen i fråga. Samtidigt finns det 
vissa artiklar som har distinktionen i sig som sitt huvudsakliga ämne. Buller och Morris 
(2003) tar sin utgångspunkt i debatten om djurskydd för produktionsdjur och menar att så 
länge människor betraktar djur som föda, kommer vi vara dömda till ett modernistiskt och 
essentialistiskt förhållande till djur. De diskuterar istället möjligheten till ett problematiserat, 
antiessentialistiskt perspektiv på relationen mellan människa och djur. Ivakhiv (2001) 
diskuterar relationen mellan människa och djur ur ett postkolonialistiskt perspektiv, och 
hävdar att djuren konstrueras som den Andra i förhållande till den rationella och överlägsna 
människan. Han menar att inget perspektiv på naturen och det djuriska kan vara helt 
essentialistiskt, eftersom djur och natur hela tiden ges en social innebörd. Även det mänskliga 
samhället tilldelas ett visst mått av vildhet. En förståelse av mänskligt kontra animalt måste 
utgå från att distinktionerna är problematiska i sig.   
   Macnaghten (2004) diskuterar vilken inverkan möjligheten till genmodifiering får på 
relationen mellan människa och djur, och människors förhållande till naturen. När naturen 
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inte längre har ensamrätt på reproduktionen kan djur födas upp i instrumentellt syfte, till 
exempel till djurförsök eller forskning om genetik, vilket leder till att själva möjligheten till 
genmodifiering upplevs som provocerande. I det genmodifierade djuret möts konflikten 
mellan ett instrumentellt och ett moraliskt förhållningssätt till djur. Som vi har sett behöver vi 
inte studera just genmodifiering för att få en förståelse för konflikten, Sanders (2006) visade, 
som vi såg, att denna konflikt även uppstår i förhållande till tjänstehundar.  
   Holmberg (2005) menar att en annan aspekt av genforskning är viktig för förståelsen av 
dikotomin mänskligt/djuriskt. I kartläggningen av olika arters DNA fanns en förhoppning om 
att fastställa människans unika plats i världen genom att visa att människans DNA har ett 
överlägset antal gener. Men i och med att skillnaderna i antalet gener var mindre än vad man 
räknat med, blev likheten mellan människa och till exempel schimpans, som man brukar säga 
delar mellan 98% och 99% av sin genuppsättning med människan, en viktig del av en ny 
narrativ om det unikt mänskliga. Eftersom skillnaden i nummer är försumbar, började man 
istället diskutera genernas kvalitet och flexibilitet som en anledning till människans specifika 
natur. På så sätt kan en enda procentenhet ges en stor innebörd; genetiken är inte ett sätt att 
utforska ”faktiska skillnader” mellan människa och djur, utan ett sätt att skapa nya berättelser 
om mänskligheten och det djuriska.  
   Det som är gemensamt för dessa artikelförfattare är att de vill förstå människans berättelse 
om sig själv genom att studera det sätt människor definierar sig själva gentemot djur. Det 
finns olika sätt att återberätta denna berättelse, och i detta avsnitt har jag presenterat några 
exempel.  
 
4.3 Husdjursforskningens möjligheter 
Husdjursforskningen är viktig för förståelsen av husdjursrelationens rehabiliterande effekter. 
Genom att förstå vilken mening människor tilldelar husdjuret och relationen med det, kommer 
rehabiliteringsarbete med djur kunna utvecklas. Min intervjustudie kan också ge en utökad 
kunskap om vad det innebär att förstå interaktion mellan djur och människa; jag hoppas med 
andra ord att kunna säga något generellt om husdjursinteraktion. Jag är också inspirerad av 
antiessentialistiska utgångspunkter i studien av relationer mellan människa och djur, och på 
samma sätt bör min studie kunna bidra till debatten om etiska diskussioner relaterade till 
husdjursägandet. Husdjur saknar mänsklig status, men har en annan roll att spela än 
produktionsdjur och vilda djur. Hur blir en distinktion möjlig mellan människa och djur trots 
alla de motsägelsefulla roller vi tilldelar olika arter och djur i olika positioner i samhället? 
   Det är ont om artiklar som behandlar dikotomin mänskligt/djuriskt med utgångspunkt i 
husdjursfenomenet. Jag ämnar undersöka hur denna distinktion mellan mänskligt och djuriskt 
tar sig uttryck i husdjursrelationen. Eftersom husdjur står människor så nära, men ändå inte är 
människor, blir studier av husdjursrelationen ett intressant sätt att förstå det samhälle som 
människor och djur delar, om än på olika villkor. I den här studien undersöker jag hur 
husdjursägare resonerar om sina husdjur och husdjursrelationer, för skapa en förståelse för hur 
mötet med husdjuret blir möjligt som en meningsfull, givande relation. Min uppsats är inte 
klassiskt interaktionistisk, men jag har valt ett diskurspsykologiskt perspektiv och utifrån 
detta betraktar jag husdjurets och husdjursägarens identitet som en kontinuerlig process. I den 
interaktion som en intervju innebär förhandlar intervjupersonen fram sin egen identitet, 
husdjurets identitet och husdjursrelationens utformning. Utformningen av relationen med 
husdjuret sker alltså inte bara i det faktiska mötet mellan människa och djur. På så sätt 
fungerar intervjuerna som en förstahandskälla till en förståelse av husdjursrelationen. Jag har 
inte funnit någon annan studie av husdjursrelationen med samma metodologiska ansats. 
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5. Husdjursrelationen i det senmoderna samhället – en teoretisk 
referensram 
Vad innebär det att studera relationen mellan djur och människa socialpsykologiskt? Till att 
börja med måste man givetvis utgå från att denna relation är socialpsykologiskt intressant, det 
vill säga, att man betraktar relationen som en social relation. Men på vilket sätt är relationen 
social? Och vilka förutsättningar finns att förstå den allmänna relationen mellan människa och 
djur? I det här avsnittet kommer jag att diskutera relationen mellan människa och djur, både 
husdjursrelationen och vår relation till det djuriska i allmänhet. Jag kommer att diskutera min 
syn på socialitet, den senmoderna eller postmoderna människans villkor i allmänhet, och vad 
detta innebär för människans relation till djur2. Vilka förutsättningar har husdjursrelationen 
idag? I detta avsnitt utgår jag från diskussioner förda av Peter L. Berger och Thomas 
Luckmann (2003), Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim (2002), Adrian Franklin 
(1999) samt Anthony Giddens (1999). Dessa idéer fungerar som en teoretisk utgångspunkt för 
denna dilemmatiska, diskurspsykologiska intervjustudie. Avslutningsvis kommer jag att 
diskutera gränsdragningens kulturella funktion utifrån Mary Douglas idé om kulturell 
ordning. Jag vill driva tesen att gränsdragningen mellan människa och djur är ett centralt 
element i vår allmänna relation till djur, och avslutar med att presentera en antiessentialistisk 
utgångspunkt för en förståelse av husdjursrelationen. 
 
5.1 Socialisering, domesticering och husdjurssocialitet 
Peter L. Berger och Thomas Luckmann (2003) talar om socialisering som en internalisering 
av verkligheten, vilket innebär ”den omedelbara upplevelsen eller tolkningen av en objektiv 
händelse som uttryckande mening, dvs. som en yttring av någon annans subjektiva processer 
som därigenom blir subjektivt meningsfull för mig själv”. Människan är från födseln 
mottaglig för andras uttryckta mening; människan ”föds predisponerad för socialitet” (aa. 
153). När ett barn socialiseras talar Berger och Luckmann om primär socialisation, en process 
i vilken barnet utvecklas kognitivt, men som också är emotionellt laddad (aa. 154f). Barnet 
skapar sin identitet i en dialektisk process mellan signifikanta andras bestämningar av 
henne/honom, och egna definitioner av den egna identiteten. Barnet tillägnar sig en identitet 
och internaliserar världen i samma sociala process, och det är samma signifikanta andra som 
förmedlar denna kunskap (aa. 156). Internaliseringen är aldrig fullständig hos någon individ, 
vi tar kontinuerligt del av ny kunskap, och delar med oss av vår egen värld till andra. Berger 
och Luckmann betonar dessutom att ”[i]ndividen  uppfattar sig själv som en varelse både i 
och utanför samhället”. Vi är alltså medvetna om oss själva som både sociala individer och 
organismer, som djur och människor (aa. 158). Det är tydligt att socialisation förutsätter en 
ömsesidig språklig förståelse, och för att människor ska kunna nå en sådan förståelse behöver 
de ett språk (aa. 154). 
   Genom att det mänskliga språket får så stor betydelse utesluter Berger och Luckmann djur 
ur socialiseringsprocessen. Men eftersom vi talar med djur och om djur med varandra, och ger 
dem en plats i vårt sociala liv, är det ingen tvekan om att djur i allmänhet har en komplex 
social innebörd. Olika djur betyder olika saker för oss, och vi har ett sätt att förstå djur som är 
sammanflätat med andra kulturella uppfattningar. Som Berger och Luckmann framhåller sker 
socialisation ”alltid i den kontext som bildas av en specifik social struktur”, eftersom varje 
internaliserad värld är en produkt av andras utryckta internaliserade världar (aa. 190). Att lära 
                                                 
2 Giddens använder termen senmodernitet för att betona att dagens tillstånd är en naturlig följd av modernitetens 
projekt, medan Franklin hellre talar om postmodernitet för att betona människans unika villkor idag. Begreppen 
behöver inte stå i motsättning till varandra, eftersom de betonar olika samhälleliga aspekter, och jag väljer därför 
aldrig att uteslutande använda mig av ett av dem. Jag har istället försökt använda dem som de används i de 
diskuterade texterna. 
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sig umgås med djur förutsätter en internalisering av andra människors definitioner av djur och 
kunskap om interaktion med djur. På det sättet är fenomenet ’husdjur’ ett mellanmänskligt 
socialt fenomen; interaktionen mellan människa och djur, så som den ser ut idag, blir alltså 
möjlig genom att vi är sociala varelser. Men något händer också mellan människa och djur. 
Man pratar vanligtvis om domesticering som att inlemma ett djur i ett mänskligt, socialt 
sammanhang. Mellan människa och djur måste det finnas en ömsesidig acceptans – någon 
form av internalisering av den andre måste ske. Oavsett hur vi väljer att tala om det accepterar 
djuret (försåvitt vi talar om ett djur med sådana förmågor) människan som flockmedlem, 
försörjare, förmyndare, matte eller husse. Förståelsen av djuret som en individ grundläggs i 
omdömen baserade på generell kunskap om djur i kombination med upplevelser av det 
särskilda djuret. Vi har sedan möjlighet att uttrycka dessa våra omdömen i interaktion med 
djuret, och denna interaktion formas av samma omdömen. Omvänt har djuret vanligtvis inget 
sätt att verbalt förmedla sina intryck av relationen. Istället är våra tolkningar av djurets 
beteende det enda sättet att låta djuret tilldela oss själva en identitet. Även om det kan ligga 
nära till hands att hävda vissa särskilda villkor för interaktion med djur, är det inte självklart 
vilka dessa villkor skulle vara. Uppenbart är dock att det försiggår socialitet mellan djur och 
människa, människan handlar gentemot och tolkar sitt husdjur kontinuerligt. Därför måste vi 
fråga oss vilka former denna socialitet tar. I nästa avsnitt kommer jag att diskutera den 
samtida familjestrukturen och samtida relationer i allmänhet, och vilken plats husdjuret har i 
dessa sociala fenomen.  
 
5.2 Husdjuret i postfamiljära familjer och postmoderna relationer 
Den kanske mest självklara platsen för interaktion mellan människa och djur idag är i 
familjen. Även om husdjuret fått en marginell roll i sociologiska studier av familjen finns det 
exempel på att detta fenomen uppmärksammats. I Footes artikel ”A Neglected Member of the 
Family” som publicerades i Marriage and Family Living redan 1956, uppmanar han 
sociologer att inte glömma bort husdjuret i sociologiska familjestudier. I det här avsnittet 
kommer jag att diskutera den senmoderna/postmoderna familjen och relationen, och diskutera 
husdjurets plats i denna kontext. 
   För att vi ska kunna få en uppfattning om vilka förutsättningar husdjuret har i den samtida 
familjen vänder jag mig nu till Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheims (2001) idéer om 
den postfamiljära familjen. I det samtida samhället har termen familj spelat ut sin roll som 
sociologisk kategori. Även om kärnfamiljens form fortfarande är vanligt förekommande, har 
familjens villkor förändrats. Familjen har individualiserats och blivit en uppsättning relationer 
mellan människor som inte nödvändigtvis måste vara särskilt familjära med varandra eller 
bygga på faktiska släktband (aa. 85). Mannen är inte längre den självklara familjeförsörjaren, 
så att vara ensamstående förälder är idag en praktisk möjlighet. Idag är familjen ett 
riskprojekt, familjemedlemmarna måste alla samarbeta, planera och värna om varandras 
intressen för att familjen ska kunna upprätthållas. När projektet trots allt avbryts förenas 
individer i nya konstellationer, och plastmammor och låtsaspappor blir en del av det intrikata 
nätverk av relationer som vi kan kalla familj (aa. 90-98). Det bör noteras att denna nya 
valfrihet inte är självklar, eftersom gamla värderingar lever kvar i vardagen (aa. 126). 
   Anthony Giddens (1999) menar att den form som den postfamiljära familjrelationen tagit är 
typisk för relationer idag över huvud taget. Han talar om denna form av relationer som rena 
relationer. I dessa står kärleken, eller uppskattningen av den andra, i centrum, och 
förhållandet är mer eller mindre fritt från sociala eller ekonomiska villkor. I och med att 
relationen är valfri kan vi ställa hårdare krav på att den ska ge emotionell tillfredsställelse. I 
ett sådant förhållande tillåts inget status quo, utan de som ingår i relationen reflekterar hela 
tiden över förhållandets utformning. Ett ren relation är alltså baserad på ömsesidiga 
förpliktelser. Det finns inga lagar, stränga traditioner eller ekonomiska förutsättningar som 
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gör att vi kan lita på att den andra finns där för oss varje dag. Den rena relationen är alltså 
”riskfylld” på samma sätt som det senmoderna familjeprojektet. Även om mycket av det 
senmoderna sociala livet är opersonligt så möjliggörs intimitet i privatlivets ömsesidigt 
givande relationer. Genom detta utbyte skapar parterna i förhållandet en gemensam berättelse 
om sig själva, de integrerar sina självbiografier. I och med att vi ständigt planerar och gör 
riskkalkyler för våra liv, eller med Giddens ord, koloniserar vår framtid, är denna aspekt 
mycket viktig. Eftersom den rena relationen bygger på ett ömsesidigt utbyte, krävs det att 
båda parter ser en möjlighet att kompromissa med sina framtidsdrömmar och skapa en 
livsplanering som båda kan acceptera (aa. 110-121). Uppluckrandet av gamla sociala nätverk 
innebär alltså inte att den senmoderna människan är socialt isolerad eller cynisk. Istället 
konstruerar vi nya sätt att vara i samma takt som vi dekonstruerar den rigida 
familjestrukturen. I och med att relationer blivit reflexiva, kräver de ett ökat engagemang, 
men ger samtidigt upphov till en friare tillvaro. Det privata engagemanget blir politiskt (aa. 
209f). Men vilken plats har husdjuret att fylla i detta sammanhang?3 
   Trots att kärnfamiljen inte längre är lika självklar, betyder det inte att husdjurets plats i 
hemmet står på spel. Husdjursägandet har nämligen ökat kraftigt i västvärlden sedan 1960-
talet (Franklin, 1999: 89f). En lång rad moderniteter vittnar om detta: gourmetmat för djur, 
djurkyrkogårdar, särskilda begravningsceremonier för djur, djurpsykologer, terapi för de som 
förlorat ett husdjur, dödsannonser, djursidor i dagstidningar, tidningar speciellt inriktade på 
djursporter och tidningar som inriktar sig på husdjursägandet som livsstil, djurklädaffärer, 
djurhoroskop, rastningsservice och ökad omsorg om djurets andedräkt (goda former av 
socialitet kräver god andedräkt!) (aa. 49; 91ff). Eller varför inte den nymodighet som en butik 
i Göteborg skyltar med: ett toaletträningskit för katter. Samhället förser oss med en rad av 
möjligheter till omvårdnad och omsorg av husdjuret. Franklin drar slutsatsen att: ”[m]any of 
these changes in pet keeping suggest a movement from being regarded as mere companions 
and friends to becoming quasi or pseudo family” (aa. 49). Att djur är möjliga som 
familjesubstitut menar Franklin beror på att vi fått en allt större förståelse och medkänsla för 
dem. Vi har kommit att uppskatta våra husdjur som just djur, och respekterar deras behov. 
Han förklarar att den närhet till människan som husdjuret kommit att få idag inte behöver 
innebära att djuret tvingas bli mer antropomorft, snarare tar sig relationen uttryck i en allt 
smidigare symbios. Detta innebär en decentrering av människan; åtskillnaden mellan 
människa och djur i husdjursrelationen utmanas i och med att husdjursägaren är beredd att 
erkänna skillnaderna i intressen mellan sig själv och sitt husdjur (aa. 86). Även i 
husdjursrelationen finns den postfamiljära familjens medvetenhet om den andres behov och 
huruvida dessa tillfredsställs. Franklin menar alltså att husdjursrelationen är en naturlig 
förlängning av den senmoderna/postmoderna familjen, men han tillskriver ändå 
husdjursrelationen med vissa unika villkor. Han betraktar husdjuret som kvasifamilj eller 
pseudofamilj; det är ett substitut för en familjemedlem, något otillräckligt, en 
tillsvidarelösning, om än en högst emotionellt signifikant sådan. 
   Franklin menar att vår kärlek till och omsorg om djur och natur handlar om mänskliga 
känslor som överförs på naturen. Husdjursrelationen är en syntetisk mellanmänsklig relation – 
det är inte två människor som uttrycker känslor för varandra, utan en sorts ensidig projektion 
av känslor. Denna omtanke riktas både mot djuret som individ, och djuret som en del av en 
                                                 
3 Hur ”fri” och ”reflexiv” denna individualiserade kollektivitet är kan man dock diskutera, se till exempel 
Bauman (2001): ”I allt mindre utsträckning hyser vi några förhoppningar om att vi genom att sluta oss samman 
och ställa oss arm i arm kan tvinga igenom en förändring av spelets regler; de risker som får oss att känna rädsla 
och de katastrofer som får oss att lida har kanske ett kollektivt, socialt ursprung – men de tycks drabba var och 
en av oss på måfå, som individuella problem, som problem som bara kan konfronteras individuellt och avhjälpas 
genom enskilda ansträngningar, om de alls kan avhjälpas” (181f). Frågan är vilken innebörd ord som reflexion 
och medvetenhet och reflexion får i detta sammanhang. Wide (2002) diskuterar ordet reflexion, och hur dess 
betydelse urholkas av senmodernitetens sociologer. 
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natur, vilket också visar sig i vår omtanke om vilda djur. Djur har alltså både en lokal och 
global närvaro i våra liv (aa. 196). Hur blir då natur och djur möjliga föremål för mänsklig 
kärlek, omsorg och beskydd? Franklin har tre förklaringar. För det första talar han om en ökad 
misantropi, som han beskriver som föreställningen att människor är grymma varelser, sjuka 
eller galna, och att djur är ädla. Medan människan under moderniteten betraktats som världens 
frälsare har den ökande miljöförstörelsen till sist blivit alltför påtagbar, och det moderna 
projektet har blivit ohållbart (aa. 54). 
   För det andra menar Franklin att vad han kallar den ontologiska tryggheten blir svårare att 
upprätthålla med de senmoderna/postmoderna villkoren. Detta begrepp har Franklin lånat från 
Giddens, och han använder en av Giddens definitioner: ”Känslan av att det finns en 
kontinuitet och ordning i händelserna, inklusive sådana som inte befinner sig inom direkt 
synhåll för individen” (svensk översättning från Giddens, 1999: 275). Idag finns inget 
gemensamt mål som enar nationalstaten, och stat och byråkrati har förlorat en del av sin 
auktoritet. Denna frihet från givna handlingsramar leder till en känsla av förlust och oro. När 
arbetsmarknaden kräver att människor flyttar för att få jobb sträcks sociala nätverk ut i 
rummet, vilket innebär en svagare lokal gemenskap, och en försvagning av familjestrukturen, 
vänskapsband och andra relationer. Franklin säger sammanfattningsvis att sociala relationer 
över huvud taget blivit skörare med dessa nya villkor. Detta innebär att social identitet och 
ontologisk trygghet måste skapas i ett reflexivt projekt; vi måste förhålla oss kreativt till vår 
egen livsföring för att finna sätt att skapa en trygg vardag. Djur kan erbjuda den fasta och 
kontinuerliga relation som idag blivit osäker (Franklin, 1999: 56-59). 
   Den tredje anledningen till ett ökat intresse för djur är det senmoderna/postmoderna 
samhällets riskreflexivitet – även denna poäng är inspirerad av Giddens. Människan har idag 
en så pass stor inverkan överallt på jorden genom föroreningar och skövlandet av regnskog att 
denna inverkan inte längre kan negligeras. Inga djur är säkra någonstans, eftersom hela miljön 
är under mänsklig kontroll, och samtidigt hotas av människans verksamheter. Djur kommer 
på detta sätt närmare människor eftersom de faller under människornas moraliska ansvar. Att 
ta hand om djur, oavsett om det handlar om viltvård eller att ha ett husdjur, blir ett sätt att 
skapa band till och ta ansvar för naturen. Franklin avslutar denna diskussion med att 
poängtera att djurrelationen alltid upplevs som verklig. Husdjursrelationen är beroende av 
samhällets utformning, men detta innebär inte att man kan förneka emotionella och moraliska 
band till djur (aa. 59ff). Men är Franklins beskrivning av djurrelationen som ett 
familjesubstitut träffande i så fall?  
   Både Giddens samt Beck och Beck-Gernsheim betonar att de individualiserade relationerna 
på intet sätt lett till individens isolering gentemot sin omgivning. Men social isolering är just 
en av det postmoderna samhällets aspekter enligt Franklin. Han beskriver de sociala 
relationerna som skörare idag, vilket ger upphov till en ökad ontologisk otrygghet i samhället 
generellt. Djuret blir en genväg till en pseudoren kvasirelation när vi inte längre kan lita på 
våra relationers beständighet (aa. 56). Hur kan det komma sig att Franklin betonar den sociala 
isoleringens betydelse för den ontologiska otryggheten? Trots att relationerna är öppnare idag 
enligt Giddens, menar han samtidigt att vi aldrig tidigare haft så stora möjligheter att bygga 
jämlika och intima relationer, aldrig tidigare har de som står oss närmast tillåtits ta så mycket 
tid av våra liv i anspråk. Det finns alltså inget behov av en genväg till en betydelsefull 
relation. Franklins perspektiv på människans och djurets samtida relation, som han utarbetar 
med hjälp av Giddens betraktelser över det senmoderna samhället, är därmed inte kompatibelt 
med Giddens perspektiv. Jag menar att vi snarare bör förstå husdjursrelationen som en 
konstellation som individualiserats, precis som de mellanmänskliga relationerna i det 
senmoderna/postmoderna, postfamiljära, posttraditionella samhället.  
   Franklin har tillsammans med Tranter & White (2001) testat tesen om den postmoderna 
husdjursrelationen empiriskt, men har inte kunnat stärka den. Författarna menar att tesen har 
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brister genom att den är antropocentrisk, och bygger på en skarp dikotomi mellan kultur och 
natur. Husdjursrelationen kan inte betraktas som en otillräcklig mänsklig relation, utan har ett 
unikt värde i sig. De drar inga ytterligare slutsatser, utan menar att detta är en utgångspunkt 
för vidare forskning. Franklins tes om husdjursrelationen som ett substitut för den 
mellanmänskliga relationen verkar onekligen problematisk, och behöver undersökas närmare. 
Gränsdragningen mellan djur och människa är problematisk i sig, precis som den definitiva 
åtskillnaden mellan kultur och natur. Själva tanken att man kan jämföra det mänskliga med 
det djuriska förutsätter en binär uppdelning mellan människa och djur. Men vad består denna 
distinktion av? 
   När människorna projicerar sina kulturella föreställningar på djuren och förmänskligar dem 
brukar man tala om att djuren görs antropomorfa; alltså formas till mänsklig skepnad. Tora 
Holmberg (2006) förhåller sig kritisk till detta begrepp. Det förutsätter att det existerar en 
enda mänsklig mall som man kan forma djuret efter. Hon poängterar att försök till en teoretisk 
åtskillnad mellan människor och djur brukar resultera i att vissa människor inte lyckas 
kvalificera sig till människosidan av dikotomin. För en socialpsykologisk förståelse av 
husdjursrelationen måste vi alltså vara aktsamma på teorier som beskriver husdjursrelationer 
och mellanmänskliga relationer som två olika distinkta sociala fenomen. Samtidigt är det 
viktigt att förstå att vår förståelse av husdjursrelationen är intimt förknippad med 
individualisering, familjestrukturen, relationer och synen på människor och djur. Det är därför 
rimligt att studera husdjursrelationen utifrån Giddens idé om de rena relationerna, men 
huruvida husdjursrelationen passar i Giddens mall behöver inte ha något att göra med hur 
autentisk relationen är. Vi kan inte på förhand avfärda djur som ett familjesubstitut i 
förhållande till den autentiska familjen, särskilt med tanke på att det är svårt att alls tala om 
någon mer eller mindre äkta familj idag. Jag kommer att diskutera både den rena relationen 
och Franklins teser i förhållande till mitt resultat för att försöka klargöra denna distinktion 
mellan det rena och det falska. Det verkar som att det är just sådana gränsdragningar mellan 
mellanmänskliga relationer och andra möten som givit upphov till husdjursrelationens 
problem. I nästa avsnitt kommer jag därför att diskutera gränsdragningens fenomen i sig. 
 
5.3 Gränser och ordning 
Mary Douglas (1997) menar att varje samhälle behöver ett kategoriserande symbolsystem för 
att skapa ordning i tillvaron. Den oordning som därmed avskiljs från ordningen betraktas som 
”olämplig materia”, eller med ett annat ord, smuts (aa. 54ff). Varje handling som bryter mot 
den rådande ordningen riskerar att ställa ordningen på ända, och därför måste 
ordningsidkarna, det vill säga samhället, hantera detta regelbrott (aa.60f). Att tala om religion 
som tron på andliga väsen blir i detta sammanhang för snävt. Det är nämligen i religionen som 
regler för ordning samlas, och det är i de religiösa riterna som reglerna iscensätts och 
efterföljs. Douglas diskuterar lelekulturens sätt att klassificera djur och menar att hela deras 
samhällsordning står att avläsa i denna klassifikation. Kategoriseringen ligger till grund för 
samhällets religion, näringslära och medicin, och fungerar som ett verktyg för att upprätthålla 
samhällsstrukturen. Mötet med det mångfaldiga, nyanserade och problematiska underlättas i 
åtskiljandet mellan ordning och oordning, och kategoriseringar av djur är ett typexempel på 
ett sådant åtskiljande Djurens och människornas värld är idémässigt ömsesidigt distinkta, men 
är högst involverade med varandra. Lelesamhällets olika kategoriseringar kan enligt Douglas 
sammanfattas i två koncentriska cirklar; den ena omfattar de varelser som lever inom det 
mänskliga samhället, och den andra omfattar vilda djur. De djur som lever i samhället ”är 
antingen husdjur, såsom hundar och höns, eller oönskade parasiter, såsom råttor och ödlor” 
(aa. 233). Gemensamt för de samhälleliga djuren är att de är oätbara; de djur som människan 
bör livnära sig på lever utan kontakt med människor. Man skiljer nattdjur från dagdjur, 
flygande och klättrande djur från markdjur och fiskar, djur som lägger ägg från däggdjur. 
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Vissa djur anses lämpliga för män att äta, andra för kvinnor, och åter andra och för barn. 
Svårkategoriserade djur undviks vanligtvis, som till exempel flygande ekorrar, vilka endast 
förtärs i nödfall. Mötet med de regelbrytande djuren, det smutsiga, behöver dock inte alltid 
vara oönskat. Det smutsiga kan upplevas som något som överskrider mänskliga 
kategoriseringar och tilldelas därmed en stor rituell kraft. Ett djur är så svårkategoriserat så att 
det betraktas som heligt, nämligen den fjälliga myrsloken. Den ser ut som en fisk, men bor på 
land, ser ut som en reptil men diar sina ungar, är karnivor men ger sig aldrig in i strid. 
Dessutom föder den endast ett barn åt gången, liksom människor vanligtvis gör (aa. 233-238).  
   Även om vi lever i ett sekulariserat samhälle, är vår kultur beroende av samma sorters 
gränsdragningar mellan ordning och oordning. Fenomenet husdjur är ett område där 
klassifikationer delvis upplöses, men därför blir det också desto viktigare att upprätthålla vissa 
kategorier och gränser, just eftersom vi här släppt in djur i den mänskliga sfären. Djuret blir 
mer eller mindre en del av familjen. Samtidigt gör vi tydliga åtskillnader mellan djur och 
andra familjemedlemmar i avseende på sjukvård, mat, fritidsaktiviteter et cetera. Mycket av 
detta sker med en medvetenhet om djurets unika intressen. Samtidigt finns vissa ”rituella” 
vanor hos djurägare som är svåra att härleda till djurets intressen. Djur har ofta en hörna i 
hemmet tilldelad sig, trots att de brukar husets andra delar lika mycket som denna plats. 
Djuret har ofta också en särskild matplats. Det har ofta en egen vattenskål och matskål, trots 
att det kanske vore enklare att bara använda sitt eget porslin. Ett särskilt viktigt exempel på 
detta avskiljande är givetvis att vi aldrig skulle kunna betrakta katter, hundar, marsvin och 
många andra typiska husdjur som föda, liksom i fallet med lelekulturen. Detta åtskiljande blir 
aldrig så tydligt i de fall då populära kvällstidningar drivit kampanjer och uppmanat sina 
läsare att skicka protestbrev mot konsumtion av hundkött till länder där hinduismen är den 
dominerande religionen. Man kan ställa sig frågan hur hinduer upplever det att bli uppläxade 
av människor som äter nötkreatur, det heligaste djuret som tänkas kan.  
   Resonemangen om gränsdragningar mellan det mänskliga och kulturella, samt det icke-
mänskliga, djuriska och primitiva liknar till formen postkolonialistiska resonemang om 
åtskillnaden mellan det egna samhället och de som inte räknas till det egna samhället, ”den 
Andre”. Särskilt intressant i vårt fall är Michael Azars (2001) resonemang om ”den äkta 
svenskheten”. Han menar att epitetet ’svensk’ inte har någon klar definition, och just därför är 
det ett så effektivt verktyg för att skilja svenskar mot icke-svenskar (aa. 58f). Han menar att 
den äkta svenskheten är ett namn på triviala undflyende egenskaper, en negation av det icke-
svenska, men också en tilldelad en exklusivitet som höjer värdet på identiteten (aa. 72f). Icke-
svenskar definieras på samma sätt: tautologiska bestämningar tillsammans med ett extra 
element av undflyende obekanthet (aa. 73f). När invandraren försöker bli svensk blir detta 
försök i sig ett bevis på osvenskheten, och anspråken gör att den svenska identiteten måste 
fortsätta förändras. Han talar om detta som ett ”uppskjutandets logik”; invandraren ges en 
imaginär möjlighet till att bli svensk, men tillåts aldrig att helt uppfylla svenskhetskraven (aa. 
65ff). Gränsdragningen sker i slutändan helt utan några faktiska gränser: 

 
Varje typ av gränsdragning gör nog bäst i att inte formulera grunderna för gränsdragningen, 
eftersom risken är stor att den antingen leder till att många av de som skulle uteslutas från ”den 
andra sidan” plötsligt räknas in i den intima gemenskapen, och att många från ”den egna sidan” 
istället känner att de inte hör hemma i definitionen (aa. 74f). 

 
Djurrättsaktivister arbetar ofta särskilt med denna brist på tydliga gränser i sin 
argumentation4. Genom jämförelser mellan människors och djurs lidande vill de visa hur 
otydligt vi faktiskt definierar både det mänskliga och det djuriska. Azar gör ännu en intressant 

                                                 
4 Ofta jämförs Tredje Rikets koncentrationsläger med en institutionaliserad grymheten mot djur. Se till exempel 
karaktären Elizabeth Costellos diskussion om Treblinka i Coetzees Djurens liv (2001). 
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iakttagelse: ofta fick dikotomin människa/djur fungera för att beskriva förhållandet mellan 
kolonisatörerna och de koloniserade/exploaterade, en beskrivning som oftare tolkades 
bokstavligt än bildligt. Djurmetaforen fungerade särskilt effektivt, eftersom man genom att 
hänvisa till den absoluta gränsen mellan människa och djur kunde göra koloniländernas 
invånare till undantag för det egna juridiska systemet (Azar, 2001: 62). En diffus åtskillnad 
mellan Oss och den Andra rättfärdigades med hjälp av ännu en diffus jämförelse. Och just för 
att jämförelsen mellan människa och djur är så pass diffus var den så effektiv. Dikotomin är 
farlig för att den på samma gång är diffus och självklar, en fakticitet som jag själv har svårt att 
se som en godtycklighet, samtidigt som jag måste erkänna att jag varken kan ge en slutgiltig 
definition av det animala, annat än genom dess negation: det icke-mänskliga. Omvänt infinner 
sig samma problem. 
   Emellertid kan vi fråga oss om det måste vara motsägelsefullt att å ena sidan vara emot 
rasistiska och fördomsfulla kategoriseringar av människor, och å andra sidan vara redo att 
hävda en kvalitativ skillnad mellan människor och djur. Det är inte särskilt svårt att föreställa 
sig att vi kan finna fler likheter med vilken annan människa som helst än vilket djur som helst 
djur, oavsett vilket. Vilka varelser som bör omfattas av medborgerliga rättigheter blir en fråga 
om en provisorisk gränsdragning och trots att nynazister och djurrättsaktivister inte skulle 
hålla med om detta drar de flesta människor den gränsen mellan sig själva och djur. Men även 
om denna gränsdragning är funktionell i vårt vardagliga liv, duger den inte att ta för given i en 
studie av husdjursrelationen. För att förstå vad skillnaden mellan människor och djur är måste 
vi veta vad det är vi jämför. Men lika lite som det finns en slutgiltig definition av vad ”djur” 
och ”människa” är, finns det ett slut på jämförelsen mellan djur och människor. Åtskillnaden 
är mer lik en kontinuerlig process än en begreppsram; något som skapas och omskapas i 
faktiska diskussioner och interaktioner mellan människor, eller mellan människa och djur. Jag 
har i denna studie lagt tonvikten vid diskussioner som förts i intervjusituationer, vilket jag 
kommer att återkomma till nedan, men först vill jag säga något om vad det innebär att sträva 
efter ett antiessentialistiskt förhållningssätt till relationen mellan människa och djur.  
 
5.4 Människa och djur – en antiessentialistisk utgångspunkt 
Eftersom villkoren för husdjursrelationen kan antas vara intimt förknippade med de 
mellanmänskliga relationerna är det intressant att diskutera ägarnas syn på relationer – både 
till djur och till andra människor. Vi kan anta att det finns något gemensamt för alla 
meningsfulla och givande relationer – något som gör just relationen till en relation. Berger 
och Luckmann fick bidra med en beskrivning om socialitetens allmänna förutsättningar, 
medan Beck och Beck-Gernsheim, Franklin samt Giddens perspektiv på samtida 
mellanmänskliga relationers och husdjursrelationers förutsättningar har fungerat som en 
utgångspunkt för studier av faktiska, samtida husdjursrelationer. För att kunna ta oss an ämnet 
kan vi inte längre förutsätta att djuret har en given plats i familjestrukturen, utan vara öppna 
för att husdjursrelationen har individualiserats, precis som familjerelationerna, 
vänskapsrelationerna och kärleksförhållandena. Detta kräver en utgångspunkt fri från 
essenser, både mänskliga och animala – det finns inget självklart sätt att förstå 
husdjursrelationen  
   Richard Rorty (2003) vill att vi ska undvika att tala om mänskliga essenser: ”ordet 
’mänsklig’ betecknar ett oklart men lovande projekt snarare än en essens”. Han menar att 
filosofi och samhällsvetenskap inte bör söka efter något gemensamt för alla människor (aa. 
39). Istället bör vi problematisera varje åtskillnad mellan människor och därmed 
förhoppningsvis ”minimera en olikhet i taget”. På det sättet kan vi arbeta för att skapa en 
oändlig mängd gemensamma saker, istället för en enda gemensam essens (aa. 40). Idag finns 
det aldrig tidigare skådade möjligheter för att skapa en meningsfull husdjursrelation och ge 
denna relation ett stort utrymme i livet. Husdjursrelationen är ett projekt under utveckling, 
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snarare än en fixerad relation grundad i en definitiv åtskillnad mellan människa och djur. 
Denna åtskillnad kommer aldrig att få en slutgiltig grund, men åtskillnaden reproduceras ändå 
i verbala möten. Genom att studera hur individer förhåller sig till husdjur i sådana möten kan 
vi få en förståelse för hur dessa åtskillnader görs, och hur husdjursrelationen därmed blir 
meningsfull. Det följaktligen är i faktiska diskussioner om djur som vi kan finna svaret på 
uppsatsens frågeställningar. Innan jag ger mig in i analysen av min undersöknings empiriska 
material kommer jag nu att diskutera den ansats jag valt för denna socialpsykologiska 
undersökning. 
 
 
6. Diskurspsykologi – ett dilemmatiskt angreppssätt 
Uppdelningen mellan djur och människor ter sig som ett dilemma, vilket återspeglar sig i 
husdjursrelationen. Å ena sidan är relationen social, men samtidigt tycks människa och djur 
ha olika intressen, och djuret har inte samma möjlighet som människan att värna om sina egna 
intressen. Särskilt intressant för en studie av husdjursrelationens sociala innebörd är därför 
Billigs retoriska och dilemmatiska ansats. Billigs ansats brukar sorteras in tillsammans med en 
mängd andra ansatser under namnet diskurspsykologi (se till exempel Edley, 2001; Winther 
Jörgensen och Phillips, 2000). I de båda böcker jag använt, Arguing and Thinking och 
Ideological Dilemmas, som Billig är författare respektive medförfattare till, nämns sällan 
ordet diskurs, och när det förekommer sker det ofta antingen med en vardaglig eller oklart 
definierad innebörd. Jag vill ändå betrakta den dilemmatiska ansatsen som man brukar göra, 
nämligen som ett diskursanalytiskt perspektiv. Typiskt för diskursiva ansatser över huvud 
taget är ett fokus på språkliga uttryck och deras intertextualitet, det vill säga samband med 
andra språkliga uttryck. Synen som en diskurspsykolog har på språk är ett ontologiskt och 
epistemologiskt ställningstagande som får konsekvenser för forskarens sätt att analysera. Jag 
kommer därför att inleda detta avsnitt med en redogörelse för Foucaults diskursbegrepp. 
 
6.1 Foucault om diskurs 
Foucault (2002) efterlyser en historisk förståelse av samhället utifrån diskontinuiteter vårt i 
sätt att förstå världen. På detta sätt kan vi få syn på de många avbrotten i historien, och vi kan 
också blottlägga mängder av parallella händelseserier som inte behöver vara integrerade eller 
inordnade i ett ”linjärt schema” (aa. 20f). Detta innebär att vi inte längre kan tala om en enda 
globalt gemensam mänsklighetens historia (aa. 23). Den tid då vi kunde skriva den historia 
som ”skulle förse medvetandets suveränitet med ett tillförlitligare och mindre utsatt skydd än 
myterna, släktskapssystemen, språken, sexualiteten eller begäret” är alltså förbi (aa. 28). 
Istället för att leta efter förklarande händelser i ett av tiden fördunklat ursprung bör vi 
behandla diskursen ”i dess instans”; varje dokument behandlas i och för sig och ställs i 
förhållande till andra dokument (aa. 39f). På detta sätt kan vi ruska om gamla idéer om vårt 
förflutna och vår samtid och se om det inte dags att utveckla nya idéer (aa. 41). Inför varje 
mening i ett dokument, varje utsaga, varje diskursiv händelse, bör vi fråga oss varför just 
denna utsaga uppträtt, och vad som möjliggjort detta uppträdande. På det sättet kan vi få en 
förståelse förutsättningar för utsagan (aa. 42). Utsagan blir möjlig i förhållande till språket 
samtidigt som vi endast kan tala om språket som en sammanfattande beskrivning eller en 
härledning utifrån en mängd reella utsagor. Det är därför viktigt att poängtera att utsagan inte 
har någon innebörd i sig, utan betraktas bäst som en funktion som existerar i strukturer av 
språkliga möjligheter som ger utsagan förutsättningen att göra ett meningsfullt framträdande 
tid och rum. En uppsättning tecken blir inte en utsaga förrän den står i förhållande till andra 
meningsfulla enheter som säger något om teckenuppsättningen (aa. 108-112). 
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Diskursen utgörs av en mängd teckensekvenser eller verbala prestationer, och den diskursiva 
formationen betraktar Foucault som sammanhanget av diskursens teckensekvenser, ett sätt att 
se regelbundenheten i utsagornas uppträdande. En diskurs utgörs alltså av en mängd utsagor 
med samma formeringssystem (aa. 133f) Foucault talar ibland om diskursen som ett generellt 
område av en totalitet av utsagor, men ibland talar han också om enstaka och urskiljbara 
diskurser. Då handlar det snarare om en avgränsad regelbunden praktik som står i korrelation 
med ett visst antal utsagor (aa. 102). De olika sätten på vilka vi kan förstå vår omvärld är 
beroende av hur vi kan tala om den, och talet ser alltså Foucault som beroende av ett 
”konstruktionssystem” (aa. 108). På det sättet kan vi tala om att vår verklighet blir till i social 
och verbal interaktion, och att vår värld därför är socialt konstruerad. Samtidigt bör vi vara 
försiktiga med vad vi lägger i metaforen ”konstruktion”. En konstruktion är en struktur, 
materiell eller tänkt, som skapas för ett syfte och upprätthålls efter skapandet. Ett hus är en 
konstruktion, som byggs för att inhysa boende eller företagsverksamhet, och huset kommer 
förhoppningsvis att stå kvar relativt oförändrat efter att sista stenen fogats till bygget. När vi 
förstår språket som en konstruktion är det en konstruktion som i sig själv bär fröet till sin egen 
revidering. I och med att teckensekvenser relateras till varandra blir de meningsfulla utsagor, 
och i detta meningsfulla sammanhang finns möjligheten till nya meningsfulla utsagor. 
Diskursen är alltså produktiv och förändras hela tiden i och med varje utsaga, samtidigt som 
vi måste förstå varje utsaga som sprungen ur diskursen mot bakgrund av den diskursiva 
formationens villkor. 
   Som vi sett ansluter jag mig till en konstruktionistisk epistemologi, om än med vissa så 
kallade poststrukturalistiska reservationer. Vår verklighet är en social konstruktion, men 
denna konstruktion är inte en stabil struktur, utan beskrivs bäst som en kontinuerlig, interaktiv 
process. Den poststrukturalistiska socialkonstruktionismen är i allra högsta grad 
antiessentialistisk, både i bemärkelsen att den inte tar några klassifikationer för givna på 
förhand, och att man dessutom aktivt arbetar för att utmana idéer om tings essens eller 
bestående karaktär. Diskurspsykologin tar fasta på denna antiessentialism. 
 
6.2 Diskurspsykologi – en kort introduktion 
Diskurspsykologin är i allmänhet inspirerad av Foucaults syn på diskurs, och sätter språket i 
centrum. Man undersöker hur människor talar om och därmed konstruerar till exempel 
attityder, minnen och emotioner. Man betonar att det är viktigt att behandla varje utsaga som 
en social handling. Diskurspsykologer tar ofta ett bredare perspektiv på det undersökta 
fenomenet för att på så sätt koppla det till vår uppfattning om historia  och samhälle. Man 
talar om att människor aktivt använder en repertoar av termer som möjliggjorts diskursivt. 
Vissa repertoarer är mer tillgängliga eller dominerande än andra, och därför talar 
diskurspsykologer ofta om kritisk diskurspsykologi. Människor både producerar och är 
produkterna av diskurs, och därför är det viktigt att förstå våra förutsättningar för att vi ska 
förstå vårt handlande. Eftersom man inte gör någon skarp åtskillnad mellan språkliga uttryck 
och andra former av handlingar arbetar man med ett brett diskursbegrepp, vilket kan omfatta 
sätt att klä sig, konsumtionsmönster och rörelsesätt. Man ser identiteten som en process 
snarare än en psykologisk entitet; en människas identitet förhandlas fram i hennes/hans 
interaktion med andra och är därför heller aldrig fixerad eller konstant. Vi är dock inte fria att 
anta vilken identitet som helst – vi är beroende av de förhandlingstekniker som finns 
tillgängliga. Samtidigt kan vi alltid utmana rådande föreställningar med de verktyg vi har på 
ett kreativt sätt. På samma sätt förhandlar man fram sina åsikter och försanthållanden i 
argumentation med andra, och därför lägger man särskild vikt vid studiet av  tal, konversation 
och dialog (Edley, 2001: 190-196). Analysen av dessa interaktioner måste sedan förstås i 
förhållande till bredare sociala implikationer. På detta sätt kan vi närma oss en förståelse av 
relationen mellan diskurs och det talande subjektet (aa. 217-224). 
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6.3 Billig om socialitet som argumentation 
Michael Billig (1989) har arbetat fram ett sätt att konkret gripa sig an människors diskursiva 
uttryck. Ofta betonar socialpsykologer den smidiga aspekten av socialitet genom att likna 
sociala möten vid teaterföreställningar eller tävlingar. Billig vill påminna om de många 
konflikter och oförutsägbara situationer som uppstår i teater, spel och idrott – dessa metaforer 
negligerar socialitetens argumentativa aspekter (aa. 14f; 20f). Faktum är att om man ser 
socialt liv som regelstyrt måste man erkänna att ju fler regler som styr oss, desto mer finns det 
att diskutera och argumentera om (aa. 27). Han förespråkar därför ett retoriskt perspektiv på 
socialitet. Billig vill inte likna den vardagliga människan vid en retoriker, utan snarare visa 
hur alla människor bokstavligen talat är retoriker (193). Retorik nedvärderas ofta som ett 
kommunikationssätt som sätter stil före innehåll, och används ibland som invektiv: ”Det där 
är ju bara retorik”. Samtidigt är retoriken som intellektuell tradition förenad med studier av 
kommunikationens natur (även om sökandet efter någots natur är i princip hopplöst, aa. 31ff). 
 
6.3.1 Den produktiva argumentationen 
Billigs största inspirationskälla är faktiskt inte Foucault (som han över huvud taget inte 
refererar till) utan Protagoras. Denne grekiske sofist, samtida med Sokrates, betonade att i alla 
frågor finns två motsatta argumentationslinjer. Människan är därför alltings måttstock; 
individuella upplevelser är alltid sanna för individen och en frågas båda sidor kan således vara 
motsatta och samtidigt existera parallellt. Vissa sanningar är dock mer användbara än andra. 
Vilka sanningar som är de mest användbara avgörs genom att måttet människan mäter sina 
individuella sanningar gentemot andras, det vill säga genom argumentation. Vi bör vara 
försiktiga att tillskriva människans natur en viss uppsättning sätt att förstå världen. Vi har 
alltså här att göra med en tidig antiessentialist, och därmed en nagel i ögat för Platon. 
Eftersom varje argumentatör måste välja sida, står varje argument alltid i motsats till någon 
argumentationslinje. Varje individuell åsikt är därför på sätt och vis kontroversiell i 
förhållande till ett bredare socialt perspektiv på det diskuterade fenomenet (aa. 41-44; 49). 
   Protagoras kallade en argumentationslinje för logos, vilket är ett brett begrepp som kan 
betyda ord, lag, diskurs, tal eller en ordning. Varje logos motpol är därmed en antilogos, och 
mot varje antilogos finns ytterligare en logos att sätta emot. Argumentationen tar i princip inte 
formen av tes, antites och syntes, utan beskrivs bättre som ett pendlande som har ett oändligt 
potential. Argumentation handlar därför inte om att försöka tysta motståndaren, utan att bryta 
tystnad och skapa diskussion – den är alltså produktiv (aa. 45-48). Denna produktivitet är 
mellanmänskligt genererad, samtidigt som varje människa har en argumentativ 
uppfinningsrikedom, vilket Billig kallar witcraft5. Han menar att det är viktigt att se att 
människan inte alltid är driven av klara mål i argumentation. Konversation kan pendla mellan 
småprat och debatt, vari ingen av deltagarna behöver göra sina ändamål tydliga, vilka också 
kan ändras under samtalets gång. Oavsett vilka intressen konversatörerna har, har varje 
argumentation sin egen dynamik i vilken den enas uppfinningsrikedom ställs mot den andras 
vitsighet. Samtidigt sker varje större argument i förhållande till att någon norm, regel eller 
värdering överskridits på något sätt. Varje gång vi tar ställning i en fråga överskrider vi detta 
ställningstagandes antilogos. Argumentationsämnen relaterar alltså alltid till större sociala 
dilemman (aa. 82-88).  
   Varje diskussion har följaktligen en argumentativ kontext. Detta får två teoretiska följder. 
För det första innebär det argumentativa perspektivet vad Billig kallar ett retoriskt 

                                                 
5 Wit översätts i det här fallet bäst med ordet kvickhet eller vitsighet, och craft betyder skicklighet. Witcraft 
skulle därmed kunna översättas med kvickhet, men det engelska ordet anspelar också på witchcraft, alltså 
trollkonst. Han vill därmed betona kvickhetens nrämast magiska inverkan i argumentationer, en skicklighet som 
i vissa fall till och med kan övervinna den skarpaste logik (Billig; 1989: 94ff).  
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meningsbegrepp: ord måste förstås i en kontext av användning, i spänningen mellan kritik och 
rättfärdigande. Motsatta positioner ruvar i varje uttryck, eftersom varje logos har en antilogos. 
För det andra kan två motsatta ståndpunkter te sig lika rimliga på samma gång i en 
argumentativ kontext. Argumentation sker i en kontext som inte är strikt logisk då det finns en 
öppenhet i retorik som inte finns i logik. Så fort ett argument gör anspråk på att vara helt 
logiskt har man låst sig; man erkänner inte den andra sidans poäng och har därför egentligen 
inget sätt att övertyga motparten. En god argumentation kräver alltså både fantasi och ett 
logiskt sinnelag (aa. 90-96). En aspekt av detta är att argumentation inte alltid handlar om 
övertalning, ofta handlar det om att få sista ordet, rättfärdiga den egna ståndpunkten och att 
för stunden tysta motståndaren trots att vi vet från början att övertalning är ett hopplöst 
åtagande. En sådan form av argumentation kan vara ett sätt att övertyga sig själv om sin 
ståndpunkts oöverträffbarhet, alltså en form av skydd mot framtida ifrågasättanden av de egna 
ståndpunkterna. En debatt kan sluta med att båda sidor uppfattar sig som vinnare och anser sig 
nöjda med det test de utsatt sina respektive åsikter för (aa. 106ff).  
   Denna syn på social interaktion har viktiga konsekvenser för uppfattningen om vad 
tänkande är. Billig menar att sättet vi argumenterar på visar hur vi tänker. Vi argumenterar 
inte för att uttrycka tankar, utan tänker för att vi argumenterar, och att lära sig att argumentera 
är att lära sig att tänka (aa. 111; Billig, Condor et al, 1988: 8f). En klassisk interaktionistisk 
insikt är att all mental aktivitet handlar om att ta rollen av den andre – med Billigs ord tar vi 
rollen både av argumentatör och kritiker. Vi kan ofta uppleva tänkandet som en inre röst, som 
till exempel samvetets röst (Billig, 1989: 112f). Om vi inte i ett givet problem tänker oss olika 
motstående sätt att argumentera för lösningar på problemet har vi helt enkelt inte tänkt 
igenom saken ordenligt (Billig, Condor et al, 1998: 17). Obeslutsamhetens hopplösa 
självargumentation kan ibland avslutas med ett mått av gammal hederlig påhittighet – 
människor är i allmänhet inte sämre att de kan erkänna sig övertygade av ett gott argument 
(särskilt när man själv är upphov till detsamma) (Billig 1989: 115).  
 
6.3.2 Sunt förnuft och ideologiska dilemman  
Vi har genom det vi brukar kalla sunt förnuft tillgång till vissa dilemman som vi kan använda 
oss av i argumentation (aa. 192). Sunt förnuft är inte ett system av konsistenta antaganden, 
utan betraktas bäst som uppbyggt av motsatser. Det sunda förnuftet utgörs av en mängd 
dilemmatiska villkor för tanke och tal. Truismer och talesätt har alltid motsatser, och genom 
att studera dessa truismer kan vi förstå sunt förnuft. Även enstaka termer har sina motsatser, 
och diskussioner kretsar ofta runt benämningar, till exempel kan framgång, moral och mod 
med lite påhittighet framställas som misslyckande, omoral och feghet (aa. 205; Billig, Condor 
et al, 1988: 3). Det är med hjälp av motsatspar som dessa som vi ger argumentationer en 
moralisk kvalitet (Billig 1989: 208). 
   En talare har aldrig fullkomlig makt över åhörarna utan är beroende av deras mottagande. 
Talaren kan därför inte förkasta åhörarnas övertygelser om hon/han man vill få dem att ändra 
övertygelser. Att tala innebär alltså att dela argumentativa former med publiken (aa. 194ff): 
 

These dilemmas can only arise because people share values, norms, social expectations, duties, 
guilt feelings, wishful hopes and so on. In this respect the individual decision-maker is not alone, 
although the act of choosing can itself be a lonely act (Billig, Condor et al 1988: 15). 

 
Att studera visdomsord och plattityder kan ge en förståelse för samhällets sunda förnuft, vad 
som tas för givet av och är viktigt för åhörarna, det vill säga samhällets invånare. Dispyter 
inom en grupp eller ett samhälle sker därför genom att båda sidor refererar till samma sunda 
förnuft. Eftersom det sunda förnuftet är sammansatt av motstående aspekter finns alltså 
motsättningarna inte bara mellan personer i varje argumentation, utan hos varje person (Billig, 
1999: 199-204). Även hela samhällen kan möta dilemman, idag kan till exempel ansvaret för 
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fattigdom läggas på individen och samhället. Det är vanligt att en individ pendlar mellan 
dessa båda ståndpunkter, eftersom de fungerar som användbara principer vid olika tillfällen.  
   Även om det kan verka som om Billigs perspektiv framställer människan som en velig 
virrpanna, fri att spekulera och fundera, finns det en hierarki av värderingar i en given 
åhörarkrets. Ibland är ena sidan i ett dilemma mer tillgänglig att inta. Men i ett binärt dilemma 
kan en logos aldrig vinna slutgiltigt över sin respektive antilogos, och sunt förnuft kan därför 
endast förändras om båda sidor av ett argument problematiseras och luckras upp (aa. 213-
216). Billig är lite otydlig med hur detta överskridande av det sunda förnuftet sker. Jag tolkar 
Billig som att det viktigaste med detta överskridande är att det aldrig tar formen av ett 
samhälleligt gemensamt försanthållande, utan som att den dilemmatiska pendeln börjar 
svänga åt ett annat håll. Idag finns till exempel en större allmän medvetenhet om ojämlikhet 
mellan män och kvinnor än för hundra år sedan. Detta innebär samtidigt inte att vårt samhälle 
är jämlikt eller feministiskt, bara att diskussionen om kvinnors rättigheter har förflyttats från 
de radikala gruppernas möten till familjen, arbetsplatserna, skolan och fikarummen. Vi kan 
tänka oss att till vardags ta upp ämnen till diskussion som endast en radikal skulle fört på tal i 
början av 1900-talet, ofta med resultatet att hon/han förringades eller inte togs på allvar. Vi 
har en chans att sätta den dilemmatiska pendeln i gungning som vår vän radikalen saknade 
(även om vi fortfarande riskerar att förlöjligas på grund av detta).  
   Minoriteter kan utmana majoriteter genom att tvinga dem att försvara sina förgivettaganden, 
varpå majoritetens åsikter måste ta en ny form. På detta sätt uppmanas majoriteten att skapa 
och upprätthålla en koherent världsbild, och ifrågasättanden kan därför stärka den 
dominerande argumentationslinjens dominans. Samtidigt finns en risk att minoriteten 
framställs som en rak motsats till majoriteten. Främlingsfientliga grupper håller på det sättet 
en diskussion om rasism och demokrati levande, men samtidigt framställs den icke öppet 
främlingsfientliga majoriteten som de främlingsfientligas motsats, varigenom vi negligerar 
tecken på våra egna fördomsfulla handlingar. Retorik handlar därför inte bara om polemik i 
form av röst och skrift; det handlar även om tystnader, förmågan att se brister i 
argumentationslinjer, med andra ord, tystnader i diskursen (aa. 220ff). Vi kan finna implicita 
dilemmatiska aspekter genom att tolka hur talaren försöker få fram ett budskap, en mening, en 
innebörd. Men talaren behöver själv inte vara medveten om dessa implicit utryckta dilemman; 
dessa kan istället uppstå i intertextualitet med diskursens semantiska struktur. På det här sättet 
måste vi vara redo att frångå författarens tolkningsföreträde till sin egen text. Med andra ord: 
genom att yttra oss i en social kontext av dilemman kan vi åberopa meningar vi kanske inte 
riktigt tänkt oss från början (Billig, Condor et al, 1988: 22f). Detta innebär också att vi kan 
lära oss lika mycket om ett samhälle genom att läsa dess populära texter som genom att 
samtala med dess medlemmar. Billig förespråkar därför en antikvarisk socialpsykologi, vars 
uppgift är att leta fram texter som är viktiga för vår kultur, oavsett deras datum. Sådana texter 
behöver inte endast vara facklitteratur; även skönlitteratur och religiösa texter visar prov på ett 
samhälles sunda förnuft och på människans argumentativa kapaciteter (Billig, 1989: 2-7).  
   Talarens motsägelsefullhet eller inkonsekvens är alltså inte prov på hyckleri. Den tolkande 
analysen handlar inte om att avslöja falskspel, utan om att utforska meningens många 
komplexiteter. De dilemman som är särskilt intressant att studera härstammar från en 
ideologi. Billig Condor et al vill inte se ideologer som begränsande, snarare tillhandahåller 
ideologier vissa möjligheter för tänkande. De skiljer på levd ideologi, vilket är ett sätt att 
förstå och hantera sin omgivning som är gemensamt för ett samhälle, och intellektuell 
ideologi, vilket är en formaliserad filosofi, en systematisk formalisering av fakta, tolkningar, 
önskningar och förutsägelser (Billig, Condor et al, 1988: 23-29). Dilemman finns både i levd 
och intellektuell ideologi, och författarna talar om dessa som ideologiska dilemman. Varje 
nydanande idé måste hämta livskraft från sunt förnuft. Därför finns dilemman som vi kan 
komma att möta till vardags även uttryckta i ideologin (aa. 34-37).  
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Dilemman relaterade till djur betraktas ofta som icke-ideologiska eller icke-politiska, medan 
djurrättsaktivister vill göra dem till ideologiska/politiska dilemman. I den här uppsatsen vill 
jag inte skilja på ideologiska dilemman och andra dilemman, emedan själva ideologin kan bli 
föremål för argumentation. Dessutom finns det inget sätt att slutgiltigt kartlägga ett dilemma, 
eftersom ett dilemma är summan av alla faktiska argumentationer rörande dilemmat. Faktum 
är att denna definition är otillräcklig eftersom ett dilemma kan anknytas till andra dilemman i 
en argumentation. Därför går det heller inte att göra en åtskillnad mellan ideologiska och icke-
ideologiska dilemman en gång för alla, och i och med detta kommer jag hädanefter inte att 
skilja dem åt.  
 
6.3.3 Foucault och Billig 
Som vi sett betonar både Foucault och Billig att vårt språk är vår verklighet. En utsaga måste 
alltså alltid sättas i relation till andra utsagor för att vara meningsfull, och på så sätt kan 
utsagan ha en annan innebörd än vad som vara talarens intention. Således kan vi tala om en 
frånvaro i diskursen, liksom vi kan tala om en brist på argument i argumentationen (Foucault, 
2002: 136f). Emellertid betonar Billig i högre grad den faktiska interaktionen på mikronivå, 
genom att hans huvudsakliga fokus är de tillfällen då vi realiserar den diskursiva formationen 
och aktivt förhåller oss till diskursiva förutsättningar. Det dilemmatiska sättet att beskriva 
interaktion betonar våra kreativa sidor, vi har alltid möjlighet att vända och vrida på en fråga, 
välja sida och välja vissa argument framför andra. Medan Foucault ofta accentuerar vårt sätt 
att begränsa oss själva genom självreglering, lyfter Billig hellre fram vår påhittighet, eller vår 
witcraft, i den faktiska interaktionen. Därför är den dilemmatiska ansatsen särskilt lämplig för 
analys av intervjuer. Genom att erkänna det partikulära i intervjupersonens 
argumentationslinje, undviker man delvis att anonymisera henne/honom. I Billigs ansats tar vi 
hänsyn till intervjun som en situation av socialt handlande, snarare än att helt fokusera på 
intervjutranskriptionen som dokument. 
   I den här uppsatsen talar jag aldrig om olika avgränsade diskurser. Snarare vill jag i det här 
fallet utgå från en epistemologi med en diskursiv grundval – språket som helhet är en diskurs. 
Jag skulle därmed vilja betrakta ett dilemma som en aspekt av en diskurs, olika motsättningar 
som finns uttryckta diskursivt och som kan lyftas fram och ställas mot varandra. Vi ska inte 
heller förstå begreppet ’sunt förnuft’ som synonymt med diskurs. Sunt förnuft är endast en 
löst sammanhållen samling utsagor, och begreppet används främst för att ringa in vissa former 
av kunskap, inte för att fastställa ett epistemologiskt eller ontologiskt filosofiskt faktum. 
Medan ordet diskurs ofta refererar till ett vetenskapliga eller formella utsagor, som till 
exempel den medicinska eller juridiska diskursen, refererar sunt förnuft till alldagliga sätt att 
uttrycka sig, uttryckssätt som även förekommer i medicinen och juridiken. Begreppet ’sunt 
förnuft’ är därför ett sätt att tala om den diskursiva formationens vardagliga realiseringar – 
den diskursiva formationen så som den tar sig uttryck och uppfattas i sociala interaktioner. 
Vårt förhållande till djur kan alltså betraktas som präglat av sunt förnuft, samtidigt som det 
finns vissa förutsättningar att tala om djur givet en diskursiv formation. Även om den 
diskursiva ansatsen får fungera som en teoretisk utgångspunkt, använder jag mig hellre i detta 
fall av begreppen ’sunt förnuft’ och ’dilemma’, med deras teman och motteman, eftersom jag 
är intresserad av diskursiva uttryck i vardagliga möten, med andra ord, uttryckt sunt förnuft.  
 
 
7. Metod 
I det här avsnittet kommer jag att beskriva hur jag gått tillväga i den empiriska undersökning 
jag utfört. Jag har utfört fem intervjuer med personer som har en husdjursrelation utifrån en 
intervjumanual som jag utvecklat för detta syfte. Jag börjar med att diskutera några av den 
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dilemmatiska ansatsens metodologiska aspekter. Sedan beskriver jag hur jag gått tillväga i 
fråga om urval, konstruktion av intervjumanual och hur jag utförde intervjuerna. 
Avslutningsvis diskuterar jag hur jag arbetat med analysen av det insamlade materialet. 
 
7.1 Att forska utan sunt förnuft 
Det finns inget självklart sätt att gå tillväga i en diskurspsykologisk undersökning i allmänhet. 
Forskaren är en del av det hon/han undersöker och måste därför vara beredd att när som helst 
omvärdera de tolkningar och kategoriseringar som hon/han gör. I det dilemmatiska 
perspektivet delar forskare och intervjuperson ett och samma sunda förnuft i stort (givet att de 
är medlemmar av samma samhälle). Forskaren kan alltså inte förvänta sig att kunna förhålla 
sig objektivt till materialet och kategorisera det allteftersom hon/han lär känna det. Snarare är 
forskaren redan från början alltför hemtam med materialet, och måste därför arbeta för att hela 
tiden ifrågasätta och problematisera sina egna föreställningar. I allmänhet kan man säga att en 
diskurspsykologisk undersökning handlar om att utarbeta kategorier med det insamlade 
materialet som grund, och sedan mätta dessa kategorier med data. Redan i urvalet bör man 
tänka på att försöka skapa en stor spridning i materialet för att kategorier inte ska fyllas med 
ensidiga citat och åsikter. Under genomgången av data gäller det också att vara mycket 
noggrann så att kategoriseringen är rimlig, och så att inga viktiga data hamnar utanför (Edley 
2001; 198f). Billig påminner om att socialpsykologin har formen av en dialog; klassificeringar 
problematiseras med undantag, varpå dessa undantag blir nya klassificeringar och ifrågasätts 
på nytt. Även innehållet i socialpsykologiska teorier uppvisar ofta en tvåsidighet (Billig 1989: 
77ff). Därför är det särskilt viktigt i arbete med den dilemmatiska ansatsen att hela tiden vara 
medveten om att varje åsikt har sin motsats. Forskaren kan inte räkna med att kunna avgöra 
vilka utsagor som ”borde” ha motsatser eftersom hon/han inte kan lita på sitt sunda förnuft. 
Varje utsaga är en potentiell argumentation, och om en åsikt får stå oemotsagd, oavsett vilken, 
måste detta undersökas närmre. Vad beror denna frånvaro eller tystnad på?  
 
7.2 Den argumentativa intervjun 
Något vi kan lära av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i allmänhet och av Billig i 
synnerhet är att attityder är oavslutade processer. Attitydundersökningar blir meningslösa om 
de syftar till att betrakta en attityd som ett visst tillstånd hos en viss individ. Attityder skapas 
mellan människor, vi tilldelar oss själva och andra attityder och de kan därför bäst testas 
genom att öppna upp för en diskussion med intervjupersonerna. Det är nödvändigt att 
intervjupersonen tillåts reflektera. Detta sker bäst genom att intervjuaren upprättar en 
gemensam utgångspunkt med intervjupersonen genom att vara öppen med intervjuns syfte. 
När intervjupersonen tar ensidig ställning i en fråga bör hon/han ombedjas att reflektera över 
eventuella motargument, snarare än att forskaren ifrågasätter ställningstagandena; det är när 
svaren inte förväntas vara principiella som nyanserna kan komma fram. Detta innebär inte att 
forskaren inte kan ställa frågor om allmänna förhållanden. Det mest fördelaktiga är om det får 
ske en pendling i intervjuerna mellan det allmänna och det särskilda. Ingen intervju är 
uttömmande, eftersom intervjupersoner vanligen pendlar mellan attityder under intervjun, och 
säkerligen kommer att fortsätta med detta när intervjun är slut. Det forskaren kommer fram till 
är en allmän insikt i vilka ståndpunkter intervjupersonen rimligtvis och vanligtvis kan 
acceptera (Billig; 1989: 253f).  
   Nu uppstår den argumentativa intervjuns dilemma: å ena sidan måste intervjun struktureras 
för att forskaren ska få tag på den problematik som hon/han är ute efter. Om intervjupersonen 
får tala helt friktionslöst finns det risk för att intervjun ”urartar” i ett artigt vardagssamtal. Å 
andra sidan kan en givande diskussion där båda parter förhåller sig öppna i samtalet inte vara 
strukturerad på förhand. Om intervjun blir alltför rigid kommer intervjupersonen aldrig tillåtas 
reflektera över det aktuella problemets båda sidor. I det här fallet menar jag att en 
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semistrukturerad intervju passar bäst för syftet. Detta innebär att den som utför intervjuerna 
har en intervjuguide med frågor, gärna uppdelade i olika teman, som stöd. Intervjuguidens 
teman och frågor ska täckas av intervjun, men behöver inte följas till punkt och pricka. På det 
sättet får alla intervjuer en gemensam struktur, men det blir möjligt att ställa följdfrågor och ta 
vissa frågor före andra, beroende på vilken form intervjupersonens redogörelser tar (Bryman, 
2002:301f). Jag kommer att återkomma till intervjumanualens utformning, men först kommer 
jag att säga något om vikten av självmedvetenhet i intervjusituationen. 
 
7.2.1 Extrema åsikter, polemisering och provokation 
Billig diskuterar argumentationen när den tar formen av en konfrontation. Om man är inställd 
på en konfrontation polemiserar man mot motståndaren i första hand, och först i andra hand 
försöker man eventuellt finna en kompromiss. Men en sådan polemik behöver inte uppstå som 
ett försvar mot en påfrestande intervjuare. I vänligt sinnade samtal kan det finnas en outtalad 
överenskommelse om att alla diskussionens deltagare ska polemisera mot varandra – ett 
argumentativt samarbete där syftet är att tillsammans nå en djupare förståelse för det som 
diskuteras. Genom att alla tar en extrem position, blir alla synpunkter hörda, och alla i 
diskussionen framstår som om de är helt säkra på sin sak. I diskussioner utan publik finns 
inget omedelbart krav på att popularisera sin ståndpunkt eller att ge hänvisningar till viktiga 
och aktuella ämnen. Men även här kan talaren vilja framföra en onyanserad ståndpunkt, 
hon/han kan uppleva sig tala inför en tänkt publik, om det finns en möjlighet att diskussionen 
bevaras till eftervärlden. En tänkt publik kan också fungera som samvetets röst, en strävan 
efter att hela tiden vara trogen sina ideal och låta rimlig utifrån dessa (Billig, 1989: 236f). 
   En viktig utgångspunkt är att ställa hur-frågor, istället för varför-frågor. Det är inte 
meningen att intervjupersonen ska analysera det studerade fenomenet, det är forskarens 
uppgift. Därför är det viktigare att ställa frågor om hur fenomenet yttrar sig än varför. Varför-
frågor är värderande och intervjupersonen kan känna sig manad att rättfärdiga sina 
ståndpunkter med kortfattade svar, snarare än att tillsammans med forskaren skapa en 
förståelse för fenomenet. Hur-frågorna tillåter intervjupersonen att reflektera och nyansera 
(Becker, 1998: 58ff). 
   Dock är det viktigt att poängtera att forskaren i allra högsta grad är en del av 
argumentationen. Det är intervjuaren som för saker på tal och ber intervjupersonen att 
utveckla ståndpunkter som hon/han ibland inte tänkt igenom närmare. De flesta av 
intervjupersonerna var nyfikna på ämnet ’husdjur’ före intervjun , och kanske att det var 
underligt att en socialpsykologisk undersökning hade denna inriktning. Ämnet i sig kan därför 
ha fungerat lätt provocerande. Denna form av provokation behöver inte vara negativ utan kan 
leda till självinsikt – att intervjupersonen upptäcker nya sidor hos sina förhållningssätt. 
Genom att plötsligt hamna i den extrema situation som en intervju ändå utgör måste 
intervjupersonen ta ställning till var hon/han har sina djupaste sympatier. Men för att 
personens ställningstaganden ska kunna analyseras måste de hela tiden ställas i relation till 
intervjuns utformning och intervjuarens beteende. Även om intervjupersonen kan verka säker 
på sin sak, kan intervjuaren vara lika säker att redogörelserna skulle ha kunnat se ut på ett 
annat sätt i en annan situation (Billig, 1989: 250ff).  
   Intervjuaren måste alltså vara medveten om sin egen roll i argumentationen, och samtidigt 
vara öppen för respondentens reflektioner. Detta innebär också att intervjuaren måste skapa en 
jämlik situation, både genom att vara öppen med sina syften, och att respektera 
intervjupersonens integritet. Jag kommer att närmare gå in på hur jag följt Vetenskapsrådets 
etiska riktlinjer nedan, men först skulle jag vilja säga något om forskarens ambivalenta roll 
som både deltagare och observatör. 
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7.2.2 Deltagare eller observatör? 
Filosofen Hans Skjervheim (1996) menar att samhällsvetenskapliga forskare av tradition 
distanserar sig från dem som de intervjuar. Forskaren och intervjupersonen har inte ett 
gemensamt samtalsämne; det är inte de utsagor som intervjupersonen producerar som 
forskaren fokuserar, utan det faktum att just den här personen säger just det som hon/han 
säger. Intervjupersonen objektifieras som ett ”fall” och vi gör oss därigenom främmande för 
vad personen säger. Det är dock filosofiskt omöjligt att objektifiera sig själv; om jag försöker 
tänka på det jag tänker som ett faktum, är denna min reflekterande tanke ej ännu objektifierad, 
och jag är fortfarande ett subjekt. På det sättet är det omöjligt att distansera sig från mötet; 
forskaren utför en objektifiering som saknar objektivitet. Det forskaren vill göra är att sätta 
intervjupersonens utsagor i en sociologisk, psykologisk eller socialpsykologisk kontext, och 
förklara intervjupersonen som beroende av denna kontext i sitt handlande (aa. 127ff). Detta 
innebär en ojämlikhet mellan forskare och intervjuperson, något som intervjupersonen ofta 
känner av, och kan därför sluta sig i en intervjusituation. Det är sällan någon eftersträvar att 
bli objektifierad och fråntagen sin fria vilja (aa. 130f). Detta förhållningssätt till utsagor som 
objektiva fakta ersätter strävan efter att delta i och tolka människors redogörelser (aa. 133). 
   På sätt och vis är detta förhållningssätt typiskt för diskursanalytikern – intervjupersonens 
berättelse abstraheras från intervjusituationen och behandlas som diskursiva uttryck, som 
fakta om en diskursiv formation eller med Billigs terminologi, fakta om sunt förnuft. Det jag 
har tänkt på i intervjusituationen är att vara noga med att skilja intervjusituationen från en 
senare analys av materialet. I intervjusituationen är forskaren deltagare – hon/han är med om 
att skapa en argumentation tillsammans med intervjupersonen, men i analysen behandlar 
forskaren intervjuns utsagor som fakta; detta är ofrånkomligt i den dilemmatiska ansatsen. 
Inte desto mindre handlar det om en speciell sorts fakta, nämligen fakta i relation till en 
diskursiv kontext, vilken även forskaren är en del av. Detta innebär att varje tolkning och 
kategorisering av analysen sker i relation till denna kontext av diskurs och sunt förnuft, 
varigenom forskaren även i analysen är en sorts deltagande observatör. Distinktionen 
deltagare/observatör är därför inte helt tillämpbar för en väl genomförd dilemmatisk 
undersökning 
   Det finns ingen anledning för forskaren att hemlighålla sitt förhållningssätt till 
intervjupersonens redogörelser. I intervjuerna förklarade jag för intervjupersonerna att jag vill 
lyssna på och lära mig av deras berättelse. Samtidigt förklarade jag att jag skulle använda citat 
och resonemang ur intervjuerna för att säga något allmänt om hur det är att ha husdjur. Även 
om den dilemmatiska ansatsen har vissa begränsningar i fråga om att fördjupa sig i andras 
upplevelser, har ansatsen trots allt fördelen att den erkänner varje utsaga som ett uttryck för 
något allmänt, oavsett vilken situation eller position som talaren befinner sig i. Så länge som 
forskaren är medveten om ansatsens begränsningar, kommer hon/han att kunna dra nytta av 
de fördelar som detta verktyg för datainsamling och analys bjuder. 
 
7.3 Urval 
Den grupp jag studerar är husdjursägare. Jag har inte gjort någon noggrann avgränsning av 
termen, och jag använder den synonymt med termen ’sällskapsdjur’. Här låter jag således 
begreppet ’husdjur’ även omfatta till exempel hästar och kaniner, som ofta lever utanför 
hemmets fysiska väggar. I en kvalitativ undersökning är det nödvändigt att maximera urvalet i 
den grupp som undersöks. En kvalitativ forskare är ute efter motsägelser och osannolikheter, 
aspekter som kan nyansera resultat. Genom att aktivt leta efter personer som kan bidra med 
sådana redogörelser försöker forskaren försäkra sig om att hon/han maximerar möjligheten att 
det osannolika ska dyka upp i en intervju. Om det osannolika trots allt inte dyker upp måste vi 
fråga oss varför; denna frånvaro är en del av analysen (Becker, 1998: 86f). Att maximera 
urvalet i detta fall handlar om att försöka tänka sig alla möjliga husdjursägare, och försöka 
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samla ihop några husdjursägare som kan tänkas motsäga varandra. Urvalet i den här 
undersökningen är ett bekvämlighetsurval vilket innebär att jag valt ut personer i min 
omgivning (Bryman, 2002: 312f). Det har varit människor som jag känt till, eller som bekanta 
känt till, men som jag inte känner väl. Ordet bekvämlighetsurval ger lätt bilden av en lat 
forskare som inte är beredd att sticka näsan utanför dörren för att få tag på respondenter. Men 
i kvalitativ forskning är bekvämlighetsurvalet en fördel: genom att jag på förhand kände till 
något om intervjupersonerna fick jag möjligheten att skapa ett urval som var så maximerat 
som möjligt i avseende på intervjupersonernas olika livsvillkor. På grund av att jag endast 
hade två månader på mig att utföra den här undersökningen ansåg jag att fem intervjuer, samt 
en provintervju, vore lagom. Jag valde ut ett antal potentiella intervjupersoner och utifrån vad 
jag visste om dem förde jag en tänkt argumentation tillsammans med dem om hur det är att ha 
husdjur. Jag tog kontakt med de personer som gav de intressantaste svaren. I urvalsprocessen 
blir det alltså mycket tydligt att tänkandet är en form av argumentation, som Billig hävdade 
ovan. 
   Mina respondenter blev Martin, som är en 30-årig vegan som arbetar aktivt med 
djurrättsfrågor och har en kanin; Anders, som är i 40-årsåldern och som bor med fru och barn, 
har flera hundar och som tävlar med hundarna och jagar; Johanna, en veterinär i 40-årsåldern 
som bor med man och barn och har en hund som hon tränar och tävlar med; Agnes, en 
pensionär i 60-årsåldern som föder upp hästar och har flera hästar, katter, höns och en hund; 
samt Katarina som är i 50-årsåldern som har en katt. Samtliga respondenter har också haft 
husdjur innan de skaffade de husdjur de har nu. 
   Tre av respondenterna är födda och uppvuxna i Sverige, en av dem är född och uppvuxen i 
ett annat nordiskt land, och en är född och uppvuxen i Ryssland. Jag diskuterar dock aldrig 
denna bakgrund i analysen, eftersom jag helt enkelt är intresserad av att se vilken social 
innebörd husdjursrelationen tilldelas av husdjursägare som anser att husdjuren är viktiga för 
dem. Den enda förutsättningen är att personerna lever i Sverige. Även om det finns 
undersökningar som uppvisar skillnader i attityder till husdjur utifrån kön, klass och etnicitet 
(se Franklin 1999: 192), är det själva husdjursrelationen mellan den engagerade 
husdjursägaren och husdjuret som står i fokus i denna undersökning.  
 
7.4 Intervjumanualen och intervjuernas tillvägagångssätt 
Jag skrev intervjumanualen så att den börjar med allmänna relativt lättbesvarade frågor, och 
personliga frågor om personens relation till husdjuret i fråga placerade jag i mitten av 
intervjun. I slutet av intervjun tog jag upp allmänna frågor om djurrätt vilka i och för sig kan 
vara känsliga för vissa, men som samtidigt låter respondenten svara med en viss distans till 
frågorna i och med att de inte handlar om den faktiska husdjursrelationen (se bilagan för den 
kompletta intervjumanualen).  
   Förutom bakgrundsfrågorna var intervjun uppdelad i fem teman. Först ställde jag några 
inledande frågor om respondentens husdjur. Denna del gav en förståelse för respondentens 
situation, men här fick jag även en insyn i hur intervjupersonen resonerar om att skaffa 
husdjur. Svaren jag fick fungerade också som stöd under resten av intervjun. I den andra delen 
tog jag upp personens relation till husdjuret. Här omtalade jag relationen explicit som en 
relation, ett ordval som jag trodde skulle kunna uppfattas som märkligt. Emellertid var det 
ingen intervjuperson som ifrågasatte termen ’relation’, men frågan visade sig vara mycket 
givande. Under det tredje temat ställde jag frågor om intervjupersonens allmänna 
förhållningssätt till husdjursfenomenet. Här diskuterade jag också intervjupersonens egen 
definition av begreppet ’husdjur’. Under det fjärde temat fortsatte denna diskussion. Här 
intresserade jag mig för hur intervjupersonerna ser på husdjurets behov, vilket ledde till en 
diskussion om domesticering, mänskligt och djuriskt. I den femte och sista delen ställde jag 
frågor rörande djurrätt, jakt och veganism. Med dessa frågor hoppades jag kunna få en bild av 
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respondentens syn på djur i allmänhet. I och med att dessa frågor avslutar intervjumanualen 
fick varje respondent chansen att relatera sin syn på dessa fenomen till sin syn på husdjur. 
   Innan jag utförde de intervjuer som fungerar som empiriskt material i den här uppsatsen 
gjorde jag en provintervju med en person vars åsikter jag redan var bekant med i stort. Detta 
innebar att jag kunde jämföra mina förväntningar med de svar jag fick, och jag gjorde mig på 
så sätt medveten om några saker jag tagit för givet i arbetet med intervjumanualen. Jag fick 
också möjlighet att redigera några otydligheter i manualen. Jag gjorde ljudupptagningar av 
samtliga intervjuer, med intervjupersonernas godkännande, och transkriberade sedan 
intervjuerna. Intervjuerna tog mellan 45min och 1h 45min. Transkriptionerna fungerade sedan 
som undersökningens empiriska material.  
 
7.5 Allmänt om analysen 
Jag påbörjade analysen av det insamlade materialet genom att bekanta mig närmare med 
intervjuerna. Detta innebar en grundlig genomläsning av alla intervjuer. Under tiden 
markerade jag passager som jag ansåg särskilt innehållsrika. Genom att jämföra avsnitt i vilka 
intervjupersonerna sade något om den relation de har till djur i allmänhet, och till sina husdjur 
i synnerhet, kunde jag upptäcka både återkommande teman, och återkommande motsägelser 
till dessa teman. Under arbetet bildades så sakteliga olika kategorier av teman och åtföljande 
motteman. Parallellt med kategoriseringsarbetet letade jag i teoretiska verk efter jämförelser 
mellan djur och människor. Jag lyckades finna flera avsnitt som innehöll samma sorts 
argumentationer som intervjumaterialet. Dessa avsnitt använder jag i uppsatsen för att 
förtydliga vissa dilemmatiska poänger i de olika kategorierna, men också för att visa att 
samma teman och motteman som jag funnit i det empiriska materialet återkommer i välkänd 
litteratur. Enligt en antikvarisk diskurspsykologi är de teman och motteman som står att finna 
i ett givet empiriskt material delar av ett gemensamt sunt förnuft, och därför bör varje tema 
som jag kommit fram till i analysen kunna återfinnas i teoretiska verk och skönlitteratur. 
   Jag betraktar intervjuerna som mitt huvudsakliga empiriska material, och jag markerar 
enskilda citat genom att skriva ut dem i en mindre storlek. Citat från publicerade texter har 
samma typografi som citat i andra avsnitt av uppsatsen. De gånger jag refererar till enstaka 
uttryck som intervjupersonerna använder sig av markerar jag dessa endast med 
citationstecken, och tar mig friheten att böja dem så att de ska passa in i den flytande texten. 
Jag har också tagit bort stamningar i citaten och någon gång även ändrat grammatiska fel för 
att göra texten mer lättläst. Även om jag på detta sätt minskar antalet detaljer i 
transkriptionen, anser jag att jag bättre fångar intervjuernas dynamik på detta sätt. När texten 
blir mer lättläst blir intervjupersonernas argumentationslinjer tydligare. Jag har fingerat 
intervjupersonernas namn, medan jag av valt att ta bort alla husdjursnamn helt och hållet 
eftersom det skulle bli väldigt många namn att hålla reda på, och för att uppsatsen handlar om 
intervjupersonerna och deras syn på sina husdjur. Om jag studerat husdjuren själva hade jag 
istället anonymiserat deras ägare. 
   Jag lyckades reducera de kategorier jag arbetade med till fyra stycken. Dessa kategorier 
presenterar jag i resultatavsnittets fyra första underavsnitt. Jag fann att intervjupersonerna 
argumenterar om husdjurets medvetande och den karaktär husdjurets upplevelser har, om 
mänskligt och djuriskt, om tiden och dess betydelse för vilken mening vi ger 
husdjursrelationen, samt om språk och kommunikation. Denna uppdelning skulle kunna göras 
annorlunda – samtliga teman går in i varandra, men jag har valt att göra uppdelningen på detta 
sätt för att jag tycker att den tydliggör vissa drag i ett enda övergripande dilemma. Detta är 
dilemmat mellan det mänskliga och det djuriska i husdjuret. Husdjur betraktas å ena sidan 
som djuriska, drivna av instinkter och drifter; å andra sidan betraktas husdjur som en del av en 
mänsklig gemenskap, med vissa mänskliga egenskaper. I resultatavsnittet försöker jag visa 
hur båda sidor av detta dilemma förekommer i intervjuerna och i flera filosofiska texter. En 
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motsägelsefullhet behöver inte uppträda inom en och samma text eller intervju för att vi ska 
ha att göra med ett dilemma. Eftersom intervjupersonerna lever i samma samhälle och 
texterna är kända i detta samhälle innebär en motsägelse mellan två argumentationslinjer att 
denna motsägelse är en del av vårt gemensamma sunda förnuft.  
 
7.6 Kort om kvalitativa undersökningars kvalitet 
I det här avsnittet kommer jag att diskutera vilka beaktanden jag gjorde för att försäkra mig 
om undersökningens kvalitet. Det ”kvalitetstest” som Winther Jörgensen och Phillips (2000) 
betonar är huruvida analysen är sammanhängande. Om många aspekter av insamlat material 
inte passar in i den slutgiltiga analysen är analysen heller inte givande för en förståelse av 
fenomenet. Därför är det viktigt att lyfta fram och bearbeta teman i materialet som kan verka 
motsägelsefulla, för att visa vilken plats dessa har i analysen som helhet. Jag har därför 
försökt att finna motsägelser i data, precis som jag maximerade urvalet för att möjliggöra 
sådana motsägelser. Dessa problematiska aspekter har jag sedan arbetat för att integrera i 
analysen. Jag har givetvis varit speciellt intresserad av dilemman som framkommit i intervjun, 
och har därför varit noggrann med att iaktta problematiska passager (aa. 123). En noggrann 
beskrivning av intervjupersonernas redogörelse, förenad med exemplifierande citat, är viktig 
för detta ändamål eftersom detta ger läsaren en sammanhängande insyn i intervjupersonernas 
förhållningssätt. På samma sätt ska hela uppsatsen i vilken resultatet presenteras vara 
sammanhängande, teori ska hänga ihop med analys på ett tydligt sätt. Samtidigt ska det 
framgå att studien inte varit ett sätt för forskaren att pracka på intervjupersonerna sina egna 
förutfattade meningar (Bryman, 2002: 260f). Den dilemmatiska ansatsen bemöter det sista 
problemet särskilt bra, eftersom man på förhand räknar med att bli motsagd. Oavsett om 
intervjumanualen följer en teoretisk utgångspunkt, kommer varje person att förhålla sig 
kritiskt argumentativ till de eventuella värderingar som frågorna uttrycker. När något framstår 
som oproblematiskt i intervjun är det forskarens uppgift att hitta konflikten som ligger 
begravd under ytan. 
   I kravet på helhetens konsistens är det viktigt att betona förhållandet mellan förförståelse 
och analysen (Larsson, 1994: 165ff). Avsnitt (5) har fått fungera som både en teoretisk 
utgångspunkt och som en redogörelse för min förförståelse. Det är det förhållningssätt med 
vilket jag tagit mig an analysen av intervjuerna. Samtidigt skrev jag avsnittet delvis utifrån de 
intervjuer som jag utfört. I en diskursanalys tenderar forskaren att ibland att osynliggöra sin 
roll som tolkande subjekt, och detta innebär att även forskarens egen förförståelse integreras i 
ett allmänt förhållningssätt. Jag har i detta fall försökt vara tydlig med att alla diskussioner om 
litteratur och teorier i grunden bygger på mitt eget intresse som forskare. Alltså går det inte att 
en gång för alla skilja på forskarens förförståelse och teoretiska utgångspunkter. 
   I diskussioner om kvalitativa undersökningars etik brukar etiska avvägningar ställas i 
konflikt med undersökningens kvalitet. Att vara överdrivet noggrann med intervjupersonernas 
integritet innebär att man samtidigt kommer vara tvungen att hemlighålla viktiga aspekter av 
undersökningen. I kvalitativ forskning är det dock så pass viktigt att vinna de medverkandes 
förtroende och samarbetsvilja, att god etik måste uppfattas som ett tecken på kvalitet. Att 
värna om intervjupersonernas integritet är samtidigt att värna om en jämlik och givande 
interaktion mellan forskare och intervjuperson (aa. 171f). När jag tog kontakt med 
intervjupersonerna var jag noggrann med att redan från början förklara Vetenskapsrådets 
etiska riktlinjer, och hur jag tänkt följa dem. Jag förklarade att undersökningens fokus var på 
hur vi förhåller oss till husdjur idag. Sedan redogjorde jag för intervjupersonens anonymitet, 
att jag kommer att behandla det empiriska materialet konfidentiellt och att det endast kommer 
att användas i vetenskapligt syfte, samt att intervjupersonen kan låta bli att svara på frågor och 
när som helst avsluta intervjun. Intervjupersonerna fick också möjlighet att dra tillbaka sin 
medverkan fram till ett visst datum. Jag upprepade denna information vid intervjutillfället.  
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Avslutningsvis är resultatet ett prov på undersökningens kvalitet. Eftersom målet för varje 
undersökning är att skapa eller utöka en förståelse för något, måste varje uppsats lämna 
läsaren med uppfattningen att undersökningens resultat varit givande på detta sätt (aa. 179). 
Låt oss gå vidare till undersökningens resultat med denna tanke i minnet.  
 
 
8. Resultat 
Vi behöver aldrig känna oss helt utelämnade i ett dilemma, eftersom varje dilemma är ett 
socialt fenomen. Det specifika dilemma som kan besvära en människa i en särskild situation 
blir möjligt genom att det sunda förnuftet som delas av ett samhälle har en dilemmatisk form. 
Det finns alltid två sätt att se på ett problem, två vägar att välja, två sidor av samma mynt. I 
texter som är viktiga för ett samhälle återkommer samma dilemman som i vardagen, eftersom 
kulturella uttryck och verbala möten tar sin utgångspunkt i samma sunda förnuft. I analysen 
har jag bearbetat intervjuerna på det sätt som den antikvariska socialpsykologen arbetar, med 
andra ord, jag har relaterat intervjuerna till populära och välkända texter. Denna diskussion är 
på intet sätt uttömmande. Jag gör inte anspråk på att göra någon form av sammanställning 
över det sunda förnuftet rörande relationen mellan människa och djur uttryckt i filosofisk 
litteratur. En läsare gör alltid bäst i att ta översiktliga kvasihistoriska diskussioner med en 
nypa salt, eftersom en författare alltid väljer texter och skriver sitt urval utifrån sina personliga 
referensramar, och med sitt speciella syfte, för att inte säga en personlig agenda. Min agenda, 
som jag skulle vilja se det, är att visa att det finns några centrala dilemman rörande vår 
relation till djur i det västerländska samhället. Som vi sett i avsnitt (5) så verkar det som att vi 
har nära förhållanden till djur, samtidigt som vi ideligen drar gränser mellan oss själva och 
djuren. Detta är det huvudsakliga dilemmat: å ena sidan vill vi komma nära djuren, å andra 
sidan skjuter vi dem ifrån oss. Å ena sidan bejakar vi sidor hos djuren som vi liknar vid 
egenskaper hos oss själva, å andra sidan betonar vi djurens djuriskhet och deras essentiella 
olikhet gentemot människor. 
   Jag valde att dela upp diskussionerna som fördes i intervjuerna i fyra teman, vilka utgår från 
vår syn på medvetande, kultur, tid och språk. Dessa teman är egentligen intimt förknippade 
med varandra; det finns inget som förhindrar en argumentatör att pendla mellan olika teman 
och motteman för att göra en poäng. Vår syn på kultur är till exempel relaterad till vår syn på 
språk, men jag tycker att det har varit givande att göra denna åtskillnad för att få fram nyanser 
i intervjuerna. Samtliga teman är i sin tur en del av detta huvudsakliga husdjursdilemma. I 
avsnitt (8.5) kommer jag avslutningsvis att diskutera hur husdjursdilemmat tar sig uttryck i 
den form som husdjursrelationen har. 
 
8.1 Andar och automater 
Intervjupersonerna talar både om sina djurs upplevelser, och sitt eget förhållningssätt till dessa 
upplevelser. Anders talar gärna om sina hundars egenskaper i relation till det hundarna ska 
arbeta med: bruksträning och jakt. Han tycker att det är fascinerande att människan kan hjälpa 
ett djur till att bli någonting mer genom träning. Han har ett deterministiskt synsätt på djurs 
beteenden: 
 

[O]m du tar djuret så har det, den föds och så kommer det till världen och sen efter ett tag när det 
börjar bli vuxet så har den ett visst antal beteenden som den har med sig då i paketet. De här 
beteendena vill jag ju ska bli någonting mer. Och jag, jag tror ju inte att man kan tillföra nya 
beteenden, utan alla beteenden finns liksom i det här djuret redan. Det är upp till oss att plocka 
fram dem, förstärka de beteenden vi vill ha ännu mer. 
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Särskilt spännande är det när det finns lite ”krut” i en hund som han tränar, en framåtanda 
som kanske visserligen yttrar sig i oönskade beteenden som till exempel att hunden jagar 
katter, men som han kan få hunden att kanalisera i en träningssituation. Han tycker att det är 
fascinerande ”när du får dem att lära sig någonting nytt, då har du ju tillfört något nytt i den, hos det djuret”. 
Denna syn på inlärning kan verka instrumentell eller behavioristisk, men samtidigt talar han 
om deras personligheter:  
 

[D]e är ju sina personligheter, vad ska vi säga, väldigt trogna. De liksom har sin integritet, det är 
[den äldsta hunden] högst på rangen, sedan kommer [den näst äldsta] och så är väl [den yngsta] 
något slags odrägligt plåster som de tycker mest att vi kan lämna tillbaka, men hon börjar liksom 
få en plats. 
 

När han talar om sina hundar diskuterar han hundarnas förmågor att lösa uppgifter som han 
lär dem, men samtidigt är han mån om att även diskutera hundarnas egna upplevelser av detta 
arbete. Hans äldsta hund är till exempel duktig på att följa luktspår, men han uppskattar 
särskilt att detta är något hon gör med inlevelse. Varje spår ”kämpar hon efter tills hon tycker hon är 
klar, med inlevelse. Så att det är väl hennes stora styrka”. Han pendlar på detta sätt mellan att å ena 
sidan tala om behavioristisk inlärning, och å andra sidan tala om djurs personligheter och egna 
upplevelser av situationen. En svårbemästrad hund kan man beskriva som en utmaning, och 
att lära en sådan hund något nytt ger en särskild tillfredsställelse och tilltro till den egna 
förmågan. Men i och med att Anders också betonar hundens egna upplevelser av träningen 
kan svårigheten att hantera hunden betraktas som en excentricitet i hundens personlighet. När 
hundens bestämda vilja sätts mot brukshundstränarens envetna träningsarbete resulterar detta 
helt enkelt i ett spännande möte mellan två karaktärer. 
   Detta blir ännu tydligare i intervjun med Katarina. Om relationen till sin katt säger hon att 
det är en ”väldigt trevlig, vänskaplig människa-djurrelation”. Det är alltså en relation mellan ett djur 
och en människa, men också mellan två individer. Detta uttrycker hon när hon jämför hundar 
och katter: ”Just det här självständiga att man kan inte bestämma över en katt som över en hund”. […] Så att 
[min katt] är en mycket självständig individ. Kattindivid.. Vi kan anta att Anders inte skulle instämma i 
denna jämförelse. Dock är det intressant att studera på vilket sätt Katarina gör denna 
jämförelse: 
 

Men det, på något sätt, bästa tycker jag, själva livsstilen för mig, att ha ett djur och leva med ett 
djur och accepteras av katt eller hund också, som matte. För att katter kan vara så att om de inte 
trivs så flyttar de, de hittar en annan familj att gå till. De, är verkligen, visar ’Nej, de här 
människorna vill jag inte vara med’. 

 
För Katarina indikerar kattens självständighet två saker. För det första talar hon om katten 
som en individ när den uppträder självständigt. Självständigheten är en indikator på att katten 
är en person. För det andra menar hon att det självständiga beteendet garanterar att katten 
uppskattar tillvaron med henne. Katarina menar att katten har upplevelser och en medvetenhet 
om den egna situationen. För sitt sätt att vara har Katarina också namngivit katten efter en 
känd idrottsutövare, vilket visar hur mycket hon betonar kattens individualitet. Samtidigt är 
hon inte helt främmande för att förhålla sig instrumentellt till katten i vissa situationer, 
eftersom hon tränar katten med klassisk betingning till att utföra konster. Och även om katten 
kan sägas ha egna upplevelser, skiljer hon dessa upplevelsers karaktär från människors: ”Jag 
tänker framförallt att intellektuellt så står vi inte på samma nivå”.  
   Agnes gillar hästar som har samma egenskaper som de hundar som Anders gillar: ”Så att det, 
jag är nog inte så mycket för den där riktigt skötsamma hästen, utan jag tycker nog att det är lite kul med lite 
humör och lite jävlar anamma, lite utmaning”. Hon tycker särskilt om hästar som ”sticker ut” lite, och 
uppmuntrar gärna dessa egenheter. Hon berättar om en av sina hästar som inte tycker om att 
få olika sorters mat blandad, så därför delar hon upp maten i olika behållare. Att vara mån om 
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djurets speciella intressen leder också till en starkare relation: ”De är lite, de är lite svårare att 
hantera, men blir också en otrolig kompis, när man får den som jag vill så är man väldigt tajt liksom”. Därför 
minns hon en speciell händelse i sitt liv som hon ångrar. Vid ett tillfälle sålde hon en häst hon 
egentligen var ganska fäst vid. När hon åkte för att hälsa på hästen såg den inte ens på henne. 
Hon förklarar vad detta beror på: ”en häst som känner sig sviken, den nonchalerar”. Katarina hävdar 
ovan att katter kan lämna den de bor hos om de känner sig missnöjda, och Agnes menar att 
det är något liknande som hänt henne. Ett bejakande av djurets autonomi kan leda till en 
starkare relation mellan sällskapsdjur och ägare, men detta innebär också att djur och ägare 
kan bli ovänner om djuret inte uppskattar relationen. 
   Agnes har tävlat med hästar på hög nivå och arbetar med hästavel och man skulle därför 
kunna tänka sig att hon skulle kunna ha en instrumentell ett syn på hästar, och kanske tala om 
dem som inkomstkällor eller medel i tävlingar. Hon talar till exempel om att hon gillar en 
särskild hästras för dess karaktäristiska sätt, men eftersom det inte finns så många sådana 
hästar i Sverige säger hon: ”Så att nu har vi inte så mycket material att välja bland, faktiskt”. Trots detta 
har hon alltså en syn på hästen som en individ person med egna upplevelser av och känslor 
gentemot andra. I detta sammanhang kan hästens personliga sätt härledas till dess ras. Medan 
hon tenderar att ibland omtala hästar som determinerade av arvsanlag och gener, får hennes 
hönor en roll i sammanhanget som fullkomliga automater, om än lite skämtsamt. De har till 
exempel inga namn. Med ett skratt säger hon: ”Det är mina blommor”. Hönorna är fina att se på 
när de springer på gården, och de ger fina ägg. Att hon kan betrakta hästar som personer, 
betyder inte att hönor måste få samma bemötande.  
   Martin gillar också djur med en stark vilja. På frågan vad han särskilt uppskattar hos sin 
kanin svarar han med ett skratt: ”Jag tror främst, att hon inte är social är ganska bra”. Detta ser han 
som ett tecken på djurets autonomi, att djuret inte låter sig påverkas utan vidare, utan 
uttrycker sina egna behov. Kaninens livshistoria inverkar också på relationens utformning: 
 

[H]on är självständig och hon är inte så påverkbar av min närvaro, hon är bara påverkbar när hon 
själv väljer det, och det är det som jag tycker är intressant med henne. Och sen att hon, eftersom 
hon har blivit slagen och sådär tidigare, […] jag tror att det är ytterligare en bild av att man 
faktiskt kan förstå hennes utsatthet och faktiskt ännu tydligare respektera hennes intressen, att 
hon inte är så social. 

 
I och med att kaninen har haft det svårt tidigare blir det särskilt viktig att vara lyhörd för de 
behov som kaninen uttrycker. Martin menar att han uppskattar när kaninen vågar uttrycka sin 
vilja, eftersom han då kan vara säker på att han ger henne det utrymme hon behöver. För att 
bevara kaninens rätt till autonomi betonar han att det vikigt att andra inte objektifierar kaninen 
och talar om den som gullig, eftersom djur är mer än bara gulliga, de kan bitas och rivas om 
det blir nödvändigt. Många gör fel på detta sätt: ”Alltså jag tror att det är, det är väldigt mycket såhär, 
den mänskliga referensramen appliceras på djuren hela tiden”. Att tillskriva djur ett medvetande innebär 
samtidigt att man respekterar djurets hela spektrum av önskningar och beteenden, och då går 
det inte att bemöta djuret som en leksak. Men han menar också att ordet gullig är ett ord som 
inte riktigt passar på kaninen över huvud taget. Epitetet är något som begränsar bilden av den 
det tilldelas, det är ett uttryck som människor använder utan att ha fog för det. Djur kallar inte 
varandra gulliga. Men Martin talar även om vad som händer när djurs autonomi begränsas. 
Han menar att de då ”har svårt att liksom agera utifrån sina primitiva drifter”. Även om den uttryckta 
autonomi är en självständigt uttryckt vilja, är den också ett tecken på en vilja att leva ut sina 
drifter från djurets sida. Han betonar visserligen att både människor och djur har primitiva 
drifter, men också att: 
 

Vi har ju möjligheten att välja. Och det är det som skiljer oss från djuren ganska mycket. Eller 
från andra djur, att vi har ju en mer sofistikerad, vad ska man säga, upplevelseutrustning, som 
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gör att vi kan uppfatta upplevelserna på lite olika sätt. Också liksom grader av omfattningen är 
väl också en skillnad. 

 
Djuret har, precis som vi, subjektiva upplevelser av sin situation och drifter som de styrs av, 
och för att kunna respektera djuret får vi inte glömma bort detta. Men sedan kan det alltså 
finnas en skillnad i vårt sätt att handla utifrån våra subjektiva upplevelser för att hantera 
automaten, även om de mest handlar om gradskillnader: ”De är inte sofistikerade som vi vill tro att de 
är. På nåt sätt. [skrattar] Och det är det främst som man måste ta hänsyn till. Liksom att de, de är lika primitiva 
som vi”. 
   Johanna är den enda av de jag intervjuat som uttrycker uppskattning för djur som är särskilt 
lugna, snälla och sociala. Detta förklarar hon när hon beskriver sin hund: 
 

Det är att hon är en så mjuk och, vad ska man säga, vänlig hund, framför allt. Det är liksom det 
viktigaste, att hon, ja, hon tycker om att vara med människor, hon vill gärna att man ska klappa 
och kela med henne, och ha kontakt med alla. Och sen att hon är en sån som, blir det lite bökigt 
så går hon därifrån istället. Att man känner att man kan, ja, man behöver inte oroa sig för henne. 
[…] Jag menar, trots allt så är hon ju, liksom, familjehunden.  

 
Att hon uppskattar hundens lugn handlar alltså om att det är viktigt att hunden ska fungera i 
familjen. Hon säger att hundar som är mer självständiga skulle vara bättre som till exempel 
polishundar, men detta innebär inte att hennes hund saknar denna självständighet. Hunden kan 
ta vara på sig själv och gör inget hon inte tycker om. Även för Johanna är det alltså viktigt att 
ha en hund som är självständig, särskilt då hon har barn, eftersom barn kanske inte är lika 
lyhörda för det hunden uttrycker. Hon menar att de flesta djur är ärliga genom att de på ett 
eller annat sätt visar när de inte uppskattar sin situation: 
 

[J]ag menar behandlar du dem väl och lägger ned tid och liksom försöker göra det bra utifrån 
deras villkor och behov så svarar ju de väldigt bra på det. Behandlar du dem fel så får du ju 
individer som blir  apatiska eller aggressiva eller mår väldigt dåligt då. 

 
Hon anser att människor saknar denna direkta ärlighet, eftersom ”människor kan ju förställa sig och 
liksom säga och göra saker som de inte menar”. Hunden är ”en individ som har sitt sätt att vara, som i vissa 
hänseenden påminner om oss människor” och denna speciella individ ger ”en till dimension i familjen” 
med sitt speciella sätt.  
   Ett återkommande tema i intervjuerna är alltså talet om husdjuren som självständiga 
individer, med en egen vilja och ett eget sätt, något som omtalas som autonomi, 
självständighet, individualitet och personlighet. Att djuren har egna önskningar uttrycks som 
en självklarhet, men samtidigt finns ett mottema uttryckt, i vilket husdjuret också framtonas 
som en rent biologisk organism. Intervjupersonerna talar om djurens medfödda beteenden, 
ras- och arttypiska egenskaper, primitiva drifter, och möjligheten till klassisk betingning, och 
talar därmed om djuren på ett ickemänskligt vis. Ibland kopplas autonomin till de primitiva 
drifterna; djuret är självständigt, men strävar endast efter att handla utifrån sina drifter. Detta 
tvetydiga förhållningssätt återkommer i René Descartes (1998) diskussion om människans 
villkor. För att förklara vad människan är verkar René Descartes (1998) ha känt sig nödgad att 
säga något om djur. Cogitot är självmedvetet; tack vare vår förmåga att ifrågasätta vår egen 
existens kan vi vara säkra på densamma, därav måste den filosofiske skeptikern existera (aa. 
96;99). Descartes beskriver kroppen som en automat, vilken själen har möjlighet att styra; 
människan är en deus ex machina. Människor är vidare kvalitativt åtskilda från djur, djuren är 
bara machina, ingen deus. Människor kan sammanställa ord eller andra tecken för att uttrycka 
sina tankar medan djuren saknar denna förmåga. Han betonar att ”Detta beror inte på att de 
saknar organ härför, ty man ser att skatorna och papegojorna kan framsäga ord på samma sätt 
som vi, dvs. så att det framgår att de tänker vad de säger”. Om det fanns en ande i automaten 



 32

skulle djuret låta oss få veta om det (aa. 64ff). Som Rey (1995) noterar hör denna uppfattning 
ihop med den kristna idén att det inte finns någon meningslös smärta. Gud låter ingen 
oskyldig lida, och om djur saknar själ så är det en teologisk omöjlighet att djur skulle kunna 
känna smärta. Men om djurs reaktioner på smärta endast är mekaniska, varför kan vi då inte 
betrakta även människans tänkande som helt mekaniskt (aa: 78ff)? 
   För att rätta diskussionen efter en sekulariserad vokabulär skulle vi kunna byta ut ”själ” mot 
”medvetande” eller ”medvetenhet” och ”automat” mot ”kropp” eller ”biologisk organism”. 
Richard Rorty (1980) använder sig hellre av en sådan terminologi och anser sig ha löst gåtan 
om huruvida djur har medvetande. Han menar att vi tilldelar djur som liknar oss högre 
moralisk status. En koala som lider väcker stor fasa hos oss eftersom ansiktsdrag och rörelser 
hos koalan liknar drag hos oss. Vi upprättar organisationer för koalans bevarande, medan vi är 
beredda att skicka grisar till slakt utan vidare betänkligheter. Rorty menar att det inte är något 
extraordinärt irrationellt med detta beteende, bara att vi bryr oss mer om tydligt synliga 
uttryck hos djur, deras ”utsida”, än vad som händer på deras ”insida” när vi förhåller oss till 
dem. Detta resonemang är en del av en argumentation mot idén om att det finns ett särskilt 
psykologiskt fenomen som vi kallar medvetande. Medvetande är snarare något som vi tilldelar 
varandra i interaktion. Rorty talar om att vi hos koalan kan föreställa oss en möjlighet till 
konversation, och vårt sätt att tilldela koalan mänskliga känslor är en del av denna förväntan 
om ömsesidig förståelse (aa. 190f). Eftersom begreppet ’medvetande’ snarare handlar om en 
relation än om en neurologisk funktion, måste vi förhålla oss kritiska till varje åtskillnad 
mellan djur och människa som baseras på idén om ett medvetande. 
   Intervjupersonerna tillskriver djur ett medvetande eller en ande, men hur mycket utrymme 
anden får i automaten är man oense om. Att djur har egna subjektiva upplevelser och därmed 
kan förhålla sig till sin situation uttrycks som självklart, men denna föreställning om en 
möjlighet till konversation innebär alltså inte att intervjupersonernas tal om sina husdjur är 
fritt från tal om cartesiansk automatik. Att djur är ”ärligare” och samtidigt ”på en lägre 
intellektuell nivå”, som två personer uttryckte det ovan, kan vara ett uttryck för att man ser det 
som att djur tenderar att låta automaten ta överhanden, medan människan istället kan välja att 
ta sig ur en situation med en vit lögn.  
 
8.2 Kultur och natur 
Som vi såg i det förra avsnittet redogör informanterna för sin förståelse av sina husdjurs 
medvetenhet genom att å ena sidan tala om sina husdjur som personer, men å andra sidan 
spekulera kring skillnader mellan människors och djurs medvetande i allmänhet. Sådana 
allmänna spekulationer innebär ett försök att fastställa något essentiellt djuriskt respektive 
mänskligt, eller något naturligt och något kulturellt. I detta avsnitt kommer jag därför 
behandla intervjupersonernas tal om det mellanmänskliga, det mellandjurliga och det som 
uppstår mellan människa och djur. 
   Martin hävdade i förra avsnittet att djur behöver få utlopp för sina primitiva drifter medan 
människor har en större valmöjlighet att välja att bortse från dessa drifter: ”[N]är det handlar om 
medvetande och just förmågan att ta moraliska beslut och så, så skiljer vi oss ganska rejält kan jag ju säga”. 
Men Martin accentuerar samtidigt likheten mellan människa och djur i fråga om primitiva 
drifter. Han anser att organiserade veganer gör fel i att sträva efter en ovillkorlig åtskillnad 
mellan människa och djur, eftersom det finns risker med en sådan distansering:  
 

För att människan är ju ett djur, […] desto mer man distanserar sig från djuren, på något sätt, 
desto mer så distanserar man sig från de grundläggande biologiska, primitiva drifterna också, 
som är väldigt mycket avgörande för hur människan hanterar kriser och så vidare.  
 

Trots den närhet vi har till djur idag tenderar vi ändå att negligera våra djuriska sidor. Om sin 
kanin säger han: ”[H]on är inte rustad, för hon har varit så begränsad i hennes egna primitiva drifter eftersom 
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hon har hela tiden levt i en mänskligt formad miljö. En domesticerad miljö”. Kaninen har glömt bort vad 
det är att vara kanin. Samtidigt vill han inte göra någon grundläggande åtskillnad mellan djur 
och människor: ”Men liksom principiellt sett så ser jag nog inga skillnader”. Han tycker att det kan vara 
svårt att upprätthålla sin integritet gentemot andra människor ”just för att man hela tiden tvingas att 
socialisera med andra människor” och ”det ingår liksom i det mänskliga samspelet på något sätt att göra det”. 
Vi kan alltså inte avsäga oss det sociala livet. Därför menar Martin att han är särskilt mån om 
sin kanins autonomi och ser till att människor inte tvingar in den i ett socialt sammanhang. 
Närheten till djur innebär en möjlighet att förstå denna vantrivsel och göra något åt den, men 
likt kaninen lever vi i en mänskligt formad miljö – vi är själva ”domesticerade”. Vi har precis 
som kaninen glömt bort att vi är djur. 
   Johanna hävdar inga grundläggande likheter mellan människor och djur i allmänhet utan 
betonar människors likhet med vissa ”flockdjur”: 
 

Ja, om vi pratar om de här djuren som är flockdjur, hur det är att ha reptiler och sådär, det vet jag 
inte, för de har ju liksom inte samma sociala samspel som om du tänker, jag menar, ja, hundar 
och katter och hästar och kaniner eller vad man nu har för husdjur. Så, jag menar de har ju 
socialt samspel, de är ju flockdjur och […] de har ju också behov av ömhet och närhet och att 
göra saker som de tycker är roligt. 

 
Människan är social i grunden, liksom flockdjur, och skiljer sig på så sätt från djur som inte 
lever i flock. Hon förklarar att hon därför förhåller sig till sin hund på så sätt att hon ”betraktar 
henne som en i familjen”. När människor omkring henne inte ger hunden uppmärksamhet, på 
samma sätt som hennes andra familjemedlemmar uppmärksammas, leder det ofta till att hon 
inte längre räknar dem till sin vänskapskrets. Hon kräver alltså andras acceptans av djurets 
sociala sidor. Samtidigt finns det även flockdjur som inte bör bli en del av en mänsklig 
gemenskap. Ett exempel är vargen som ”är ett vilt djur, de ska leva i vilt tillstånd”. Hon uttrycker 
också att det är viktigt att ta hänsyn till djurets ”föräldradjur” när man skaffar hund för att 
man på så sätt kan förutsäga hundens egenskaper, både fysiska och ”mentala”. Eftersom vilda 
vargar inte är framavlade finns det ingen möjlighet att leva med dem i en familj. Människans 
sociala sidor är alltså enligt Johanna inget unikt mänskligt eller något kulturellt. Människors 
sätt att vara tillsammans är inte unikt. Martin hävdade ovan att människor tenderar att tränga 
undan sina drifter till förmån för socialt samspel. Djur som domesticeras underkastas samma 
undanträngning. Johanna talar också om detta händelseförlopp, men i positiva ordalag: 
 

[J]ag tror du får en hund som mår bättre också, att den får liksom använda mycket av sina egna, 
ja de behov eller drifter de har. […] Jag menar alla hundar har ju ändå en viss lust av jakt och 
spårarbete och så. Och att då kanalisera den energin på en aktivitet som du tycker är bra så är det 
ju mindre risk att de sticker för vilt och jagar cyklister eller folk eller joggare eller så.  

 
Relationen mellan hund och människa blir möjlig för att människan ger hunden möjlighet att 
kanalisera sina drifter. Träningen är ett sätt att utforma den sociala gemenskapen så att den är 
kompatibel med hundens flockbeteende. På samma sätt talar Anders om sina hundar: de 
behöver utföra vissa beteenden. Han menar att en god husdjursrelation är när hunden och han 
själv utvecklas tillsammans. Hundarna måste få chans att göra saker som de utvecklas av: 
 

Annars blir det ju lätt att man får hundar som börjar hitta på egna saker, […] de ersätter ett 
beteende med något annat. Och det där något annat, det kan ju vara vad som helst. Det kan vara 
att börja försvara matskålen, och det kan ju vara att gnaga sönder saker, och jag tror ju att ska du 
liksom få hunden och förstå, eller att falla till ro i sig själv, och falla till ro i flocken och 
familjen, så måste den ha en funktion att fylla. 

 
När Anders talar om umgänget med hundarna, talar han om hundarnas rätt till att ta det lugnt 
och slappna av. Anders beskriver hundarnas tillvaro utanför mer strukturerade aktiviteter:  
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De är mest bekymrade om maten kommer klockan sju eller kvart över sju. Det är liksom deras 
stora bekymmer. […] Och det är helt perfekta besvär för dem att ha, för att vi har hållit på så 
mycket med dem, så att de förtjänar att få vara lite ifred, bara få vara hundar 

 
När hundarna inte är fullt uppe i en uppgift utdelad av en människa är de bara hundar. Att 
”bara få vara hundar” innebär dock inte att avskiljas från mänsklig interaktion. På samma sätt 
som Johanna, menar han att samvaron med människor inte behöver innebära ett 
förmänskligande av djuret. Som han säger: ”ibland måste de få lov att vara, bara vara djur, bara på sina 
vis”, och en avslappnad promenad där det viktigaste är att upprätthålla kontakten mellan hund 
och ägare kan vara ett sätt att låta djuret vara djur. Hunden är alltså som mest hund när den 
inte följer kommandon, tränar, eller arbetar som jakthund. Men är Anders som mest människa 
på den i stort sett villkorslösa promenaden? Detta är oklart.  
   För en hund att bara vara hund kan alltså vara att umgås med människor. Han försöker 
samtidigt att skilja på människor och djur genom att hänvisa till att djur är egoistiska, ”De gör 
det de vinner på själva. Det är… och det gör ju inte människor.”. Men han har svårt att hålla fast vid 
denna distinktion: ”Ibland är det ett väldigt samarbete i det där, men det finns liksom ingen demokratisk 
tanke i djurvärlden, det gör det inte, det är väl skillnaden”. Flockdjur behöver inte vara helt egoistiska, 
det enda som skiljer människor från djur är att människor kan abstrahera en upplevelse av 
samarbete i politiska idéer. Men att kunna diskutera humanism verkar inte vara viktigt i 
umgänget tillsammans med djuret. Ett umgänge utan intellektuella diskussioner duger bra: 
”Det är väl det här välbefinnandet. Ett husdjur är, det är att det tillför något extra i flocken på något sätt, både 
förenat med nytta och nöje, ja, den sociala funktionen”. Här beskriver han alltså till och med 
konstellationen av människor och djur som en flock. Umgänget mellan människor och djur 
behöver alltså inte åtskiljas med olika namn, han talar inte om familj kontra flock, utan 
begreppen fungerar närmast synonymt. ”Flockmedlemmarnas” olika intressen behöver inte 
kollidera, faktum är att de över huvud taget inte behöver vara olika. Vi kan skapa en vardag 
tillsammans utifrån gemensamma vanor, hundar och människor är båda ”vanedjur”. Han säger 
att ”O, ja, där är vi lika. Vi tycker ofta om samma saker”. Anders betonar alltså det enkla i umgänget 
med hunden. Tillsammans kan hans ”flock”, bestående av människor och hundar, bygga upp 
en gemensam vardag, med trevliga stunder: ”[hundarna] är ju en del av familjen, verkligen. Så att när vi 
sitter i soffan och tittar på TV, då är ju hundarna med, så våran soffa är som en stor valplåda”. 
   Katarina utrycker det gemensamma i socialiteten hon människor och (flock-)djur mer 
sparsamt när hon talar om sin katt: ”Jag tror att han är, hur ska man säga, djur för mig, det är inte, han kan 
inte ersätta mänsklig relation på det sättet”. Även om hon betonar det positiva i umgänget med djuret 
är hon inte främmande för att psykologisera denna relation: ”Ur medicinsk synpunkt så måste jag 
säga så att det är avstressande när man har ett djur nära intill”. Hon menar att ”ibland när man är ledsen eller 
glad, så lägger man kanske mänskliga aspekter på ett djur, men man vet ju skillnaden, att det är ett djur”. Vi 
kan ibland glömma bort att katten är katt när vi förhåller oss till den och tillskriva den tankar 
som passar oss för stunden. Oavsett sin domesticering har katten en viss natur, och denna 
natur måste få komma till uttryck: ”Ja, jag tycker att det, kattens natur är att jaga och att vara ute i 
naturen. Så det är klart att det finns ju raser som är avlade så de behöver inte mycket av det här”. Precis som 
Johanna uttryckte att graden av socialitet kan bero på avel, kan kattens kattlighet avlas bort. 
Det naturliga är alltså inget oföränderligt eller essentiellt enligt Katarina, även om kontakten 
med katten definitionsmässigt aldrig kan ersätta mänsklig kontakt.  
   Även Agnes tycker att det är viktigt att låta djuren få leva ut sin natur. Det naturliga innebär 
något friskt och oproblematiskt, som både människa och ryttare mår bra av. Hon är självlärd 
ryttare och började med att lära sig att rida barbacka, utan tyglar. Denna ”filosofi” 
sammanfattar hon i följande citat: ”Fast annars tycker jag, jag har haft friska, väldigt friska hästar. Och jag 
tror att det är där, att de får vara naturliga. Man ska inte konstla till det för mycket”. Det är viktigt att ”låta de 
få vara djur men accepterar människan”. Djuret kan alltså upprätthålla sin naturlighet även om det 
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lever i människors närhet. Djur som råttor och ormar tycker hon inte att man ska ha som 
husdjur eftersom man måste ha dem i bur. Det innebär ett annat sätt att ”konstla till” djurets 
tillvaro. Ett djur som inte kan gå ut och i viss mån få vara ”naturligt” är inget riktigt husdjur. 
Samtidigt tycker hon inte att djur som vanligtvis domesticeras ska leva vilt och föröka sig 
fritt: 
 

Det var ju en vildkatt som kom till oss, en hona, och sedan fick hon ungar, och så fick hon ungar 
och så, och då blev det äckligt. Då blir det inte katter. Då blir man nästan rädd att sätta ned en 
hand i en foderlåda för att man är rädd att det är en katt där. 

 
I början matade hon katterna och tog hand om dem, men insåg tillslut att situationen blev 
ohållbar. Det var katter överallt, och många blev överkörda. Hon bestämde sig då för att låta 
avliva de flesta av katterna, medan hon behöll ett fåtal som sällskapsdjur i stallet. Även om 
man kan tänka sig att det hör till katters ”natur” att föröka sig obegränsat och att gömma sig i 
foderlådor så innebär detta samtidigt ett utträde ur husdjursrollen och därmed den mänskliga 
gemenskapen.  
   I förra avsnittet betonade intervjupersonerna olika former av mentala eller intellektuella 
skillnader mellan människor och djur. I detta avsnitt har skillnader kommit fram i talet om 
umgänget med djuret. Ett återkommande tema är diskussionen om husdjurets särskilda behov; 
djuret måste få leva ut sina drifter, vara naturligt och därmed ”bara vara djur”. Mottemat är i 
detta fall talet om husdjuret som socialiserat eller förmänskligat. Två försök till en lösning på 
dilemmat mellan det kulturella och det djuriska förekommer i form av två begrepp. För det 
första kan djur domesticeras och blir därmed förmänskligade, medan så mycket som möjligt av 
djurets djuriskhet bevaras. Å andra sidan kan man tala om att vi alla är flockdjur. Detta 
begrepp handlar om att försöka förklara hur det kommer sig att djur och människor kan 
komma så bra överens genom att hänvisa till en idé om något naturligt för människor och vissa 
sorters djur. Dock kvarstår faktum: i det första fallet har djuret fått en mänsklig karakteristik, 
och i det andra fallet har människan fått en djurisk. Dilemmat förblir olöst. 
   Det finns risk för att den naturliga djuriskheten kvävs i en husdjursrelation, och därför måste 
husdjurets ägare (eller ”förmyndare” som Martin hellre vill kalla sin roll) vara mån om djurets 
intressen. I intervjuerna finns det ingen enhällig beskrivning av vilka dessa behov är. Martin 
betonar det djuriska i både människa och djur, medan Johanna betonar det sociala eller 
kulturella hos både djur och människor. Anders menar å ena sidan att människor lever efter 
abstrakta idéer som djur saknar, men å andra sidan verkar det inte förringa husdjursrelationens 
sociala funktion. Både Johanna och Martin talar om att djur kanaliserar drifter socialt – djuret 
måste få vara aktivt i mänskliga sammanhang för att inte börja med oönskade beteenden. 
Martin ser hellre att husdjuret får utlopp för sina drifter på ett ”naturligt” sätt. Agnes ser gärna 
att hennes husdjur lever så ”naturligt” som möjligt, men till en viss gräns. Katarina lägger 
också vikt vid husdjurets ”naturliga” sida, men talar om denna sida som beroende av avel, på 
samma sätt som Johanna talar om socialitet hos djuret.  
   Utifrån intervjupersonernas tal om naturligt driftstyrt leverne kontra mänsklig social 
interaktion, ligger det nära till hands att relatera denna diskussion till Sigmund Freud. Han 
förklarar i Vi vantrivs i kulturen (1983) att människan inte längre får utlopp för sina drifter i 
samhället. Freud beskriver inträdet i kulturen i en klassisk fotnot: ”[U]rtidsmänniskan brukade 
tillfredsställa en barnslig lust när han fann eld och släcka den med en urinstråle”. De män som 
först lät bli att urinera på elden kunde ta den i sin tjänst, och detta var det första stora 
kulturella framsteget. Kvinnan lämnades att vakta elden när det var dags för att ge sig ut på 
jakt, eftersom hennes ”anatomiska byggnad” enligt Freud ”hindrade henne att falla för 
frestelsen till denna lustupplevelse”. Det var alltså när män för första gången förnekade sin 



 36

sexualdrift som kulturen uppstod6. Människan började sin vandring på jorden som ett ”svagt 
djur” men har genom vidare kulturella erövringar börjat närma sig sitt eget Gudsideal med 
allmakt och allvetande (aa. 35f). När vi en gång blivit kulturella varelser kan vi inte blunda 
för den medvetenhet om vår egen existens som detta innebär och vi måste därför kanalisera 
många av våra drifter i social verksamhet. Faktum är att undantryckandet av drifterna är 
kulturens själva drivkraft: ”Driftsublimeringen är ett särskilt framträdande drag i 
kulturutvecklingen, den möjliggör att högre psykisk verksamhet som vetenskap, konst och 
ideologi kan spela en så viktig roll i kulturlivet” (aa. 43). Han lämnar frågan öppen: är 
kulturen verkligen värd all möda och besvär (aa. 98f)? Även om vi alltså kan ana ett outtalat 
alternativt scenario där det svaga djuret skulle ha fortsatt med sina barnsliga lekar, så är vi 
idag kvalitativt åtskilda från djuren genom vår mänsklighet. 
   Cooley (1922) erkänner att vi är en del av samhället även om vi bestämmer oss för att flytta 
ut i ödemarken; vi har fortfarande ett socialt format medvetande och kan tänka oss fortsatta 
sociala möten. Men en människa som länge lever avskiljd från andra, till exempel fåraherdar 
eller isolerade fångar, förlorar denna förmåga till socialt fantiserande successivt. Social 
avskildhet skapar imbecillitet, och för lång isolering medför ödesdigra risker: 
 

A castaway who should be unable to retain his imaginative hold upon human society might 
conceivably live the life of an intelligent animal, exercising his mind upon the natural conditions 
about him, but his distinctively human faculties would certainly be lost, or in abeyance (aa. 49). 

 
I det här fallet har fåraherdarna enligt Cooley förlorat sin mänsklighet och blivit ett förnuftigt 
djur. Vi är alltså inte en gång för alla instängda i kulturen. Fåraherdarna kan inte bli till som 
människor tillsammans med andra människor, så de måste bli får, i relation till andra får. Ett 
bräkande sällskap bestående av en fåraherde med sina får bör kunna träffas av Goffmans 
(1970) beskrivning av människor som umgås med närstående: 
 

När människor umgås formellt kan […] mycket energi spillas på att hindra händelser att inträffa 
som skulle kunna befordra ett olämpligt intryck. När människor å andra sidan umgås familjärt 
och känner att de kan slopa alla ceremonier sinsemellan, är det sannolikt att ouppmärksamhet 
och avbrott blir förhärskande och att samtalet sjunker ned på en nivå där det enbart är ett lyckligt 
babbel av oorganiserade ljud (aa. 39)  

 
Vad är det för skillnad mellan ett bräkande, ett spinnande, ett skällande eller ”ett lyckligt 
babbel av oorganiserade ljud”? Vi kan nog alla, med en viss genans, erkänna att vi kan känna 
igen oss i Goffmans beskrivning. Goffmans familjära sällskap och Cooleys fåraherdar 
befinner sig ungefär i samma situation: vännerna har lika lite att säga varandra som 
fåraherdarna har att säga sina får, men de har varandras sällskap och är nöjda med det. Medan 
fåraherdarna klassificeras som asociala, skulle vi antagligen fortfarande tala om det familjära 
sällskapet som ett socialt samspel. Den stora skillnaden är kanske att sällskapet fortfarande 
låtsas att de har något att säga varandra. För att återkoppla till Freud – kultur är det tillstånd i 
vilket vi låtsas att vi inte styrs av våra grundläggande drifter. Vi är som mest mänskliga när vi 
gör oss till människor genom kulturell verksamhet, vilket också enligt Freud innebär att vi 
förnekar en del av oss själva. 
   Intervjupersonerna uttrycker en oro för att den naturliga djuriskheten kvävs i en 
husdjursrelation, och därför menar de att en husdjursägare (eller ”förmyndare” som Martin 
hellre vill kalla sin roll) måste vara mån om djurets intressen. I intervjuerna finns det ingen 
enhällig beskrivning av vilka dessa behov är. Martin betonar det djuriska i både människa och 
djur, medan Johanna betonar det sociala eller kulturella hos både djur och människor. Anders 
menar å ena sidan att människor lever efter abstrakta idéer som djur saknar, men å andra sidan 
                                                 
6 Denna poäng har jag lånat från Nina Björks Sireners sång (2002), i vilken hon läser Freud på detta sätt.  



 37

verkar det inte förringa husdjursrelationens sociala funktion. Både Johanna och Martin talar 
om något som skulle kunna liknas vid Freuds driftsublimering – att djuret måste få vara aktivt i 
mänskliga sammanhang för att inte börja med oönskade beteenden. Martin ser hellre att hans 
kanin får utlopp för sina drifter på ett ”naturligt” sätt. Agnes ser gärna att hennes husdjur lever 
så ”naturligt” som möjligt, men till en viss gräns. Katarina lägger också vikt vid husdjurets 
”naturliga” sida, men talar om denna sida som beroende av avel, på samma sätt som Johanna 
talar om socialitet hos djuret.  
   Husdjur omtalas som en del av den mänskliga gemenskapen, trots att de inte får fullt tillträde 
till kulturen. En människa behöver å sin sida inte träda tillbaka ur kulturen för att umgås med 
djur, utan kan hålla djuret sällskap, helt opretentiöst, medan djuret sysslar med att bara vara 
djur. Djuret behöver få vara ”naturligt” emellanåt, men som vi sett får denna naturlighet inte ta 
sig vilka uttryck som helst. Människor kan tillåtas ett goffmanskt babblande utan att för den 
skull vara utan kultur, så länge det är just ett babblande och inte något annat sorts ljud. 
Sällskapet som Goffman beskriver upprätthåller ett mänsklighetens ansikte, medan Cooleys 
fåraherdar misslyckas med detta. Likt fåraherdarna saknar djuren babblandets förmåga, men 
sitter med bredvid och bräker, spinner, jamar, skäller, kacklar eller gnäggar. På så sätt kan 
människor och husdjur omtalas som en del av samma flock eller samma familj. Denna 
tvetydighet leder Martin till att fundera över om det inte är dags att förkasta termen ”naturligt”: 
 

[E]gentligen så tycker jag att man borde försöka diskvalificera hela begreppet om vad som är 
naturligt. För det finns inget som är naturligt utifrån djurens intressen idag, för allting är baserat 
på någon slags idé om mänskligt intresse. 

 
Med Martins tolkning kan vi se det som att djuret har fått kliva över kulturens tröskel, om än 
med skoskydd på tassarna 
 
8.3 Tid och mening 
Att tala om tid är ett sätt för intervjupersonerna att ge husdjursrelationen en innebörd. Djuret 
kan lära oss värdet av att värdera ögonblicket. För Anders är umgänget med djuret ett sätt att 
få leva i nuet. Detta att inte sätta händelser i ett större tidsperspektiv menar han är typiskt för 
djur: 
 

Det som händer just nu är det som gäller. Däremot så tror jag, och det är en annan grej, att i 
relationer med djur så har du det här som är just nu. Det är ju det som är viktigt för ett djur. Och 
ibland är det för jäkligt skönt och bara få lov att vara just nu. Inte behöva resonera med någon 
om något. 

 
Att få vara med djuret, utan att relatera detta umgänge till andra sektorer i livet, är ett sätt att 
komma hunden närmare och få en förståelse för hunden, men också en chans att leva i nuet en 
liten stund. Han jämför med sin femåriga son, som kan gå upp helt i en lek, och bara bry sig 
om leken. I sådana stunder kommer sonen särskilt bra överens med hundarna, han säger att 
”då blir det ett socialt utbyte dem två emellan”. Umgänget med hundarna är en chans för barnen att få 
lära sig njuta av livet: ”Och just det här att man ser väldigt tydligt på ungarna, att de lever, då får de 
verkligen vara i nuet. […] Och det ser man ju på barn att för dem är det jätteviktigt”. På samma sätt menar 
Johanna att djuret kan påminna oss om vikten av att leva i nuet:  
 

Det tror jag att vi glömmer bort ibland, människor, att det är härligt att bara leva. Det tycker jag 
att man kan se på djuren att det, ja, ibland ser man liksom att de tycker att det är härligt att bara 
finnas till rätt upp och ner. Och det tror jag, det tycker jag att man blir påmind om mer om man 
har djur, att liksom njuta av tillfället. 
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Men på samma sätt som att djuret kan ge oss denna upplevelse, måste vi vara beredda att ge 
djuret av vår tid. Martin menar att många förväntar sig att få något tillbaka för den tid de 
lägger ned på husdjuret, människor har ofta en ”längtan av att av att få uppskattning, att man faktiskt 
tar hand om någon. Liksom, och lägger ner mycket tid på någon”. Men Martin tycker inte att man ska 
förvänta sig något av djuret, utan ta emot det på djurets egna villkor, i så stor utsträckning 
som det är möjligt. Man ska alltså lägga ned tid på djuret utan någon baktanke om att få 
kärlek tillbaka. Och då menar han: ”om hon själv vill umgås med mig så vet jag att då väljer hon det, men 
om hon inte vill det då, då har hon inte direkt något intresse av mig”. Katarina betonar också vikten av 
tid. Att ha tid att lägga ned på djuret är det viktigaste man ska tänka på när man skaffar ett 
husdjur: 
 

Framförallt att man har tid, om man har, att man kan ge kärlek till djur som man skaffat. För att 
djur behöver väldigt mycket utbyte, det är inte bara att man ger mat, det är just det här att man 
behöver ju ge lite mera, och det kan väl vara kärlek och ansvar, för att det är levande varelser. 
Man kan inte skaffa ett djur bara för att ha lite roligt just nu. Så att man måste ha med i 
beräkningarna att man har ett djur i femton, kanske tjugo år. Så det tycker jag, det är väldigt 
viktigt. 

 
Djuret är alltså en del av den egna livsberättelsen, och man måste vara beredd på detta när 
man skaffar husdjur. Anders menar att i och med att han får följa husdjurets levnadsbana 
menar han att det verkligen blir en del av släkten. Olika händelser i hundens liv vävs in i den 
egna biografin:  
 

Att få se att saker föds lever och dör under din levnadstid. Kan också vara en viktig grej. Man 
får uppleva både glädje och sorg. Inte bara när släkten dör, utan, det tror jag väl är, så att det är 
väl där någonstans i det hela. 

 
Här handlar det alltså också om att få perspektiv livet självt, ett sätt att få se den mänskliga 
levnadsbanan komprimerad till ett kort hundliv med dess glädje och sorg. Men samtidigt kan 
en husdjursägare avsluta sitt husdjurs liv genom avlivning. Hur går detta ihop med en respekt 
för djurens liv? Anders menar att om husdjuret blir sjukt har det rätt till professionell vård: 
 

Men sedan så ska man ha klart för sig att avlivning är en del av vården, alltså ett djur har den 
förmånen att om det är för skadat eller för sjukt så kan man ta bort det. […] Men jag är liksom 
ingen sådan här som tycker att, en hund ska få vara lov att leva till varje pris, utan det finns en 
gräns. Och det finns även en mental sida, att man springer inte… en hund som är farlig för 
allmänheten ska man inte ha kvar. Så att det är, och det är utav respekt för djuret också. Det 
finns liksom två sidor av samma mynt där. 
 

Det är en fördel för en hund att den kan få slippa utdraget lidande. Eutanasi för djur är en del 
av omsorgen för djuret, och detta gäller även om hunden är farlig – den har ingen plats i 
samhället, och att leva instängd resten av livet verkar inte vara något alternativ. Men det är 
upp till husdjurets ägare att avgöra vad som är ett drägligt liv. Det är också upp till djurets 
ägare att göra uppoffringar för att ha råd med vården. 
   Hela intervjun med Agnes är en berättelse om hennes liv tillsammans med sina djur. I likhet 
med de andra intervjupersonerna har hon alltid haft djur i sin omgivning. Nu är hon 60 år och 
kan se tillbaka på sin uppväxt och sitt vuxna liv, och minnas vilken betydelse djuren haft i 
hennes liv. Hon förklarar att i och med att hon aldrig har haft barn har djuren fått en särskilt 
stor plats i hennes liv. Hon minns olika hundar och hästar och deras personliga sätt att vara, 
och hon tar upp både lyckliga stunder och den sorg hon känt när djur gått bort, eller när hon 
mist bekantskapen med djur. När hon säger något avslutande om intervjun konstaterar hon att 
”så är mitt liv”.  En intervju om husdjur med Agnes resulterar alltså ofrånkomligen i en 
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biografisk berättelse. Hon betonar att hon fått en ännu närmare relation till djuren nu när hon 
är pensionerad och har tid för dem: 
 

Så att jag lever närmare dem nu när jag, naturligtvis, när jag kan vara hemma. Men jag utnyttjar 
det nog mer också. Jag umgås ju hellre med dem än jag är inne och städar, eller bjuder hem folk. 
[skrattar] Så jag är nog väldigt mycket djurmänniska. 

 
Att umgås med djur kan alltså vara ett sätt att få en förståelse för värdet av att leva i nuet, men 
samtidigt, som Anders poängterar, kan detta umgänge leda till en djupare förståelse för 
innebörden av vad det är att leva. Man får chans att få perspektiv på livsförloppet. Detta 
betyder också att djurets livsförlopp blir en del av det egna livsförloppet. Ett tema är alltså 
talet om att djur har lättare för att bara vara och leva i nuet, och denna egenskap ger en 
särskild innebörd åt husdjursrelationen. Men samtidigt ger husdjursrelationen en möjlighet till 
att skapa en gemensam livsberättelse tillsammans med en annan varelse. Mottemat är därmed 
talet om att husdjursrelationen blir meningsfull genom ur ett längre livsperspektiv, där den 
egna ändligheten och djurets ändlighet sätts i perspektiv till relationen. Djurets sätt att leva i 
nuet och människors sätt att ständigt sätta saker och ting i ett längre tidsperspektiv leder till att 
man kan argumentera för husdjursrelationens fördelar, både genom att betona dess betydelse 
för nuet och för vår biografi.  
   Tid är ett centralt tema i Martin Heideggers arbeten. När Giddens (1999) diskuterar vår 
förståelse av vår egen dödlighet i relation till ontologisk trygghet och existentiell ångest lyfter 
han fram Heideggers diskussion i Varat och tiden. Enligt Heidegger är döden varats ”innersta 
möjlighet”, det är medvetenheten om att vårt liv är tydligt avgränsat i förhållande till 
historien, som gör att vi kan välja ”det autentiska livet”. En moralisk upplevelse av tillvaron 
blir möjlig genom vår ändlighet, och ger oss möjlighet att ta oss an livet på gott och ont 
(Heidegger refererad i Giddens, 1999: 64f). Ett moraliskt förhållningssätt, och därmed ett 
meningsfullt liv över huvud taget, kräver en klar idé om vad som komma skall. 
   I novellsamlingen Life after God (1995) skildrar Douglas Coupland hur några människor 
försöker skapa mening i sin tillvaro i ett sekulariserat samhälle, och i detta sammanhang är en 
novell särskilt intressant. Novellens protagonist sörjer en bortgången hund som varit som en 
nära vän till familjen. Hunden avled i vad huvudpersonen tror var en förödande depression 
som orsakats av hundens husses död. Huvudpersonen vinner tröst hos sin bror, som förklarar 
att djur inte har ett tidsperspektiv som vi, och därför inte kan känna sorg över bortgångna 
flockmedlemmar. Till saken hör också att huvudpersonens syster försvunnit efter en tids 
drogmissbruk några år tillbaka, och det finns inget sätt för vår anonyma berättare att finna en 
mening i detta försvinnande. I slutet av novellen bestämmer sig berättaren att helt enkelt ge 
upp ett meningsbegrepp som är baserat på ett linjärt tidsperspektiv och väljer istället att bygga 
upp en ny berättelse om systern. När denna berättelse från början hade formen av en 
neråtgående spiral, som slutar i det tragiska försvinnandet, får nu berättelsen istället den 
typiska postmodernt fragmentariska formen. Precis som minnet av en resa ofta skildras i form 
av utvalda bilder i ett fotoalbum skildras systerns liv i några bilder som huvudpersonen 
bestämmer sig för att hålla fast vid. Detta handlar inte om ett medvetet försök att tränga bort 
en olöst konflikt, utan är istället ett sätt för berättaren att finna en ny mening i sitt liv 
tillsammans med systern genom att anta det för brodern typiskt djuriska tidsperspektivet i 
relation till berättelsen om systern. 
   Couplands berättelse bildar en intressant motpol till Heideggers filosofiska redogörelse. 
Förenklat uttryckt menar Heidegger att vi får möjlighet att ge nuet mening genom att vara 
medvetna om att detta nu står i relation till vår ändlighet. Samtidigt får Couplands berättare 
inte sin biografi att gå ihop, just för att systerns liv är ändligt. Det tidsperspektiv och 
medvetenheten om de egna begräsningarna kan ge upphov till lika mycket innebörd som 



 40

meningslöshet. Perspektiv som vi tar för givet som typiskt mänskliga sätt att ge tillvaron en 
mänsklig mening, kan i många situationer vara högst dysfunktionella.  
   Ett annat sätt att förhålla sig till tid i frågan om mänskligt och animalt är att säga att vi har 
ett linjärt tidsperspektiv med en klar uppfattning om vårt förflutna och vår framtid. Djuren 
lever istället i nuet, men samtidigt uppmanas vi ofta att göra detsamma. Då brukar det heta att 
vi endast kan uppfylla vårt mänskliga potential om vi har förmågan att ”fånga dagen”. 
Intervjupersonerna betonar att ett husdjur kan lära oss att leva i nuet, samtidigt som djurets 
ändlighet ger upphov till en medvetenhet om relationens moraliska dimensioner, och om den 
egna förgängligheten. För att djuret ska kunna ge oss dessa insikter måste vi vara beredda att 
ge av vår tid. Men just för att djuret upplevs leva i stunden, beskrivs djurets ändlighet som 
mindre förödande för djuret. Eutanasi för husdjur är därför något som Anders anser rimligt, 
och även Johanna, Katarina och Agnes uttrycker liknande åsikter under intervjun. När djuret 
inte kan njuta av nuet är det dags att ända dess lidande. Det är alla värdefulla 
ögonblicksupplevelser som gör ett sådant slut meningsfullt, snarare än tvärtom. 
 
8.4 Språk, signaler och ömsesidig förståelse 
I (8.1) redogjorde jag för hur intervjupersonerna talar om sina djurs upplevelser, och i (8.2) 
diskuterade jag deras resonemang om mellanmänskliga möten kontra människans möte med 
djuret. Intervjupersonerna menar att djur uttrycker sina upplevelser, och att sådan 
kommunikation sker kontinuerligt i interaktionen mellan människa och djur. Katarina 
beskriver en envägskommunikation med sin katt: ”ibland kan man till och med prata med [husdjuret], 
som i ett förhållande, och berätta eller säga vad man tycker eller tänker. Och det bästa med dem är att de säger 
inte emot”. Hon gör detta konstaterande med ett skratt, det vore absurt att tala om en relation 
med en människa på detta sätt. Men som vi såg ovan är Katarina också medveten om att djur 
visar när de inte uppskattar sin situation. Och hon talar gärna om att det sker en 
kommunikation mellan henne och hennes katt. När hon diskuterar hur ett bra liv för en katt 
ska se ut säger hon: 
 

[V]i kommunicerar han och jag, och när människor och djur lever några år, så hittar man något 
slags samspel. Språk. Man förstår varandra, man blir präglad av varandra. Så till exempel, jag 
vet precis vad som är bäst för [min katt], vad han vill ha just nu, när han kommer så, det finns 
olika läten också. När han försöker kommunicera. 

 
Det råder alltså en god, ömsesidig förståelse mellan Katarina och hennes katt, något hon talar 
om som kommunikation eller språk. Även om katten inte kan svara henne verbalt, kan han 
uttrycka olika önskningar. Och på samma sätt menar hon att katten förstår henne, till exempel 
om hon höjer rösten för att markera något han inte får göra.  
   Också Anders talar om en envägskommunikation: ”Och det, det är väl också en annan grej, att ett 
husdjur kan ju också, de har ju den fördelen att du kan ju berätta vad som helst för dem. De kan ju aldrig 
skvallra”. Men Anders talar också om kommunikation som sker åt båda hållen. Han 
kommunicerar med hundarna i träning och arbete i form av kommandon och fysisk 
interaktion. Han berättar om när han var hundförare för ett bevakningsföretag. Hunden han 
förde var bra på att sätta gränser: ”han talade klart och tydligt om för folk att ’hit men inte längre’, och det 
var aldrig någon som missförstod han”. På samma sätt måste en hundägare kunna sätta gränser för 
sin hund på ett tydligt sätt, och få hunden att respektera dessa gränser: ”Och det ska hunden förstå, 
liksom, ’hit men inte längre’”. Hunden kan alltså lyckas säga samma sak åt en människa, som 
människan i sin tur kan kommunicera till hunden. Men denna kommunikation sker inte 
friktionsfritt, en människa måste nämligen lära sig husdjurets signaler. Han berättar om när 
hans barns kompisar som inte har husdjur kommer på besök: 
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Jo, men det är ju att de har inte den här förståelsen för hur det fungerar. De ser hunden som 
någonting, de ser hunden som en pryl. Som en sak, att den är ett föremål för klappning eller ja, 
sådana saker, medan som för [mina barn], för dem är det mer naturligt att de finns. Det är väl 
den stora skillnaden. Och sedan att man ser, människor som inte har husdjur, de har liksom 
ingen empati för man ser ju hur taffligt det blir när de ska klappa och hur konstigt det är, och då 
förstår man ju också att vissa hundar reagerar som de gör också, med otydliga signaler och 
[tänker] ”vad konstigt den där uppför sig”. Man förstår ju att en hund som inte är så fast i 
nerverna kan reagera yvigt på dem, det köper jag faktiskt, jag gör det. 

 
Att leva med djur är att lära sig att läsa deras signaler, att få en förståelse för hur de uttrycker 
sig. På samma sätt menar han att hundar som inte fått leva med människor får svårt att 
interagera med människor: ”De blir ju inte sociala mot människor. De kan ju inte det här språket, 
signalerna mellan människa och hund”. Men att förstå människospråk är lika lite något essentiellt 
mänskligt som förståelsen av hundspråk är något essentiellt hundligt. Hundar som inte får 
interagera med andra hundar saknar känsligheten för andra hundars signaler, på samma sätt 
som den husdjurslöse: 
 

Fördelen med att ha två [husdjur av samma art] det är att, när det gäller djur över huvud taget, så 
är det att de lär sig deras sociala umgänge, lär sig läsa, det är viktigt att de lär sig läsa en annan 
hunds signaler för att förstå sina egna signaler. 

 
Om en hund inte får lära sig att uttrycka sig på ett hundligt sätt så är hunden inte riktigt hund: 
”om en hund inte lär sig att få vara hund, så blir de, då blir det snett i skallen på dem, de blir inte mentalt friska 
riktigt. Utan det blir något som saknas”. Detta menar han gäller mellanmänskliga relationer också. 
Att låta hunden lära sig att förstå både människor och djur kallar Anders ”social tillvänjning” 
eller ”socialisering”. När en hund lär sig att förstå andra varelser, oavsett om det gäller hundar 
eller människor, blir hunden social. Det Anders talar om som en ömsesidig förståelse, 
kommunikation och ett gemensamt språk är alltså nödvändigt för socialitet över huvud taget. 
När hundägaren skapar en ömsesidig förståelse i förhållande till djuret handlar det inte längre 
bara om kommandon, att vi bara meddelar sådant vi vill uttrycka. Med kroppsspråk och röst 
ger vi samtidigt uttryck för rädslor eller osäkerhet, som hunden kan förstå och som kan 
förhindra hunden att fokusera på till exempel ett träningsmoment. En människa som inte är 
tillräckligt bra att upprätthålla en social, säker fasad gentemot hunden riskerar gör hunden 
osäker: ”risken är att hon för över beteendena till den här hunden”. Att nå ett sätt att kommunicera med 
sitt husdjur handlar alltså inte om att finna ett sätt att befalla djuret till vissa handlingar, ”Utan 
det är den här respekten för livet och respekten för någon annans situation”.  
   Johanna pratar ofta med sin hund, och denna verbala kommunikation blir ofta mer än 
enstaka kommandon: 
 

Ja, och jag tror, ja det blir ju det, om man har en individ som lever i familjen, då får man ju en 
helt annan kommunikation med dem. Och jag tycker också att det här, jag menar det är klart, 
visst, de reagerar ju på vissa nyckelord eller nyckelsignaler som man ger eller säger, men det blir 
ju gärna att man pratar med dem. 

 
Inte heller här handlar det om en envägskommunikation, utan Johanna menar att man 
utvecklar en speciell förståelse för andra varelser när man över med djur när man lever med 
djur: ”[J]ag tycker att det är ganska häftigt det här att man ändå kan kommunicera med en annan art. Men, ja, att 
man ändå kan läsa av dem, kan förstå vad de vill och inte vill och att man kan få till ett samarbete med dem”. I 
och med att hunden saknar ord uttrycker den sig med kroppsspråk och ljud. Johanna talar om 
dessa uttryck som meningsfulla, och detta visar hon också genom att lägga ord i munnen på 
sin hund. Johanna berättar om vad som kan hända när hennes hund med sitt försiktiga sätt går 
igenom ett svårt träningsmoment: ”när det blir lite jobbigt så istället för att ta i lite till så frågar hon 
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’Jamen det här var jobbigt matte, kan du göra?’”. Johanna menar att ”man blir en bättre människa när man 
har djur” eftersom man då får chansen att utveckla känsligheten för djurs signaler: 
 

[J]a, det utvecklas känslor för att förstå en annan individs behov utan att de kan säga det, utan 
man måste titta på hur de beter sig. Det tror jag är jättenyttigt. Och att man får ta ansvar för 
någon som inte, en hund kan ju inte säga till egentligen när han liksom har ont eller inte mår bra, 
utan då måste liksom ägaren förstå det och se det, och det tror jag är jättenyttigt för en att, ja, ta 
det ansvaret och träna sig på den biten. 

 
Den känslighet och ömsesidiga förståelse som Johanna talar om menar hon att man kan nå 
med till exempel en katt, en häst eller en ko också. Agnes talar om denna känslighet för 
hästens behov. Hon har tävlat i en gren som innebär långa träningspass tillsammans med 
hästen: 
 

Man umgås så väldigt mycket med hästen för att lära känna hästen, så att man, ja, man blir ju ett 
så att säga. […] [D]u ska ju veta hur mycket tål min häst, så mycket ska jag ju känna, och hur 
fort kan jag rida nu, och när måste jag sakta in och det tycker jag är tjusningen då, just det här att 
vi ska känna varann så pass, det ska ju inte vara ansträngande, det ska ju vara lätt att rida. 

 
När hon talar om hur hästarna lystrar till sina namn, beskriver hon detta som något mer än 
bara betingade reaktioner på kommandon: ”Då svarar ju dom mig. Och då ’Jaha, nu kommer matte 
liksom, och nu, ska vi få komma in nu eller vad ska vi få göra?’”. Agnes lägger alltså också ord i 
munnen på sina husdjur. Det är viktigt med mycket sådan kontakt med djuren, både för att de 
uppskattar det, och eftersom man då också ser till att man ser hästens signaler. Sådana 
signaler behöver inte bara vara kroppsspråk och gnägganden: ”man ser ju då ’Jaha, nu har han skitit 
på flera ställen i boxen. Nu är det något som inte är bra. Såhär brukar de inte göra’. Då får man ju vara lite 
vaksam”. När hon umgås med hästarna märker hon också att de i sin tur läser hennes signaler. 
Hon berättar om att hennes hästar gärna följer efter henne på rad när hon är ute med dem i 
hagen: ”de går så med mig genom hagarna. Det är en lite härlig känsla. Fast är jag på dåligt humör, då kan de 
springa om mig. Det läser de av direkt om jag inte mår riktigt bra”.  
   Martin talar inte uttryckligen om att det skulle finnas något språk eller någon 
kommunikation mellan honom och hans kanin. Detta kan bero på att han inte ser på kaninen 
som social, och därför inte vill tvinga in kaninen i sociala mönster. Men han talar ändå om att 
vi kan se om djuret mår bra. Djuret behöver få vara ”naturligt”, det vill säga kunna ge efter för 
sina primitiva drifter, och om djuret inte får denna möjlighet kommer det snart att förändra sitt 
beteende: 
 

Alltså, jag tror en av de sakerna som man märker när djuret mår väldigt dåligt, det liknar 
stereotypa funktioner som personer som är väldigt understimulerade har också, liksom ett 
monotont rörelsemönster, och att de är väldigt stimulanslösa, och att […] deras självständighet 
som varelser, den är väldigt begränsad. […] Jag tror att det är mest sånt som man kan se när man 
umgås med ett djur, eller har en relation med ett djur. 
 

Vi kan alltså försöka leta efter avvikelser i djurets beteendemönster för att få en aning om hur 
djuret upplever sin situation. Men han betonar: ”Vi är ju väldigt begränsade i vår omfattning av att 
förstå hur djuren verkligen fungerar. Så vi kan ju bara försöka tolka, liksom vår egen uppfattning om hur de 
skulle kunna vara, på något sätt”.  
   De husdjur som intervjupersonerna har uttrycker sig inte med ord, men det verkar inte som 
att de har något problem med att kommunicera med dem för det. I detta avsnitt har ett tema 
utkristalliserats: talet om att vi kan nå en ömsesidig förståelse med andra arter. Mottemat är i 
så fall att vi inte kan tala med djur, och att djur står på en lägre intellektuell nivå, och att det 
därför finns en klar avgränsning mellan människor och djur i fråga om hur väl vi kan förstå 
varandra. De flesta av dessa uttryck placerade jag i avsnittet Andar och automater, eftersom 
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jag anser att dessa citat handlar om hur djuret upplever sin omgivning. Även om 
intervjupersonerna påpekar skillnader i människors och djurs medvetande, framställer de dock 
kommunikationen i sig som i stort sett friktionsfri. Kommunikationen blir möjlig genom en 
lyhördhet för det som djuret uttrycker, det må vara behov, tankar eller känslor. Det är främst 
Martin som särskilt betonar åtskillnaden i förståelsen mellan människor och djur. Samtidigt 
poängterar han vikten av lyhördhet för djuret, precis som de andra intervjupersonerna.  
   I det här fallet skulle jag vilja säga att intervjupersonerna argumenterar mot en icke uttalad 
argumentationslinje. Att djur inte kan tala är en självklarhet för de flesta, men det är svårt att 
tänka sig en givande relation utan något sätt att nå ömsesidig förståelse. Därför blir det viktigt 
för intervjupersonerna att problematisera denna åtskillnad mellan djur och människor. Martin 
försöker istället argumentera emot den genomsnittliga husdjursägaren som han tänker sig 
henne eller honom. Denna tänkta husdjursägare objektifierar husdjuret och förmänskligar det, 
och saknar därför förmåga att skapa en relation till djuret på djurets villkor. Av den orsaken 
undviker Martin alla former av ett (påtvingat) förmänskligande av djuret. Som vi sett skulle 
denna bild av den typiska husdjursägaren inte stämma in på någon av de intervjuade.  
   Djur får ofta figurera i språkfilosofiska diskussioner, och en förklaring till detta står att finna 
i intervjupersonernas tal: djur kommunicerar, men de talar inte. Detta ordlösa uttryckssätt 
väcker en fascination, för om djur kan uttrycka sig meningsfullt utan ord, vad är då skillnaden 
mellan att ha ett mänskligt språk och att leva utan det? I djurens språklösa tillvaro finns 
kanske ledtrådar till en förståelse av språkets betydelse för vår tillvaro. Michael Billig (1989), 
vars dilemmatiska ansats presenterades i avsnitt (6.3), menar att det finns en färdighet som 
skiljer människor från alla andra organismer, nämligen språket: 
 

Humans might resemble cats, rats, and bats inasmuch as incoming perceptual information is 
selectively percieved and filtered into appropriate channels. Any resemblence ends when we 
consider the actual categories of language, rather than the inferred categories of perception. It is 
only the human organism which possesses these categories. This possession, and certainly not 
our rather moderate sensory capabilities, enables humans to be the only argumentative, and 
thereby the sole tryly thoughtful, animal (aa. 134f). 

 
På det här sättet påminner hans resonemang om Descartes, men medan Descartes ser språket 
som mänsklighetens symptom, menar Billig att språket är ett villkor, det enda villkoret, för 
vad som kan klassificeras som mänskligt. Alla levande varelser har någon form av perception, 
och kan därmed kategorisera ”information”, men människans språk och 
kategoriseringssystem är integrerade, och människan kan sålunda jämföra olika 
kategoriseringssystem och diskutera varandras tolkningar (aa. 135). Ludwig Wittgenstein 
(1998) diskuterar språk och tidsuppfattning genom att föreställa sig en hund som sitter vid en 
dörr och tror att husbonden står utanför dörren. Wittgenstein menar alltså att det inte är något 
underligt att tro att hunden tror något. Men så frågar han sig: ”kan den också tro att 
husbonden kommer i övermorgon?”. Detta verkar inte lika självklart: ”Kan endast den hoppas 
som kan tala? Endast den som behärskar användningen av ett språk. Det vill säga, hoppets 
fenomen är modifikationer av denna komplicerade livsform” (aa. 201). Att uttrycka sig med 
det mänskliga språket innebär alltså ett speciellt sätt att vara i världen, en speciell livsform. 
   Men Wittgenstein menar att det inte bara är själva sättet att uttrycka sig på som skiljer oss 
från djuren. I sina Filosofiska undersökningar (1998) nedtecknar han en känd och omtvistad 
paragraf: ”Om ett lejon kunde tala, så kunde vi inte förstå det” (aa. 257). Detta kan med 
Billigs diskussion ovan tolkas som att djuret har ett så pass radikalt annorlunda sätt att 
kategorisera perceptionssignaler så att vi inte skulle kunna jämföra varandras 
kategoriseringssystem. Jag skulle vilja tolka Wittgenstein på ett annat sätt. Om ett lejon 
plötsligt skulle kunna tala, skulle dess skötare inte förstå lejonet, eftersom skötaren lärt sig att 
förhålla sig till lejon i den utbildning som djurparken krävde för anställningen. Talet skulle 
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bara vara i vägen och förvirra skötaren eftersom hon/han redan har ett så avancerat sätt att 
förstå och förhålla sig till lejonet. Skötaren skulle vara tvungen att omvärdera det mesta av sin 
utbildning. Likväl skulle skötaren komma på god fot med lejonet förr eller senare7. 
   Vi har en förväntan på hur djur ska bete sig gentemot oss, precis som djur har en förväntan 
på att vi ska bete oss konsistent. Oväntade beteenden skapar osäkerhet, oavsett om det handlar 
om ett lejon eller en djurparksarbetare. När vi talar om vårt språk som ett kvalitativt 
annorlunda sätt att förstå vår omvärld på än de sätt på vilka ”katter, råttor och fladdermöss” 
förstår sin, finns det risk att vi överskattar den unikt mänskliga förmåga som Billig talar om. 
För vilka är denna förmågas kvaliteter? Och gentemot vad är denna förmåga unik? Vi har att 
göra med en distinktion utan innehåll; eller snarare: distinktionens båda sidor får sin innebörd 
genom distinktionen. Friedrich Nietzsche (2005) räds inte superlativen när han beklagar sig 
över mänsklighetens högmod: 
 

I någon avlägsen vrå av världsalltet, utstrött i ett flimmer av otaliga solsystem, fanns en gång en 
stjärna där kloka djur uppfann kunskapen. Det var den mest högmodiga och förljugna minuten i 
”världshistorien”, men ändå bara en minut (aa. 503). 

 
Enligt Nietzsche finns ingen sanning och lögn i absolut bemärkelse. Vårt sätt att beskriva 
världen är godtycklig, om än användbar. Det är denna godtycklighet som vi har benägenhet 
för att glömma bort. Vi tillskriver oss själva förståelsen av världen medan djur endast har en 
begränsad förståelse. Men vad är det i så fall som skiljer det kloka djuret från andra djur? 
Nietzsche hävdar att ”[a]llt som höjer människan över djuret beror av denna förmåga att 
förflyktiga de åskådliga metaforerna till ett schema, alltså att upplösa en bild till ett begrepp” 
(aa. 508). Här verkar Nietzsche uttrycka samma ståndpunkt som Billig. Båda tycks mena att 
det som skiljer människan från djuret trots allt är någon aspekt av våra olika sätt att 
kategorisera någonting (vad man brukar kalla sinnesdata, kvalia eller sinnesintryck), och 
därigenom vinner vi kunskap om omvärlden. Eller snarare: vi uppfinner kunskapen, och 
därmed uppfinner vi världen. Men det budskap som Nietzsche vill framföra framförallt är att 
vi inte bör drabbas av hybris på grund av denna marginella skillnad – vi ska inte tro att vi är 
något bara för att vi har ett språk. Vår antropocentrism får oss att söka efter ”den riktiga 
perceptionens måttstock, det vill säga en måttstock som inte finns”, och vi, de kloka djuren, 
misslyckas därigenom med att se godtyckligheten och relativiteten i vårt sätt att förhålla oss 
till vår omgivning (aa. 509f). Vad är några språkliga kategoriseringar visavi universums 
oändlighet? 
   Medan Nietzsche misströstar över människans högmod kan vi finna tröst hos Wittgenstein 
(1992: 69). När vi lär oss ett språk lär vi oss samtidigt vad som är sant i utommoralisk 
bemärkelse, vilket innebär att samtidigt som vi lär oss att det finns ett skåp i rummet, och hur 
man använder detta skåp, lär vi oss att lita på kontinuiteten i denna upplevelse. Vi lär oss att 
skåpet står kvar dag ut och dag in, vilket leder Wittgenstein tillbaka till en jämförelse mellan 
människa och djur:  
 

Jag vill här betrakta människan som ett djur; som en primitiv varelse som man visserligen tilltror 
instinkt men inte slutledningsförmåga. Som en varelse i ett primitivt tillstånd. För en logik som 
räcker till för ett primitivt kommunikationsmedel behöver vi nämligen inte heller skämmas. 
Språket har inte framgått ur ett resonemang (aa. 70). 

                                                 
7 Även Daniel C. Dennet diskuterar Wittgensteins lejontes. Han kritiserar Wittgenstein och menar att vi skulle 
förstå det talande lejonet, men inte vad det är att vara lejonen, eftersom detta unika lejon inte är särskilt 
representativt för arten lejon (aa. 446f). Detta innebär inte att det är omöjligt att förstå djur; så länge vi kan sätta 
oss in i ett djurs förutsättningar för perception och förståelse genom att studera det kan vi tänka oss in i djurets 
tillvaro. På det sättet kan vi mycket väl förstå vad det är att vara en fladdermus, för att anknyta till Thomas 
Nagels berömda essä. 
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Vi behöver inte betrakta språket som en bluff bara för att vi avslöjat dess godtycklighet. 
Sanningsbegreppet må vara relativt måttstocken människan, men det finns ingen anledning att 
förringa språket för det. Språket må sakna en absolut logik, och dess tecken må vara 
godtyckliga, men det gör det inte desto mindre användbart. 
   Billig och Nietzsche talar om det mänskliga talet som något som tillhör människan. 
Människan är språklig, och detta gör henne till ett argumentativt, förnuftigt djur, i 
Wittgensteins ögon är människan likväl en varelse som i sin tidiga utveckling delar ett 
primitivt tillstånd med andra djur. Men medan Billig vill betona det vi uppnår genom 
språkinlärningen vill Nietzsche och Wittgenstein påminna oss om vår bakgrund, och om 
språkets begränsningar. Nietzsche ser en stor begränsning i den antropocentrism som språket 
ger upphov till, och jag menar också att språkets otillräcklighet även blir tydlig i mötet med 
ett djur, eller om man så vill, ett lejon. Medan talet om talet kan fungera som ett sätt att 
tilldela människan en unikhet kan vi också se denna upptagenhet vid språket som ett tecken på 
en självupptagen unkenhet. Genom språkfetischismen kan människan bli ett icke-djur på två 
sätt: antingen kan vi som Billig tala om vad språket innebär för vårt sätt att förstå världen, 
eller kan vi välja Nietzsches linje och tala om det sätt genom vilket språket låtit oss glömma 
vår plats som djur bland andra djur.  
   Vi kan också, likt Wittgenstein, distansera oss från språkfixeringen som sådan. Det 
mänskliga språket och dess sanningsmått kan betraktas som en mellanmänsklig vana, som inte 
behöver vara principiellt åtskild från den vana som husdjur och husdjursägare skapar 
tillsammans i en kontinuerlig kommunikation. Även om flera av intervjupersonerna talar om 
en envägskommunikation med husdjuret, beskriver de också en ömsesidig förståelse som de 
uppnår tillsammans med sina djur. Denna kommunikation är någonting man måste vara öppen 
för och någonting man måste lära sig. I det här fallet är språket (i smal, verbal, lingvistisk 
mening) mest i vägen, precis som i fallet med lejontämjaren och det överrumplande vältaliga 
lejonet. I mötet med djuret kan vi inte ta den mänskliga måttstocken för given. 
 
8.5 Dilemmat och den meningsfulla relationen 
I de senaste fyra avsnitten har jag diskuterat fyra teman utifrån vilka gränsdragningar görs 
mellan människa och djur. Men under varje tema har vi också sett exempel på hur människa 
och djur närmar sig varandra. I spänningen mellan dessa integrerande och differentierande 
förhållningssätt skapar intervjupersonerna ett resonemang om husdjursrelationens 
meningsfullhet. Medan jag hittills behandlat husdjursrelationens olika innebörder, kommer 
jag i detta avsnitt att diskutera intervjupersonernas syn på husdjursrelationen i sig. Detta 
innebär att jag kommer att få orsak till att sammanfatta mina fyra betydelsedilemman. 
   Den som talar om husdjursrelationen som kravlös eller villkorslös måste tänka om. Den 
enda intervjupersonen som använder ett sådant ord är Katarina, som talar om vad det finns att 
uppskatta i husdjursrelationen: ”Ett riktigt kravlöst förhållande till djur”. Som vi har sett lägger hon 
ändå stor vikt vid att vara lyhörd för husdjurets behov. Hon menar också, liksom Anders, att 
det kan vara skönt att tala med sitt husdjur, att husdjuret alltid är en bra lyssnare och aldrig 
säger emot. Anders menar också att husdjuret negligerar saker hos dess ägare som andra 
människor skulle reagera på: 
 

Och att det spelar ingen roll vad du är för människa, ditt husdjur tycker om dig ändå, det är väl 
en annan grej. En hund lägger inte någon större vikt vid psykosociala sjukdomar eller handikapp 
eller, det gör de ju inte. De bryr sig inte ett skvatt om det. Ett husdjur uppfattar dig mera för den 
du är. Det finns liksom inga förutfattade meningar hos ett husdjur. 

 
Men annars betonar samtliga intervjupersoner att husdjursrelationen måste vara utformad så 
att den passar husdjurens behov. Detta går som en röd tråd genom alla intervjuer, och 
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intervjupersonerna diskuterar gärna vad andra tänkta husdjursägare gör fel. De har en 
gemensam idé om hur husdjurrelationen ser ut, med vissa reservationer. 
   Som vi såg ville Anders koppla den förståelse man får för djur i husdjursrelationen till en 
respekt för allt levande. Katarina menar att inställningen till husdjur bör vara förenad med ”en 
grundrespekt för allt levande och det gäller växtligheten och floder eller vatten över huvud taget och jordens 
tillgångar”. Jag citerade också Johanna ovan, där hon säger att ”man blir en bättre människa när man 
har djur”. Hon säger också att ”man lär känna naturen på något vis när man har djur”. Agnes talar om 
vikten av autenticitet i husdjursrelationen, att man inte ”konstlar till” husdjurets tillvaro, utan 
respekterar deras ”naturliga” sida. Martin knyter sitt förhållningssätt gentemot kaninen till sin 
veganism och arbete för djurs rättigheter. Även om han skiljer sig från de andra genom att han 
vill jämställa djur och människor juridiskt, så kan nog de andra intervjupersonerna hålla med 
om hans beskrivning av sin djupare medvetenhet: 
 

Jag drivs nog ganska mycket av en idé om att vi har ett ansvar att ta hand om djuren, […] att vi 
har ett ansvar ta hand om så många djur som möjligt utifrån de resurserna som vi har och det i 
sig kan vara väldigt gratifierande. […] Och att man har en grundsyn så att man inte reducerar 
dem till egendom utan att de faktiskt, man försöker omdefiniera dem som individer på något 
sätt. 

 
Men Martin utvecklar denna idé till en kritik mot husdjursbegreppet över huvud taget: ”man 
skulle ju till exempel inte kunna säga, om man har ett barn, att man har ett husbarn, det skulle vara ganska 
bisarrt”. Husdjursbegreppet implicerar ett förtingligande av djur. Även begreppet 
’sällskapsdjur’ är opassande enligt Martin, eftersom ”man måste kunna respektera det, och inte 
påtvinga någon slags idé om socialisering”. Att ta hand om ett övergivet djur liknar han vid att ta 
emot flyktingar. Han skulle istället vilja tala om husdjur i allmänhet som inneboende, men 
husdjursägaren betraktas bäst som en ”förmyndare”, snarare än hyresvärd eller rumskamrat. 
   Här kommer vi till en viktig aspekt av husdjursrelationen: människan äger husdjuret och har 
makten att forma dess tillvaro, och vi har makten över husdjurets liv och död. Till och med 
Martin, som vill ha ett juridiskt jämställande av människor och djur, måste utforma sin 
relation med kaninen på så sätt att han är dess förmyndare. Kaninen har, utan sitt medgivande, 
blivit en del av ett mänskligt samhälle, och i detta samhälle måste Martin föra kaninens talan. 
På det sättet blir varje husdjursägare en sorts förmyndare för djuret; matte, husse, ägaren, 
ansvarstagaren eller förmyndaren måste förvalta husdjurets intressen i relationen för att den 
ska kunna utformas både på människans och djurets villkor. Anders talar explicit om denna 
aspekt av relationen som en makt över husdjuret. 
 

Ja, sen är det det att när man håller på med djur, […] du måste ta en ledarskapsroll, det är du 
som ska få till det här. Och det är ju också en annan tjusning, det är att man får lov att bli lite 
chef. Ja, [skrattar] faktiskt, jo, men man får lov att bli det. Man behöver inte vara någon, och det 
betyder ju inte att man behöver vara någon kadaverchef, utan du ska ju ha en ömsesidig och en 
relation där båda vinner på att det här blir bra. Det är väl vad jag tror på att liksom bygga på 
något positivt. 

 
Å ena sidan har vi en total makt över husdjurets tillvaro, både över hur den ska utformas, och 
över husdjurets liv. Å andra sidan är husdjurets behov centrala för relationen. Hur blir det 
möjligt att upprätta en relation präglad av omsorg om husdjurets behov, när människans makt 
över husdjuret samtidigt är så absolut? 
    Det framstår som om husdjursrelationen i sig beskrivs som ett maktdilemma, och det är 
denna dilemmatiska relation som intervjupersonerna förhåller sig till i intervjuerna. Men 
dilemmats teser och antiteser löses aldrig genom en befriande syntes; när intervjupersonerna 
försöker ge mening till den dilemmatiska relationen utvecklas nya dilemman, det vill säga de 
teman och motteman som jag redogjort för i resultatgenomgången. Jag kommer nu att 
sammanfatta dessa dilemman.  
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Som vi har sett har intervjupersonerna beskrivit sitt djur både som en rent biologisk organism, 
och som en varelse med mänskliga karaktäristika. I Andar och automater ställdes husdjurets 
individualitet mot idén om medfödda beteenden och betingade reflexer. Automaten kan 
betraktas som den djuriska sidan av både människa och husdjur, medan anden kan ses som 
den mänskliga och självmedvetna sidan. Djurets ande tenderar att låta automaten ta 
överhanden. Människan är både ande och automat, men står på en högre intellektuell nivå. 
Djurets medvetande blir därför ett fenomen som ligger nära det mänskliga medvetandet, men 
saknar det mänskliga medvetandets skärpa. Genom att använda en gemensam vokabulär för 
att beskriva djurs och människors medvetandeliv kan det verka som att intervjupersonerna 
inte gör någon essentiell åtskillnad mellan djur och människa. Men djuret kan inte bli 
människa eftersom det definitionsmässigt inte är sofistikerat och därför inte har samma 
självmedvetenhet. Åtskillnaden mellan djur och människa skulle försvåras om djuret skulle 
tillskrivas precis samma grad av medvetenhet som människan tillskriver sig själv. Om 
människor skulle tala om djurs medvetande och subjektiva upplevelser på samma sätt som de 
talar om sig själva, skulle det vara svårt att över huvud taget dra någon gräns mellan husdjuret 
och människor i allmänhet. Det skulle inte finnas någon anledning att behandla djur och 
människor olika om de upplevdes ha samma upplevelse av sin tillvaro; det är svårt att tänka 
sig djurförsök, husdjurshållning och köttindustri i en sådan kontext. Men samtidigt, om djuret 
inte skulle tilldelas en medvetenhet, skulle husdjursrelationen helt förlora sin innebörd. Om 
djuret skulle betraktas som en stimuli- och responsmaskin skulle själva begreppet relation 
vara lika tillämpbart på paret människa-djur som paret människa-kaffebryggare. Ett djur utan 
medvetande kan inte tillskrivas upplevelser, och därmed skulle det inte finnas någon 
ömsesidighet mellan människan och husdjuret. 
   I Kultur och natur sattes denna åtskillnad mellan människans och djurets medvetande i ett 
större perspektiv. Här ställdes det mänskliga samhället, kulturen, mot det djuriska tillståndet, 
naturen. Människor tillskrivs både kulturella och naturliga sidor, medan djur är naturliga, men 
tillåts bära en viss kulturell prägel. Djur kan till exempel kanalisera drifter i socialt acceptabelt 
beteende. Människan kan tala om djuret som en del av en mänsklig gemenskap, en familj, och 
människan kan tala om sig själv som en del av en flock eller ett icke-kulturellt socialt 
sammanhang. Att djur och människor kan befinna sig på samma sociala frekvens gör 
husdjursrelationen rimlig som relation. Men medan människan kan tillåta sig exkursioner i 
naturen, kan djuret aldrig få fullt tillträde till kulturen. Denna åtskillnad rättfärdigar än en 
gång maktrelationen mellan människa och djur.  
    I Tid och mening såg vi hur husdjursrelationen kunde tilldelas två innebörder genom att 
ställas i förhållande till tid. För det första ger husdjursrelationen oss kunskap om att leva i 
nuet. För det andra är husdjuret en familjemedlem eller vän som man följer genom livet och 
delar sorger och glädjeämnen med. Samtidigt har de flesta populära husdjur en komprimerad 
livscykel med människans mått mätt. Husdjursrelationen ger i och med det människan en 
möjlighet till en förståelse för sin egen livscykel. Till saken hör också att husdjursrelationen 
kan lära människan att se sina val i livet ur ett större perspektiv. Husdjursrelationen kräver 
planering; husdjuret måste få omsorg, uppmärksamhet, utrymme och aktivering, vilket medför 
att en husdjursägare måste ta ett långsiktigt ansvar för sitt husdjur och för relationen dem 
emellan. Intervjupersonernas syn på husdjuret i tiden är kopplad till deras sätt att se på 
husdjurets medvetande och plats i kulturen. I och med att husdjuret anses ha en lägre 
intellektuell nivå kan vi anta att det också har ett begränsat tidsperspektiv och därför inte kan 
känna till exempel sorg på samma sätt som människor. Det förhindrar inte människan att ge 
djuret en plats i tiden, på samma gång som djuret får en plats i det kulturella rummet. Men i 
och med att husdjuret fortfarande är djur innebär det ett löfte om den svunna naturen, tillvaron 
utanför kulturens fängelse – livet i nuet. Att fånga dagen innebär ett skydd mot den brist på 
innebörd som Coupland talar om. En tragedi kan verka grym och meningslös om den sätts i 
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ett större tidsperspektiv. Men att vara djur är alltså inte bara att vara här och nu, utan finns 
också till i ägarens minnen och förhoppningar om framtiden. 
   Vi minns Descartes förmodan om att djur saknar medvetande eftersom de inte uttrycker ett 
medvetande. Rorty menar istället att det är en upplevelse av en (större eller mindre) möjlighet 
till konversation med djur som inspirerar människor till att tillskriva djur ett medvetande. I 
Språk, signaler och ömsesidig förståelse betraktade Billig djurets avsaknad av verbala uttryck 
som en möjlighet till en definitiv åtskillnad mellan människa och djur. Men snart blev denna 
möjlighet problematiserad. Möjligheten till konversation med husdjuret omvandlades till en 
realitet av intervjupersonerna. Här bör man kanske snarare tala om kommunikation än 
konversation – men vi får inte glömma att flera intervjupersoner tillskrev sina djur ett verbalt 
medvetande, och att en sorts tänkt verbal kommunikation på detta sätt kan pågå mellan 
människa och husdjur. Husdjur kommunicerar och signalerar, och är lyhörda för människors 
kommunicerande och signalerande, och om människor bara är lyhörda i sin tur finns det 
egentligen inga förhinder för en människa att nå en ömsesidig förståelse med sitt husdjur. 
Språket verkar inte vara den absoluta möjlighet till åtskillnad som det först verkade, som både 
Nietzsche och Wittgenstein insåg. Men just därför får husdjursrelationen sin form. Djur 
kommunicerar med människor utan att för den skull föra en mänsklig kommunikation. Utan 
kommunikation skulle vi inte kunna tala om en relation, eftersom det inte skulle finnas något 
sätt att förstå varandras behov. Men i och med att djurets signaler inte tilldelas det mänskliga 
språkets status blir språket ännu ett sätt att ge djuret ett ofullständigt tillträde till kulturen. 
Genom detta sätt att ge husdjursrelationen en mening genom tal om språk kan människan 
upprätta en ömsesidig förståelse med djuret, utan att behöva ge djuret mänsklig status. 
   Det kan verka paradoxalt att människan har en så total makt över djurets tillvaro, liv och 
död, trots närheten i relationen. Men det är fel att säga att relationens utformning är irrationell. 
Genom att människor ger husdjursrelationen en motsägelsefull innebörd, får husdjuret en roll 
som nästanmänniska. Detta öppnar upp för en meningsfull, nära och allmänt accepterad 
relation mellan människa och djur. Emellertid saknar nästanmänniskan den där extra 
anstrykningen av mänsklighet, vilket också ger den fullkomliga människan ett sätt att 
berättiga sin överlägsna position och absoluta makt i relationen. Att människans makt är 
absolut innebär inte att husdjursägaren idkar maktmissbruk. Som vi har sett är 
intervjupersonerna mycket måna om husdjurets bästa, och att det upplever relationen positivt. 
Relationen ska vara givande för både människa och djur. Att inleda en husdjursrelation är inte 
bara ett sätt att få en vän eller en familjemedlem bland andra vänner och familjemedlemmar. 
Relationen är unik, och kan inte ersättas av andra relationer. Anders menar att människor utan 
husdjur ”måste ju leva fattigt alltså”. Johanna säger: ”Ett hem utan djur är ett tomt hem”. 
Husdjursrelationen beskrivs som värdefull av intervjupersonerna, för att inte säga nödvändig. 
En sådan speciell relation med ett djur blir bara möjlig om relationen tilldelas denna 
dilemmatiska innebörd. Relationen blir därigenom en husdjursrelation. 
 
 
9. Diskussion 
Det sociala fenomenet ’husdjur’ tilldelas en mängd ambivalenta egenskaper genom det sätt vi 
ser på medvetande, kultur, tid och språk. I och med den ambivalenta innebörd som husdjuret 
har, blir det möjligt för människor att förhålla sig till husdjuret i en kontinuerligt skapad 
relation. Relationens olika aspekter betonas på olika sätt beroende på kontext, men en sak är 
säker: någon form av avgränsning mellan människa och djur sker hela tiden. Vissa kriterier 
för mänsklighet ställs upp: en viss intellektuell nivå och ett visst sätt att förstå världen, ett 
visst sätt att förhålla sig till andra människor som skiljer sig på det sätt som djur förhåller sig 
till varandra, ett visst tidsperspektiv, samt förmågan till en viss kommunikationsform. Dessa 
kriterier återkommer i intervjuerna och i filosofiska texter gång på gång, och varierar i sin 
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karaktär. De flexibla kriterierna är en del av vårt samhälles sunda förnuft. Djuren kan tillåtas 
göra anspråk på att uppfylla en del av kriterierna, men tillåts aldrig att gå hela vägen. När 
djuren tangerar kriteriernas uppfyllande förändras kriterierna istället. Trots detta skulle många 
människor misslyckas med att uppfylla samma kriterier. När människor ena stunden hänvisar 
till vissa konkreta villkor för mänsklighet, omtalas det mänskliga en stund senare som en 
abstrakt essens. Det djuriska omges på detta sätt av en viss obekanthet; vi kan förstå djur, men 
vi är intellektuellt åtskilda från djur, och kan därför aldrig förstå precis vad det är att vara djur. 
På detta sätt sätts alla Azars tekniker för åtskillnad mellan Vi och de Andra i verket i 
relationen mellan djur och människor. Genom tilldelandet av ambivalenta innebörder skapas 
en berättelse om vad det är att vara människa respektive djur. 
Eftersom husdjurets innebörd är dilemmatisk, är bestämningen av husdjuret ett kontinuerligt 
arbete utan slut. Husdjur har inte en enda innebörd; husdjuret ges en innebörd genom en 
dilemmatisk teknik, snarare än genom en hänvisning till vissa avgränsande fakta. På detta vis 
är det rimligare att ställa frågan om hur vi tillskriver djur innebörd, snarare än vilken innebörd 
husdjuret tillskrivs. Ena stunden talar man om den meningsfulla husdjursrelationen, och då 
betonas husdjurets likhet med dess ägare. I nästa stund måste vi begränsa husdjurets tillvaro 
och kanske ta ett ödesdigert beslut om husdjurets liv, och då betonas åtskillnaden mellan 
människa och djur. Även om detta kategoriseringsarbete är mycket flexibelt och förändras 
från stund till stund, är själva kategoriseringen nödvändig för att vi över huvud taget ska 
kunna förhålla oss till husdjur på det sätt vi gör. 
   Jag menar att husdjuret har tilldelats så motsägelsefulla egenskaper i vårt samhälle, att vi 
blivit tvungna att kapitulera inför det omöjliga i att kategorisera husdjuret. I avsnitt (5.3) 
redogjorde jag för Douglas diskussion om paradoxala  kulturella fenomen: medan en mindre 
motsägelsefullhet definieras som oönskad materia, blir de mest motsägelsefulla fenomenen 
heliga. Den explosion av husdjursrelaterade varor och tjänster som jag diskuterade ovan, 
beror på att husdjuret skattas så högt. Människor står husdjuret nära, och man upprättar därför 
känslor för och ett moraliskt förhållningssätt till det. Men husdjurets unika moraliska status 
blir en gåta när vi jämför med den status som tilldelas andra icke-husdjur. Hur kommer det sig 
att vi inte står ut med vetskapen om att hundar äts på andra sidan jordklotet, medan vi äter 
djur som miljontals människor aldrig skulle drömma om att äta? Denna omåttliga 
uppskattning av vissa djur kan förklaras med att husdjuret har blivit heligt. Husdjuret har 
kommit så pass nära människan, medan produktionsdjur och vilda djur har avlägsnats från vår 
närmiljö, att vi inte längre kan låta bli att förhålla oss till husdjuret som ett subjekt. Mötet med 
husdjuret leder till den mängd paradoxer som jag behandlat ovan. Dessa dilemman, som blivit 
sunt förnuft, kan fungera som argumentativt bränsle för husdjursrelationen. Genom ett 
förhållningssätt till husdjur fyllt av motsägelser, blir det rimligt att djuret tillhör gruppen av 
djur med allt vad det innebär, samtidigt som husdjuret tangerar den mänskliga moraliska 
statusen. Husdjuret kan på detta sätt tilldelas en sekulariserad helighet och är med andra ord 
vårt samhälles fjälliga myrslok, för att anknyta till Douglas diskussion.  
   Låt oss bara ge några sekunder åt själva det faktum att intervjupersonerna faktiskt har en 
utarbetad uppsättning idéer, inte bara om husdjurets behov, fysiologi och biologi, utan om 
husdjurets ontologi. De diskuterar vad som gör samvaron med husdjuret möjligt, inte bara ur 
ett biologiskt perspektiv, utan med ett filosofiskt angreppssätt som innebär ett resonemang om 
vad det är att vara människa och vad det är att vara djur, om vad som gör livet värt att leva, 
och vad det innebär att som människa förhålla sig till naturen, till växtlighet, hav och djur, och 
till sig själv som biologisk organism. Detta är i sig ett indicium på att husdjuret inte bara är ett 
fritidsintresse, utan en del av vår sekulariserade mytologi, en del av berättelsen om människan 
i naturen. Mötet med husdjuret, nästanmänniskan, är ett sätt för människan som social varelse 
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och biologisk organism att spegla sig själv i någon annan, och förstå sin egen plats i en 
verklighet som upplevs på en gång materiell och semiotisk8.  
 
9.1. Om Franklins husdjursperspektiv och Giddens rena relationer 
Som vi sett är möjligheterna att tala om husdjuret som både kultur och natur en av 
anledningarna till husdjurets centrala plats i samhället. Men hur har denna plats gjorts 
tillgänglig för husdjurets inträde? Genom att familjen blivit ett flexibelt nätverk, har det blivit 
mindre problematiskt att rent begreppsligt släppa in husdjuret i detta nätverk. Genom en 
förbättrad generell hushållsekonomi och tillgång på husdjur har det också blivit praktiskt 
möjligt. Som vi såg menade Franklin (1999) att husdjuret fungerar som en sorts 
familjesubstitut. Men som vi sett är husdjursrelationen unik. Även om husdjuret inte kan 
ersätta mänskliga familjemedlemmar, kan ett husdjur inte heller ersättas av en familj, enligt 
den engagerade husdjursägaren. På det sättet kan alltså husdjuret i allra högsta grad vara ett 
sätt att skapa kontinuitet i tillvaron, och därmed skapa den ontologiska trygghet som Franklin 
talar om, men alltså inte på grund av att husdjursägaren misslyckats att upprätta denna 
trygghet tillsammans med andra människor. 
   Franklins poänger om misantropi och riskreflexivitet ligger nära varandra. Människans 
avsky för sin egen exploatering av naturen kan mildras genom ett ansvarstagande för de risker 
som människan utsätter naturen för. Som vi har sett kopplas husdjursägandet till en mer 
allmän medvetenhet om eller närhet till naturen. Därför kan husdjursägandet faktiskt betraktas 
som ett sätt att återgälda människans destruktiva handlingar. Att se att man kan ha en god 
relation till ett djur kan vara ett sätt att visa för sig själv (och andra) att man i varje fall inte är 
den värsta sortens människa. Genom att upprätta en relation med ett djur kan människan bryta 
barriären mellan den onda, mänskliga kulturen, och den goda naturen. 
   Vi kan också dra slutsatsen att det ligger mycket i Franklins, Tranters och Whites (2001) 
kritik av Franklins hypotes. Att tala om husdjursrelationen som ett substitut för en relation 
med en annan människa innebär ett negligerande av det unika i relationen med husdjuret. På 
detta sätt gör Franklin (1999) den mänskliga relationen till norm, och andra relationer kan 
endast efterlikna den mänskliga. Men samtidigt kan det vara givande att jämföra den unika 
mellanmänskliga relationen med den mellan människa och husdjur. Husdjursrelationen 
beskrevs av intervjupersonerna som en relation präglad av ömsesidighet, både ifråga om att få 
sociala behov tillfredsställda och kommunikation. Giddens (1999) beskrivning av den rena 
relationen går mycket väl att jämföra med den husdjursrelation som intervjupersonerna 
beskriver. Husdjursrelationen är baserad på ömsesidiga förpliktelser, och husdjursägaren 
frågar sig hela tiden huruvida relationen är tillfredsställande för husdjuret. Detta är inte endast 
en applicering av egna förväntningar på husdjurets önskningar, utan innebär att 
husdjursägaren är lyhörd för djurets olika uttryck. På det sättet finns också ett mått av risk i 
                                                 
8 Sartre (1992) menar att gränsdragningen mellan människa och djur är dömd att misslyckas. Så länge vi ser 
begreppet ’mänsklighet’ som ett faktum, något som vi kommer att förstå empiriskt om vi bara undersöker 
tillräckligt många framträdanden av mänsklighet tillräckligt noggrant: ”Detta betyder att idén om människan, om 
den någonsin får en positiv betydelse, endast kommer att vara ett antagande som syftar till att skapa 
sammanhang i ett splittrat material och som blir sannolikt endast om det lyckas” (aa. 9). Sartre menar att vi 
aldrig kan komma fram till en slutgiltig definition av ’mänsklighet’ på empirins väg, utan vi måste, med 
fenomenologins motto gå tillbaka till sakerna själva, i det här fallet upplevelsen av att vara människa. Detta sker 
genom att vi sätter vetskapen om människans situation i världen inom parentes. Att vara människa innebär ett 
mänskligt vara, en särskild existensform, som kommer inifrån människan: ”Jag är alltså först och främst ett vara 
som mer eller mindre dunkelt förstår sin tillvaro som människa, vilket betyder att jag gör mig till människa 
genom att jag gör mig själv till en sådan” (aa. 14). Jag vill inte avfärda fenomenologiska försök att förstå 
mänsklighet som fenomen, utan poängtera att vi trots Sartres uppmaning ständigt vänder oss tillbaka till världen 
för att förstå vad det innebär att vara människa respektive djur. Den fenomenologiska undersökningen kan lära 
oss något upplevelsen av att vara människa, men lämnar det djuriska varat därhän. Djurets vara är inte vårt vara, 
och vi kan därför inte förhålla oss till det på samma omedelbara sätt som vi kan förhålla oss till vårt eget vara. 
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relationen, husdjuret kan visa sig missnöjt om relationen inte är tillfredsställande, och om det 
inte finns några fysiska hinder för djurets rörlighet, som i fallet med utekatter, kan husdjuret 
rymma. Dessutom kan djuret bli sjukt. Då läggs ett stort ansvar i husdjursägarens händer – 
hon eller han kan i vissa situationer få ansvaret över huruvida husdjuret ska få fortsätta leva. I 
och med att vi inte kan vara säkra på att samhället kommer att ta hand om husdjuret om vi inte 
har möjlighet att ge det vård skulle man faktiskt kunna prata om en särskild brist på trygghet i 
husdjursrelationen. Till denna riskreflexivitet tillkommer även det faktum att de allra flesta 
husdjur har relativt kort livslängd. När vi skaffar ett husdjur måste vi vara beredda på att vi 
antagligen kommer att få uppleva husdjurets hädangång. 
   En annan viktig aspekt av den rena relationen är den gemensamma biografin. I 
intervjumaterialet fanns åtskilliga exempel på hur en gemensam biografi kan upprättas 
tillsammans med husdjuret. Husdjuret lever inom hemmets väggar och blir en viktig del av 
husdjursägarens liv. I en del berättelser figurerade också djur som inte blivit väl 
omhändertagna i tidigare hem. Denna aspekt av djurets bakgrund införlivas i husdjursägarens 
biografi genom att omhändertagandet innebär husdjurets räddning, och en framtida idé om 
livet tillsammans med husdjuret tar form. I de fall då husdjursägaren skaffat ett nyfött djur 
bildas istället en historia om djurets uppväxt. I och med att husdjuret har en så ambivalent 
innebörd saknas också tydliga regler för husdjursinteraktion. Människor förväntas behandla 
husdjuret både som en jämlike och som ett djur. På detta sätt sker en posttraditionell 
individualisering av husdjursrelationen, liknande den som de senmoderna relationerna 
genomgått. Varje husdjursrelation innebär en kreativ tillvaro där nya sätt att förhålla sig till 
djuret skapas och återskapas, i och med att husdjurets dubbelhet hela tiden måste tas i 
beaktande. 
 
9.2 Forskning i det förflutna och förslag till framtida studier 
Så hur förhåller sig min undersökning till de tidigare studier jag presenterade i avsnitt (4)? För 
rehabiliteringsrelaterad forskning är det en viktig poäng att det finns en mängd aspekter av 
husdjursrelationen som är viktiga. Relationen kan ge närhet och fylla livet med mening, precis 
som andra relationer, men det finns inte en faktor som på förhand bestämmer relationen som 
meningsfull. Relationen ges istället mening kontinuerligt; den behöver näras av en gemensam 
tillvaro. Det finns alltså inte enbart ett sätt att mäta husdjurets värde i sig. I utvärderingsarbete 
av rehabilitering med husdjursrelationer kan siffror på antalet rehabiliterade cancerpatienter 
eller antalet fängelseinterner som inte blir återfallsförbrytare vara en indikator på att den 
relation som upprättats mellan patient/intern och husdjur varit värdefull för personen i fråga. 
Samtidigt säger sådan forskning ingenting om husdjurets sociala innebörd. Min undersökning 
kan vara värdefull i husdjursrelaterade rehabiliteringsprogram, eftersom den visar hur 
husdjursrelationen görs till en mycket personlig relation. Relationen till husdjuret beskrivs 
som en familjerelation, och den ger vissa unika insikter och en förmåga till empati för djur 
och natur som relationer till andra människor inte ger. En viktig anledning till att relationen 
kan bli så meningsfull är att den uppfattas som just en ömsesidig, kontinuerlig relation. Enligt 
detta synsätt kan alltså husdjur inte användas periodvis och temporärt i rehabiliteringsarbete, 
eftersom en relation behöver kontinuitet för att kunna upprättas och upprätthållas. Om en 
husdjursrelation integreras i ett rehabiliteringsprogram, måste patienten/internen få möjlighet 
att skapa en gemensam biografi tillsammans med husdjuret. Husdjursrehabilitering som 
påbörjats bör alltså inte avbrytas. 
   Min undersökning stärker också Sanders (2003) tes om den interaktionistiska processen 
mellan människa och djur, i och med att intervjupersonerna är övertygade om att de kan 
kommunicera med sina husdjur, även om denna kommunikation tar sig olika ut. 
Intervjupersonerna ger också husdjuret en röst. Samtidigt bör vi inte som Irvine (2004) dra 
slutsatsen att människor skapar en identitet till husdjuret oberoende av mänskligt språk. Som 
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vi sett gör intervjupersonerna ett gediget kategoriseringsarbete när de diskuterar sitt 
förhållningssätt till sitt husdjur. Husdjursrelationen är en social relation, beroende av vårt 
samhälles sunda förnuft. Även om vi inte talar med djuret innebär relationen ett kontinuerligt 
skapande av ”mänsklig” mening mellan människa och djur. Husdjursrelationen är inte fri från 
mänskliga kategoriseringar och språkliga bestämningar, och ett konkret bevis för detta är som 
sagt den röst som husdjursägare kan ge husdjuret. På detta sätt kan vi tala om att en kultur 
skapas både människor emellan samt mellan människor och djur. Som Alger & Alger (1999) 
poängterar kan djur tillåtas forma sociala rum. Som jag visat sker kommunikation mellan djur 
och människa, och därigenom blir det möjligt att som i fallet som forskarna studerade utforma 
ett hem för övergivna katter efter hur katterna interagerar med varandra. I och med att 
katternas beteende sker i en miljö som människor betraktar som social, blir katternas beteende 
socialt per definition. Genom att människor i katternas närhet betraktar deras beteende som 
socialt och meningsfullt, blir det också rimligt att låta katterna utforma den verksamhet som 
de är så involverade i. De slutsatser som Sanders (2006) drar utifrån sin undersökning av 
tjänstehundar kan också stärkas – husdjur tilldelas över huvud taget ambivalenta innebörder, 
och min undersökning visar hur detta går till. Husdjurets dilemmatiska innebörd är ett måste 
för att husdjursrelationen ska bli meningsfull och möjlig, och hundförarnas ambivalenta 
inställning till sina djur bör betraktas som en tillgång i relationen. De tvingas att särskilt 
tydligt förhålla sig till sina husdjurs ambivalenta roll. Det vore intressant att utföra vidare 
studier i detta ämne med mina slutsatser som utgångspunkt för att se om den professionella 
hundföraren har en särskilt stark relation till sitt husdjur. 
   Min undersökning får inga direkta emancipatoriska konsekvenser. Visserligen har jag visat 
på motsägelsefulla attityder till husdjuret, vilka möjliggör husdjursrelationen som den ser ut 
idag. Samtidigt menar jag att varje samhälleligt fenomen innehåller motsägelser. Den ökade 
förståelsen för djurs emotionella och intellektuella kapaciteter som Irvine (2004b) talar om 
innebär att husdjuret blir en mer plausibel relationspartner, men det förhindrar inte människor 
från att fortsätta att tilldela husdjuret en dilemmatisk innebörd. Det räcker inte med logik som 
vapen i en argumentation, eftersom båda sidor av ett argument alltid kan prestera logiska 
argument. Det enda sättet att förändra det sunda förnuftet rörande husdjur är att få människor 
att resonera i nya banor; djurrättsrörelser måste så att säga ändra den argumentativa pendelns 
rörelse. Ett sätt att göra det kan vara att medvetandegöra de motsägelsefulla attityder som 
finns till husdjur, utan att samtidigt skriva åhörarna på näsan och säga åt dem vad de bör tycka 
om resultatet och hur de bör handla. Genom att vissa dilemmatiska, argumentativa trick blir 
avslöjade, måste andra tekniker för innebördstilldelning utvecklas, och den argumentativa 
pendeln ändrar bana9. Zamir (2004) menar att det finns argument för husdjursrelationen ur 
husdjurets perspektiv, såtillvida husdjuret vinner något på relationen med människan. Men 
samtidigt är det svårt att säga när husdjuret verkligen vinner på en relation. Att prata 
relationer som något man kan ”vinna på” (benefit from) är över huvud taget problematiskt. 
Relationer upprättas inte med ett vinstintresse, utan på grund av en ömsesidig uppskattning. 
Huruvida det finns en sådan måste vi fråga oss inför varje ny relation, oavsett om den 
upprättas mellan två människor eller en människa och ett djur. 
   Som vi har sett anknyter min undersökning också till studier om gränsdragningen mellan 
mänskligt och djuriskt. Det fragmenterade förhållningssätt som Buller & Morris (2003) 
förespråkar är redan en realitet i husdjursrelationen. Det finns inte en enda essentiell innebörd 
som husdjur tilldelas. Men från stund till stund tilldelas djur en så kallad imaginär essens 
genom klassifikationer och gränsdragningar, vilket Ivakhiv (2001) också lägger märke till. I 
talet om husdjur vilar samma dilemman som filosofer och författare arbetat med åtminstone 
sedan upplysningens början. Husdjursresonemang blir alltså ännu ett mänsklighetens narrativ, 
                                                 
9 Detta går i linje med Foucaults (1988) tanke om att den enda verkligt emancipatoriska humanvetenskapen 
utgörs av de idéer som presenteras utan att ett ställningstagande påtvingas åhöraren. 
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som det vetenskapliga narrativ som Holmberg (2005) beskriver, där en bild av människa 
konstrueras och rekonstrueras visavi djur och natur. I fallet med genmodifiering som 
Macnaghten (2004) diskuterar blir gränsen mellan kultur och natur problematiserad, men 
detta är, som vi sett, inget historiskt exceptionellt. Genmodifiering blir ännu en detalj i 
mänsklighetens narrativ. Om detta fenomen ges särskilt stort utrymme i debatter, beror det 
främst på att ämnet fortfarande bär nyhetens behag.  
   Som vidare forskningsprojekt med denna utgångspunkt skulle det vara intressant att i större 
utsträckning gå in på den konkreta samvaron med djuret, och kartlägga husdjursrelationens 
innehåll. Vilka olika aktiviteter är möjliga tillsammans med husdjuret, och hur reproduceras 
mänskligt och djuriskt i dessa aktiviteter? Vilka aktiviteter är nödvändiga för relationens 
upprätthållande och vilka aktiviteter upplevs som särskilt meningsfulla? På detta sätt skulle 
till exempel rehabiliteringsperspektivet på husdjursrelationen kunna utökas, och vårdare 
skulle få en bättre förståelse för hur relationen mellan patient/intern och husdjur skulle kunna 
utvecklas. Vidare vore det också intressant att sätta länken mellan individualiseringen och den 
ökande uppskattningen för husdjur i fokus. Hur har dessa förändringar möjliggjort vårt 
nuvarande förhållningssätt till husdjur? Och vilka samhälleliga konsekvenser får vårt 
förhållningssätt till husdjur? Det vore också intressant att sätta undersökningar av 
husdjursrelationens innebörd i samband med andra undersökningar av distinktionen mellan 
mänskligt och djuriskt. Vilken relation har resonemang om husdjur till andra sätt att dra en 
gräns mellan människa och djur, kultur och natur? Detta skulle alltså vara en undersökning 
om berättelsen om det mänskliga. Eftersom människor förstår sin mänsklighet i förhållande 
till djurs djuriskhet, kommer vi att förstå oss själva bättre, ju mer vi undersöker hur vi 
definierar mänskligt i förhållande till djuriskt. Avslutningsvis är min undersökning mycket 
begränsad i sitt urval, det vore givande att utöka denna undersökning med fler intervjuer. 
Kulturella jämförelser mellan attityder till husdjur skulle också kunna vara ett sätt att få en 
bättre förståelse för vårt samhälles syn på människa och djur. 
 
9.3 Om det mänskliga, det djuriska och dilemmats dilemma 
I min uppsats har jag problematiserat distinktionen mellan djur och människa, men jag har 
gjort det utifrån begreppen djuriskt och mänskligt. Vi tilldelar både människor och djur 
mänskliga respektive djuriska innebörder. Det kan verka som att jag menar att det finns en 
essentiell djuriskhet och en essentiell mänsklighet, vilka vi ibland tilldelar till fel kategori av 
varelser. Jag är medveten om denna begränsning i mitt sätt att uttrycka mig. Jag har valt att 
använda mig av begreppsparet mänskligt-djuriskt, vid sidan om begreppsparen kultur-natur 
och socialt-biologiskt, för att visa godtyckligheten i de sätt vi tillskriver varelser typiskt 
”djuriska” och typiskt ”mänskliga” attribut. I och med att jag visat hur detta begreppspar kan 
ge mening åt människa och djur genom dess dilemmatiska användning, finns det ingen 
anledning att tro att det skulle finnas någon mänsklig eller djurisk essens bakom fasaden av 
idogt och tvetydigt tal. Gränsen mellan människa och djur kan dras utan bestämda essenser, 
och som vi sett sker en sådan gränsdragning kontinuerligt i resonemang om människor och 
djur. Att det finns egenskaper som brukar betraktas som typiskt mänskliga eller djuriska har 
blivit tydligt i intervjuerna då ett djur tilldelats vissa egenskaper, varpå samma egenskaper 
tilldelas en människa för att intervjupersonen vill göra en poäng av denna jämförelse. Samma 
sak har skett omvänt i intervjuerna. Jag använder alltså detta begreppspar som ett provisoriskt 
verktyg för att visa hur människor gör avgränsningar mellan människor och djur. I 
uppdelningen av vad som är typiskt ”djuriska” och typiskt ”mänskliga” attribut, har jag också 
använt mig av personliga referensramar, eller uttryckt med ett i denna uppsats flitigt använt 
uttryck: mitt sunda förnuft. 
   Ett annat problem med min uppsats är att det är möjligt att tänka sig en antilogos till det 
ställningstagande jag gör. Enligt den dilemmatiska ansatsen har varje argument ett 
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motargument, och inte ens dilemmatiskt medvetna socialpsykologer undslipper denna regel. 
Eftersom mitt redovisade resultat står nära mitt empiriska material, är det omöjligt att 
motbevisa mitt resultat med logiska resonemang; jag har funnit vissa sätt att tilldela husdjur 
innebörd, och även om det finns en oändlig mängd sätt att tala om husdjur är det intressant att 
det finns ett gemensamt tema i de texter och intervjuer jag redovisat. Men de teman och 
motteman som jag valt ut skulle säkerligen kunna väljas ut på ett annat sätt, som jag 
poängterat ovan. Dessutom är det möjligt att en annan forskare skulle kunna finna ett annat 
dilemma i de texter och intervjuer jag redovisat eller i andra intervjuer och texter, och 
argumentera för att detta dilemma är mer centralt. Dilemmat mellan det djuriska och det 
mänskliga är det dilemma som jag har visat är mest centralt för vårt förhållande till husdjur, 
men det vore intressant om ett annat dilemma kunde uppdagas. Man kan tänka sig ett möjligt 
metaperspektiv på husdjursrelationen, där dilemmat djuriskt-mänskligt står mot ett annat 
dilemma. Vilket detta dilemma skulle kunna vara lämnar jag till någon annan att undersöka – 
jag har valt att undersöka ett tema i min undersökning, och har därmed upptäckt ett mottema. 
Ett annat val av tema skulle innebära ett annat mottema. 
   Slutligen är det tänkbart att någon skulle kunna framföra en antilogos till hela mitt 
perspektiv – att husdjursrelationen  inte alls har en dilemmatisk innebörd. En sådan antilogos 
välkomnar jag med öppna armar, eftersom en sådan dialog är det enda sättet att utveckla 
förståelsen av husdjursrelationen. I och med att jag arbetat för att skapa en så nyanserad bild 
av husdjursrelationen som möjligt skulle ett sådant motargument behöva vara lika nyanserat 
för att vara rimligt. Detta skulle i sin tur skulle tvinga mig att utveckla min logos till en ny 
antilogos. Jag hoppas att jag har satt den argumentativa pendeln i gungning på detta sätt. 
   När läsaren, med den här uppsatsen färsk i minnet, nu möter en fjällig myrslok, är det 
möjligt att läsaren upplever det svårt att se det dilemma som jag har diskuterat. Läsaren får 
syn på myrsloken där den står med sitt fjälliga skal, med vilket det skyddar sig mot fiender, 
och sin långa rörformade nos, med vilken den slukar myror ur myrstackar. Kanske går läsaren 
fram och kliar myrsloken mellan öronen (en av de få fläckar som inte är bepansrade) och 
undrar vad som egentligen är motsägelsefullt med denna varelse, så olik oss människor. Men 
läsaren stirrar sig i så fall blind på nos och fjäll. Att dela sitt liv med en fjällig myrslok är så 
mycket mer än bara en stunds umgänge. Det är när en intersubjektivitet mellan människa och 
myrslok upprättas som det blir tydligt att det finns en myrslok i varje människa, och en 
människa i varje myrslok. Och då spelar nos och fjäll en mindre roll. I den här uppsatsen har 
jag givit läsaren en möjlighet att se denna process i vilken människan med ordets kraft 
upprättar ett visst avstånd från myrsloken, och på detta sätt skapar människa och myrslok, och 
avgrunden däremellan. 
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Sammanfattning 
I den här undersökningen studerar jag vilka sociala innebörder som husdjursägare tilldelar 
sina husdjur, och hur husdjursrelationen på så sätt kan bli möjlig som en meningsfull relation 
mellan människa och djur. Jag har utfört fem semistrukturerade intervjuer med personer som 
har olika husdjur eller sällskapsdjur, och analyserat intervjuerna med Michael Billigs 
diskurspsykologiska, dilemmatiska ansats. Husdjursägarna tilldelar sina husdjur tvetydiga 
innebörder utifrån vilken syn de har på husdjurets medvetande, dess plats i kulturen, dess 
förhållande till tid, samt des förmåga till kommunikation. Husdjuret behandlas omväxlande 
som ett djur och som en varelse med mänsklig karaktär. Jag har kunnat finna samma tvetydiga 
förhållande till husdjur i välkända filosofiska texter, och drar därmed slutsatsen att vårt 
förhållningssätt till husdjur är en del av vårt samhälles sunda förnuft och har formen av ett 
dilemma mellan mänskligt och djuriskt. I och med att vi förhåller oss till husdjur på ett 
tvetydigt sätt kan djuret bli en del av en meningsfull relation, utan att vi för den skull behöver 
ge djuret mänsklig status. Vårt sätt att definiera djuret i husdjursrelationen innebär alltså en 
flexibel avgränsning mellan människa och djur, och avgränsningen blir därmed ett sätt att 
definiera vår egen mänsklighet.  
 
 
 
Nyckelord: Relationer mellan människa och djur, husdjur, ideologiska dilemman, tvetydighet, 
diskurspsykologi. 
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Bilaga: Intervjumanual 
 
Bakgrundsfrågor 
Hur gammal är du? Vad har du för sysselsättning? Är du gift eller bor du tillsammans med någon? Har du barn? 
Fritidsintressen? 
 
Husdjuret 
Vilka husdjur har du? Vilka husdjur har du haft? (Namn?) 
Hur gick det till när du bestämde dig för att skaffa husdjur för första gången? 
Skulle du kunna berätta om när du skaffade [husdjuret du har nu]? 
 
Husdjursrelationen 
Tränar eller tävlar du tillsammans med ditt husdjur? Hur kommer det sig? 
Aktiverar du ditt husdjur på något annat sätt? 
Hur ser du på din relation med ditt husdjur? 
Finns det likheter mellan relationen du har till ditt husdjur och relationer som du har till andra människor? 
     Finns det några viktiga skillnader? 
Vilken plats har [husdjuret] i familjen? 
Hur tycker du att andra som inte har husdjur förhåller sig till att du har husdjur? 
Vilka egenskaper uppskattar du hos [husdjuret]? 
Vad är det bästa med att ha husdjur? 
 
Husdjur och andra djur 
Om personen har flera djur: Vad är skillnaden mellan att [ha det ena] och [det andra djuret]? 
Vilka husdjur skulle du kunna tänka dig att ha? 
Finns det något djur som du inte tycker skulle passa som husdjur? 
Hur kommer det sig att du gör den åtskillnaden? 
Vad gör ett djur till ett husdjur? 
 
Husdjurets behov 
Vad tycker du är viktigt att ta hänsyn till när man skaffar husdjur? 
Hur ser ett bra liv för ett husdjur ut? 
Hur ser ett dåligt liv för ett husdjur ut? 
Uppsöker du veterinär regelbundet? 
Skulle du kunna berätta om något veterinärbesök? 
Har du försäkrat [husdjuret]? 
     Hur resonerade du när du valde försäkring? 
     Eller: Har du funderat över att skaffa en försäkring? 
 
Veganism, djurskydd och djurrättsrörelser 
Är du vegan eller vegetarian? Äter du mycket ekologisk mat? 
     Skulle du kunna berätta om när du bestämde dig för det? 
     Eller: Har du funderat om att ändra dina matvanor, som att äta mer ekologiskt eller 
     vegetariskt?  
Hur ser du på jakt? 
Hur ser du på organisationer som arbetar för bättre behandling av djur? 
Finns det några sådana frågor som du själv tycker är viktiga? 
Hur ser du på djurskyddslagar? 
Finns det några etiska problem med att ha husdjur? 
Skulle du vilja tillägga något? 
 


