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Abstract 

This paper intends to examine animal portrayal in literature with the guidance of three literary 

works; Charlotte’s Web, The Call of the Wild and The Guest Cat. The overall purpose is to explore 

the representation of animals in text and see what it possibly could show about our – the humans – 

view of animals. Through this I investigate what we do when we interpret animals in text and how 

this portrayal can effect animals, with the help of a moral philosophical angle. I put focus on how 

the view of animals can be effected depending on if one sees animals as an object or a subject – 

someone or something. Questions used are: How are animals portrayed in this fiction? What can 

this portrayal show about our relationship with – and view of – animals? The analysis show 

consequences of both sides through the thought that both views still can be a sign of power over 

animals, since we never completely can understand animal’s thoughts or actions. I argue, however, 

that there still is a value to reflect about the animal in literature because it can demonstrate a shifting 

animal view and let us reflect not only about the animals in literature – but in the reality as well.     

Keywords: Animal, animal studies, anthropocentric, subject, object, anthropomorphism, nature & 

culture.  

Sammandrag 

Denna uppsats ämnar undersöka djurs gestaltning i litteratur med vägledning av tre litterära verk; 

Charlotte’s Web, The Call of the Wild och Gästkatten. Det övergripande syftet är att undersöka 

representationen av djur i text och se vad de möjligtvis kan säga om vår – människans – djursyn. 

Genom detta undersöker jag vad vi gör när vi tolkar djur i text och hur denna gestaltning kan 

påverka djur, med hjälp av en moralfilosofisk vinkel. Denna vinkel lägger fokus på hur djursynen 

kan påverkas beroende på om man ser djur som objekt eller subjekt – någon eller något. 

Frågeställningarna är: Hur gestaltas djur i denna fiktion? Vad kan denna gestaltning säga om vår 

relation till – och syn på – djur? Analysen visar konsekvenser av båda sidor genom tanken att båda 

ändå kan vara ett tecken på makt eftersom vi aldrig helt kan förstå djurs tankar och handlingar. Jag 

argumenterar däremot att det ändå finns ett värde att reflektera kring djurbilden i litteratur eftersom 

det kan demonstrera en skiftande djursyn och låta oss reflektera kring djur inte bara i litteraturen – 

men i verkligheten.  

Nyckelord: Djur, djurstudier, antropocentrisk, subjekt, objekt, antropomorfism, natur & kultur. 
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Inledning 

Förord 

Är bilden av mig den jag är? Vem har i så fall skapat den bilden – jag eller andra? Eller båda? 

Eller föds jag in i en bild som inte går att förändra? Är jag vad någon annan säger att jag är?  

Sedan urminnes tider, sedan innan historia började skrivas, har det funnits djur. I grund och botten 

är människan ett djur, men mer och mer har djur och människa separerats, blivit olika.  Kan jag 

ens vara ett jag utan en egen röst? Kan liv vara-utan ett jag? Jag är nyfiken på djur. Bilden av djur 

i text mer specifikt. Djuren, detta ”andra”, utanför människan som finns överallt omkring oss men 

som samtidigt inte finns på samma nivå som människan gör, då de är ”något annat” än oss. Hur har 

gestalten djur, det litterära djuret, presenterats och möjligtvis förändrats i text? Hur presenteras 

bilden? Positiv (de kära) eller negativ (de hotfulla)? Båda? Och varför? Levande varelse, varelse 

som andas. Havare av liv, lever. Så definieras djur, men de definieras även som en motsats till 

människan. ”any such living thing other than a human being”1. Djur är lite mer komplexa i 

litteratur, de har personlighet, karaktär. De är alltså inte helt olika människor. Så är djur i text 

människor i förklädnad eller är de kapabla att representera verkliga djur? Denna fråga skapar nya, 

andra frågor jag utvecklar mer under rubriken syfte och metod. 

Bakgrund 

Ämnet djur i litteratur är något som intresserat mig, främst genom att jag reagerade på att det 

förekom färre djur i text när jag blev äldre. Denna tanke drog mig till barnlitteratur och det slog 

mig att det vi gör när vi skriver om djur inte är helt olikt det vi gör när vi skriver litteratur om barn. 

Vi ger en röst åt en grupp som inte kan formulera den själv och skapar ett maktperspektiv. Vi har 

alla varit barn och vi är alla djur men ändå, genom skrivande, kan vi utöka makt och separera 

rollerna vuxen-barn och människa-djur. Genom att läsa ekokritiska och postkoloniala teorier tyckte 

jag mig se motsatsen. Jag såg djurens närvaro, tyst men närvarande. Men djur har fått rollen som 

minoritet, ett andra, och precis som bilden av natur har vi målat bilden av djur i kultur och präglat 

denna bild med flera betydelser. Genom att titta på djur uppstår det därmed oundvikligen 

kopplingar till förhållanden som kultur/natur, vi/dem, och även motsägelsefullheten av vän/hot. 

                                                           
1https://www.dictionary.com/browse/animal?s=t Publicerad av Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. 
(Hämtad 13/11-2018). 

https://www.dictionary.com/browse/animal?s=t
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Syfte, teori & tidigare forskning 

Syfte och metod 

”Sökandet måste gå via bilden själv, vittnesbörd och tecken på att något fanns”2  

Huvudsyftet är att undersöka representationen av djur i litteratur. Med detta sagt är jag medveten 

om att jag är en människa som läser, tolkar och talar i denna uppsats. Mitt perspektiv är människans 

och jag kan inte tala för djur eller dela deras perspektiv men det jag kan göra är att titta på vad 

gestaltningen av dem säger om vår syn på djur. Jag vill titta på verk där djur är i fokus på olika sätt 

för att pröva och ifrågasätta djurgestaltningarna. Med hjälp av barnboken Charlotte’s Web av E.B. 

White, ungdomsboken The Call of the Wild av Jack London och boken Gästkatten av Takashi 

Hiraide ska jag utforska djuren och fråga mig; hur gestaltas djur i denna fiktion? Vad kan denna 

gestaltning säga om vår relation till och syn på djur? Jag ska även diskutera vår rätt att tolka djur. 

Teori och begrepp 

Uppsatsens teori bygger på ekokritik, postkolonialism, djurstudier och moralfilosofi. Den 

postkoloniala vinkeln präglas av idén att djur kan kopplas till ”den andra”, det ”utanför” 

människan. När jag tittar på detta använder jag Mara Lees avhandling När andra skriver. I övrigt 

har jag en bas av fältet djurstudier och deras idéer kring djur. När jag pratar om ekokritik är det i 

första hand inkorporerat i djurstudier men också genom begreppen kultur och natur. När jag 

undersöker relationen mellan människan och djur använder jag mig av John Bradshaws bok The 

animals among us eftersom denna bok berör husdjur, vilket är en väldigt gränsbärande position för 

djur och möjliggör frågor kring natur och kultur begreppen. När jag tittar på moral använder jag 

boken Djurens rätt, människans fel av Tom Regan, vilken berör djur i förhållande till moralfilosofi. 

Begrepp av värde i denna uppsats är: antropocentrisk, begreppet ”andra”, och xenofiction. 

Antropocentrisk är ett perspektiv av människan som central i världen. Begreppet ”andra” är kopplat 

till normer och ”det” som står utanför dem. Xenofiction är en litteraturkategori där synpunkten är 

djurets, trots att vi inte vet vad djur ser och känner. När det kommer till natur och kultur i denna 

uppsats använder jag begreppen främst för att titta på hur vi, människor, ser likheter och skillnader 

till djur. Jag vill däremot belysa vikten av att dessa begrepp inte enbart behöver ses som motsatser3.  

                                                           
2Lee, Mara, När Andra skriver: skrivande som motstånd, ansvar och tid, s.86. Glänta produktion, Göteborg, 2014. 
3Vill man ha en fördjupad läsning kring detta kan jag rekommendera Terry Eagletons essä En essä om kultur (2001).  
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Forskningsfältet djur  

Djur är en naturlig del av varje samhälle. Djuren bär dock en komplex position av att antingen vara 

något passivt, nästan obetydligt objekt, som människan ser som en tillgång till pengar (produkt), 

eller så kan djur vara ett aktivt, känslofyllt subjekt, som människan kallar för vän eller familj. Det 

händer även att dessa roller blandas med varandra. Så att förtydliga vad djur är kan därför variera 

beroende på vem som frågar. Förenklat sagt kan djur vara varje levande varelse som inte är en 

människa. Stora som små, tama som vilda bär djur åtskilda attityder och uppfattningar. 

  

Är hunden ett djur? Är räven ett djur? Är musslan ett djur? Ja. Alla dessa är djur. Men vad begreppet 

är – eller blivit – är något jag kommer att utveckla under textens gång, då hänvisar jag till p1:s 

filosofiska rummets avsnitt Människan och djuren.4 Så även om det jag undersöker till större del 

berör djur vi är mer ”bekanta” med så finns det mer djur än dessa, trots att dessa djur nämns mindre 

vill jag se dem som närvarande i denna text. Jag känner det även värt att nämna att jag tänker titta 

på ”realistiska” djur. Detta är djur som ”beter” sig som djur faktiskt kan göra i verkligheten. Detta 

kändes värdefullt för min analys då gränsen mellan djur och människa ofta är suddig. 

 

Men vad är djur i litteratur? 

”Själva orden normaliserar maktutövandet och underlättar utnyttjandet av djur”5 – 

Helena Pederson 

Är djur i litteratur samma djur som finns omkring oss? Nej, inte nödvändigtvis. Djur i litteratur kan 

vara annorlunda från hur djur omkring oss är: djur i text kan vara människor förklädda till djur 

likväl som bärare av ett motiv eller symbol. Djur som karaktär skapar också krav på dem att vara 

intressanta och relaterbara. Vad de än är så ska de ändå stå för en representation av djur och det är 

därför frågan är – vad säger denna representation om vad människan vill att djur ska vara eller vad 

vi tror att de är? Genom olika bilder placerade på djur kan man berättiga vissa attityder och i 

längden olika handlingar människan utför mot djur, en av dessa handlingar kan sägas vara 

skrivandet i sig självt men skrivandet blir också ett sätt att måla upp just de bilder som berättigar 

vilken syn vi placerar på djur, en syn som passar våra åsikter.  

 .  

                                                           
4https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/849098?programid=793 Filosofiska rummet – människan och djuren, hur ska 
relationen se ut? Publicerad 19/2-2017. [hämtad 13/11-2018] 
5Olofsson, Charlie - Intresset växer för kritiska djurstudier i: nationella sekretariatet för genusforskning 14/5-2018. 

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/849098?programid=793
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Djur blir verktyg för oss att förstå oss själva, något som exempelvis de antropomorfa djuren (djur 

med mänskliga drag) kan påvisa. Skrivandet om djur är därför något motsägelsefullt och komplext. 

Talar de? Lyssnar vi? Kan vi ens lyssna när orden inte nödvändigtvis är djurens?     

 

Och forskningen? 

Alla dessa frågor kan kopplas till forskningsfältet djurstudier. Djurstudier är ett relativt nytt 

akademiskt fält och är i nuläget mest närvarande i Nordamerika. Jacques Derrida, Cary Wolfe, 

Donna J. Haraway och Peter Singer är några exempel på namn inom fältet. Rent allmänt strävar 

djurstudier efter att vidga och problematisera konceptet djur. Både inom relationen människa-djur 

men också genom att studera djur som subjekt utanför människan, med egna liv och rättigheter. 

Tom Regan tar även upp denna subjektsposition när han skriver om djur: ”De här djuren är 

psykologiskt sett våra släktingar. Liksom vi medför de till sitt liv någonting mystiskt: en enhetlig 

psykologisk närvaro. Liksom vi är de någon, inte bara något”6. Djurstudier är därmed centralt i 

huvudfrågorna i denna uppsats, speciellt då jag ämnar undersöka djur som subjekt inom den 

litterära världen, för som Cary Wolfe poängterar:”[…] but dosen’t our assement of the meaning 

and stakes of a novel or a film change, animal studies asks, after (at least some of) the animals 

treated in it undergo an ontological shift from things to, in some sense, persons”7 Skiftet till subjekt 

och vad konsekvenserna kan bli av detta är något jag burit med mig när jag skrivit min uppsats. 

 

Utöver djurstudier är ämnet djur närvarande i filosofi, specifikt moralfilosofi, då de räknas till en 

av de mest kontroversiella frågorna. Jag tänker inte utveckla tanken om rätt eller fel i denna uppsats, 

(det är nog inte helt omöjligt att gissa min ställning) men trots att jag inte har möjligheten att infoga 

en längre diskussion vill jag ändå använda ett par moralfilosofiska teorier när jag diskuterar djurs 

motsägelsefullhet som, i min mening, härstammar från moral. Människans syn på djur är beroende 

av hur människor tänker kring frågan om djurs behandling är rätt eller fel. Till denna diskussion 

använder jag boken Djurens rätt, människans fel?.  Boken är min väg att inkorporera djurstudier 

och – eftersom detta är en begränsad uppsats – mitt huvudverk i fältet. 

                                                           
6Regan, Tom - Djurens rätt, människans fel?: en introduktion till moralfilosofi, s.124. Back to Being i samarbete med 
Djurens rätt, Hallsberg, 2010. 
7Wolfe, Cary, Human, all too human. “Animal studies” and the humanities, Moderns Language Association, PMLA, 
vol.124, no.2. 2009, s.567. [För övrigt är denna artikel att bra källa för att få en överblick av djurstudier. Texten tar 
bland annat upp stigandet av fältet, relationen till djurs rättigheter och flera andra namn och verk inom fältet] 
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Analys 

Charlotte’s Web [Fantastiska Wilbur] 

”An animal’s eyes have the power to speak a great language”8 – Martin Buber 

I barnboken Charlotte’s Web, eller Fantastiska Wilbur på svenska, möter vi grisen Wilbur. Redan 

på första sidan står det klart att familjen han föds upp bredvid tänker döda honom för att han är en 

så kallad ”runt”; den minsta födda i en kull av ungar. Dottern i familjen, Fern, protesterar dock 

starkt mot detta och väljer att ”uppfostra” honom. När Wilbur blivit stor flyttas han till ett annat 

hus med andra djur och det är i denna del av boken läsaren får ta del av tankar och ord från djuren. 

Wilbur blir vid denna tidpunkt ensam eftersom Fern är borta längre, men han träffar och blir vän 

med Charlotte, en spindel som bor i ladan. När Wilburs liv hotas för att familjen planerar att slakta 

honom hjälper Charlotte till att rädda hans liv. Detta genom att hon väver in ord om Wilbur i hennes 

nät, varav den första ”some pig”9 snabbt ändrar åsikten om grisen till något av ett mirakel. Wilbur 

blir mer känd och får leva, men Charlotte blir sakta tröttare och dör efter att hon lagt sina ägg.  

Djurens gestaltning och bilden av djur 

Redan tidigt i boken dyker det upp en fråga av värde när det kommer till liv. Om vi uppmärksammar 

orden Fern och hennes pappa använder: “”But this is different. A little girl is one thing, a little 

runty pig is another.” “I see no difference,” replied Fern […]”10 ser man att Fern inte värderar ett 

djurliv annorlunda från sitt eget. Denna konflikt inleder hela boken och frågan om liv är något som 

återkommer, främst genom att djuren själva får argumentera sitt värde av att vara levande. Låt mig 

förklara. Djur i denna bok är till att börja med annorlunda från andra djur genom att de pratar och 

tänker. Det största hindret för många att se djur som subjekt är språkbarriären, som John Berger 

för fram: “But always its lack of common language, its silence, guarantees its distance, its 

distinctness, its exclusion, from and of man”11, så talet öppnar för chansen att se dessa djur som 

subjekt och genom tal kan de få värde som ”individer”, så frågan blir vad sker med djuren genom 

deras position av talande? Fokuseras talet på vem de är eller vad är? Blir de för ”mänskliga”?   

 

                                                           
8Buber, Martin, citerad från I and thou (1923). 
9”Some” bär många olika tolkningar översatt men har i detta fall betydelsen av ”ovanligt bra”, jfr ”vilken gris!” 
10White, E. B. & William, Garth, Charlotte's web, s.3. Harper, New York, 2012[1952]. 
11Berger, John, Why look at animals? s.6. 1977. Ur About looking, Bloomsbury, London, 2009. 
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För att undersöka de frågorna kan vi börja med att undersöka djurs möjliga funktioner. En intressant 

scen till detta är när Wilbur först möter Charlotte. Hon äter insekter12 och säger sig ”älska” deras 

blod vilket gör Wilbur äcklad. Han tycker inte om det på grund av en klar anledning: ””It’s cruel,” 

replied Wilbur, who did not intend to be argued out of his position. “Well, you can’t talk” said 

Charlotte “you have your meals brought to you in a pail. Nobody feeds me” […]13. Denna scen tar 

upp en hel del om djuren, att de förstår grymhet och död till exempel, men det mest intressanta är 

kontrasten som uppstår mellan Wilbur och Charlotte, dvs. förhållandet natur kontra kultur. Trots 

att Wilbur är ett djur blir han äcklad av Charlottes beteende, ett beteende som är väldigt realistiskt 

till djur – och i längden ”naturen”. Charlotte får omedvetet bli det vilda, otämda djuret medan 

Wilbur – som ägs av människor – bär den kulturella, rationella och ”tama” rösten som dömer 

hennes handling som fel, grym. Trots denna ”mänskliga” syn blir han intressant nog ändå vän med 

Charlotte. Charlotte får däremot förklara och försvara sin position som djur. Charlotte kan även 

sägas stiga in i den kulturella världen genom att hon skriver ”mänskliga” ord, detta kan synliggöra 

djurens gränsland till dessa begrepp, men också hur ”talet” de har påverkar dem som djur.  

Att djuren får ”försvara” sig är något som återkommer. En annan scen är till exempel när inga djur 

vill leka med Wilbur och ett lamm säger att han är mindre än inget. Wilburs svar på detta blir:  

I don’t think there is any such thing as less than nothing. Nothing is absolutely the limit of nothingness. 

It’s the lowest you can go. It’s the end of the line. How can something be less than nothing? If there 

were something that was less than nothing, then nothing would not be nothing, it would be something14  

Precis som Fern argumenterar Wilbur för värdet av liv. Att liv är värdefullt återkommer alltså i 

boken. Detta gör frågan om död relevant; som när Wilbur får veta att han ska slaktas. Hur reagerar 

du när någon annan planerat ditt liv – och din död?  Wilbur gråter. Han faller till marken och 

utropar: “’I want to stay alive, […] I want to breathe the beautiful air and lie in the beautiful sun’”.15 

Trots att Fern inledningsvis räddade Wilbur visar hon inte intresse för frågan om slakt. I slutändan 

är det djur som hjälper djur. Charlotte räddar Wilbur och Wilbur ser till att Charlottes ägg är säkra, 

vilket han gör genom att vända sig till råttan, Templeton. Ännu en gestalt värd att utforska. 

                                                           
12Insekter är i teorin också djur-så varför pratar inte de? Min teori är, som Berger framförde, för att distansera dem. 
13White, E. B. & William, Garth, s.40. 
14Ibid, s.28. 
15Ibid. s.52. 
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I denna bok, med flera djur, har vissa djur namn och andra inte. Grisen är Wilbur. Spindeln är 

Charlotte. Men gåsen är gåsen och lammet är lammet. Varför är Templeton en av de namngivna?               

Ingen av de andra djuren gillar Templeton. Med olika ursäkter som berör råttans välmående får de 

honom att agera. Charlotte får honom att hämta ord till sina nät och Wilbur får honom att hämta 

Charlottes ägg när de inte kan. I flera till synes små händelser knyts dessa djur tillsammans och 

skapar en relation. Allt för vad de verkar ha gemensamt, kärlek för hemmet. Charlotte uttrycker 

specifikt att de alla älskar hemmet när Wilbur säger att han gör det. Något som kan märkas hos 

Templeton, för trots att han hittar en plats han inte kände till (marknaden) full av trivsel, väljer han 

att fara hem igen. Även om Wilbur ska ge mat till råttan förändrar det inte att han älskade 

marknaden eller att han väljer orden ”home we go!”16. Hemmet har betydelse här och hemmet har 

betydelse för subjekt, som Mara Lee hävdar: ”Om inte ens ditt hem är en säker punkt i världen, vad 

finns då kvar? Är det inte till syvende och sist hemmet och hemkänslan som gör oss till 

människor?”17 Så varför är just dessa djur namngivna? För att det är de som ser till att Wilbur 

överlever och att Charlottes barn kommer hem. De har ”personlighet” och är mest människolika.  

Vad finns det att se i förhållandet mellan djur och människor? 

Wilbur är en ägodel för familjen han bor med, något vars liv de styr, men för Fern är han ett husdjur. 

Vad som menas med husdjur är att Ferns blick på Wilbur är annorlunda, som John Bradshaw 

poängterar när han specificerar husdjur: “But all true pets have one thing in common: the affection 

of at least one person, who recognizes and values them for their qualities as individuals”.18 Ordet 

individer återkommer alltså när vi hänvisar till husdjur. Fern är åtta år och ser på djur som hennes 

bästa vänner. Hon är den som ger Wilbur sitt namn och hon är den som hör dem prata, något som 

gör hennes mamma orolig eftersom det ”inte är normalt.” Frågan uppstår om det är Ferns fantasi, 

men när Ferns mamma pratar med en doktor är han inte helt emot tanken:    

“I never heard one say anything,” he replied. “But that proves nothing. It is quite possible that an 

animal has spoken civilly to me and that I didn’t catch the remark because I wasn’t paying attention. 

Children pay better attention than grownups.”19 

 

                                                           
16White, E. B. & William, Garth, s.170. 
17Lee, Mara, s.148. 
18Bradshaw, John, The animals among us: how pets make us human. s.12. Basic Books, New York, 2017. 
19White, E. B. & William, Garth, s.110. 
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Allt detta kan visserligen kopplas till bokens målgrupp. Att doktorn specifikt säger att barn kan 

vara mer uppmärksamma kan vara ett exempel på det. Men det tar inte bort det faktum att Ferns 

djurintresse skapat en diskussion om djurbilden för karaktärerna i boken. Man kan säga att djurens 

närvaro påverkat dem, att de genom rollen som husdjur möjliggör reflektion som John Berger för 

fram i sin essä: ”the pet offers its owner a mirror to a part that is otherwise never reflected”.20  

Fern börjar dock sakta tappa intresset för Wilbur. När marknaden äger rum umgås hon mer med en 

pojke istället för Wilbur och vid slutet har hon tappat intresset helt, varav anledningen är: “She was 

growing up, and was careful to avoid childish things”.21 Djur blir därmed kopplade till något 

barnsligt. Detta kan jämföras med att Fern behandlat Wilbur som en bäbis i de inledande styckena 

och det är först när Fern försvinner som djuren påvisas kunna prata. Ferns handling av att rädda 

Wilbur speglas även genom Charlottes projekt att rädda honom, Wilbur kanske handlar för andra 

men inte mycket för sig själv. Wilbur kan därför växa upp samtidigt som Fern gör det, något som 

kan exemplifieras genom Charlottes barn som Wilbur väljer att skydda, precis som andra gjort för 

honom. På någon nivå kan det vara Fern som inledningsvis ger värde och personlighet till Wilbur 

men när Wilbur väl bildat ett subjekt utanför Fern behövs hon inte längre för att validera honom. 

Men som sagt förändras åsikter om Wilbur i denna bok. När Wilbur blir mer känd börjar resten av 

familjen bry sig mer om honom. Valet att inte slakta honom kan därmed bero på att deras djursyn 

har förändrats. Han har blivit mer värdefull vilket synliggör honom som mer än en ägodel för dem.  

I slutändan: är djur i denna bok för ”mänskliga?”. Bär de för mycket ”personlighet”, så att deras 

representation som djur suddas ut? De handlar ofta som djur men pratar och förstår även komplexa 

koncept vi människor tänker på; tid, vänner, död och även det faktum att Charlotte skriver. John 

Bradshaw påpekar att djur är ”part person, part property”22 men poängterar också att: ”pets makes 

us happy in a way that other possessions do not”23. Gränsen mellan dessa punkter är vad djur i 

denna bok lever i men genom sin position som talande och tänkande får de chansen att motbevisa 

tanken om att djur bara är ägodelar. De kan argumentera sitt värde som levande. Personligheter 

och handlingar blir viktigare att döma än om de är djur eller människa. Att man är blir viktigt. 

                                                           
20Berger, John, s.15. 
21White, E. B. & William, Garth, s.183. 
22Bradshaw, John, s.127. 
23Ibid. s.202. 
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The Call of the Wild [Skriet från vildmarken] 

”He was a killer, a thing that preyed, living of the things that lived, unaided, alone”24 

I ungdomsromanen The Call of the Wild möter vi hunden Buck, och boken presenteras från hans 

synvinkel. Buck bor inledningsvis i ett trevligt hem i södra USA som vakthund, innan han blir 

kidnappad och tvingad att arbeta som en kälkhund i Alaska. Han lär känna och slåss mot både nya 

hundar och människor. Han får jobba för flera ”mästare”, både snälla och grymma, likaså möter 

han snälla och grymma hundar. Efter att han nästan blivit slagen till döds hamnar han hos John 

Thornton, den första ägaren som verkligen älskar Buck. De lever tillsammans under en lång tid och 

Buck är lycklig, men samtidigt anar han något av ett rop från vildmarken som lockar honom att 

springa till skogs. Mot sluten av romanen blir John och hans vänner mördade, Buck tar hämnd på 

de som gjorde det och väljer sedan att ansluta sig till en flock vargar. Denna bok är xenofiction 

genom att vi ser genom hundens (hans) synvinkel genom historien. Buck beskriver sig själv, andra 

hundar och människor. Han tänker och tycker. Detta skapar ett unikt perspektiv av djurgestaltning.  

Djurens gestaltning och bilden av djur 

"We have doomed the wolf not for what it is, but for what we deliberately and 

mistakenly perceive it to be –the mythologized epitome of a savage ruthless killer – 

which is, in reality, no more than a reflected image of ourself."25 ― Farley Mowat 

Den viktigaste karaktären att diskutera i denna bok är Buck. Vad kan Buck bära för funktion? Kan 

man anta att läsare genom hans ögon ska förstå hur komplexa djur kan vara? Buck som funktion 

är kopplad till något utanför det traditionella ”husdjuret”. Inledningsvis, redan sida ett, beskriver 

Buck det som att han ”räddat” sig själv från att bli en bortskämd hund. Fokus ligger på att han mår 

bra – på sina villkor. Men när han blir tvingad in i världen av kälkhundar måste han ändra sin 

livsuppfattning. Han måste förändra sig själv för att överleva.  

It was all well enough in the Southland, under the land of love and fellowship, to respect private 

property and personal feelings; but in the Northland, under the law of club and fang, whoso took such 

things into account was a fool, and in so far as he observed them he would fail to prosper26  

                                                           
24London, Jack, The Call of the Wild, s.39. Martino Fine Books, Eastford, 2017[1903].  
25Mowat, Farley, citerad från Never Cry Wolf (1963). 
26London, Jack, s.9.  
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Under den här tiden lär han sig inte bara nya saker rörande andra hundar och människor, han 

omvärderar sig själv. Han beskriver det som: “And not only did he learn by experience, but instincts 

long dead became alive again”.27 Ordet instinkter är intressant eftersom människor ofta pratar om 

djuriska instinkter. Bucks påstående demonstreras igen när han beskriver sitt utvecklade tålamod 

som ”primitivt”, hans tålamod är alltså inte något nytt, det är något som kommit tillbaka till honom, 

något han alltid har haft. Allt detta kan kopplas till bilden av det vilda djuret. Buck blir en karaktär 

som dras mellan det tama och vilda som hör ihop med konceptet djur, men han bär båda sidorna.  

Men hur presenteras dessa bilder? De är invävda med människor – vilket återkommer – men också 

i miljön och arbetet hundarna gör. Flera hundar gillar jobbet trots att det plågar dem. En av 

hundarna vill till och med fortsätta springa medan han är döende. Detta, den negativa sidan av 

situationen flera av hundarna hamnar i, är inte något texten skymmer undan från. En av hundarna, 

Spitz, beskrivs som elak mot Buck och efter en viss tid har de ett slagsmål som slutar med att Spitz 

dör. Detta skapar inte sorg, istället berör den Bucks behov att bli ledare, hur han ”förtjänat” 

ledarskap. Då detta inte nödvändigtvis är ett beteende hos hundar – eller hos vargar28 – kan det vara 

en del av Bucks personlighet eftersom han inleder en ideologi av: “Kill or be killed, eat or be eaten, 

was the law; and the mandate, down to the depths of Time, he obeyed”29 Buck var dock inte den 

som började denna ideologi, han ”lärde sig” den. Men idén av tamhet lever kvar. Buck beskriver 

vissa av ”ägarna” som bra mästare och vid ett tillfälle uttrycker han att det ska vara naturligt att 

hundar jobbar, att det är deras syfte, vilket är tänkvärt från positionen av en hund vilka ofta blir 

avlade att få egenskaper som att dra och springa, tänkvärt kan det också vara att Buck kallar 

människor ”mästare”. En viktig mening dyker upp här, när Buck beskriver sig själv som ”thing”, 

(sak): “He was a thing of the wild, come in from the wild to sit by John Thorton’s fire”30. Detta 

återkommer då och då, djur blir verktyg, ting, kroppar. Här kan vi notera Mara Lees ord: 

Den viktiga skillnaden består i vad den ständiga identifikationen med kroppen – att reduceras till 

kropp, att betraktas som kropp, att jämt och ständigt pekas ut och kategoriseras som Annan på grund 

av sin kropp – […] och hur det bidrar till att bryta ner det subjektskap de flesta tar för givet31 

                                                           
27London, Jack, s.10. 
28Det finns mycket forskning kring Alfateorin, varav flera validerar det som en myt. För fördjupning rekommenderar 
jag texter av Stanley Coren eller David Mechs Alpha status, dominance, and division of labor in wolf packs (1999).     
29London, Jack s.30. 
30Ibid, s.30  
31Lee, Mara, s.59. 
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Inte bara dilemmat vild/tam tas upp utan också kultur kontra natur återkommer. Något som 

möjligtvis förstärks genom att människorna i boken kom till platsen för att gräva guld. De intar en 

värld av natur och djur för att leta efter något av finansiellt värde vilket påverkar miljösidan, djuren. 

Den starka kopplingen mellan koncepten natur och djur. Ropet från vild-marken. Hur sker då 

möjligtvis representationen av natur och därmed djur? För att försöka svara på den frågan kan vi 

titta på en till synes irrelevant scen då Buck väljer att han vill besegra – döda – en älg. Denna älg 

är i en flock men av Bucks envisa jagande värderas älgen mindre värd av flocken. Jämfört med 

denna död, som förekommer normal ”inom naturen” kan vi jämföra sorgen när Buck förlorar John:  

Death, as a cessation of movement, as a passing out and away from the lives of the living, he knew, 

and he knew John Thornton was dead. It left a great void in him, somewhat akin to hunger, but a void 

which ached and ached, and which food could not fill32  

Liv värderas såklart olika beroende på om man känner individen ifråga, men alla dödsfall som sker 

djur emellan framstår som mer naturliga, mordet av Spitz till exempel. Buck tar även med sig detta 

perspektiv till mord av människor. Ett exempel är när Buck medvetet mördar olika människor för 

att de hotat John (och senare mördat honom). De människor Buck mördat betyder nästan ingenting 

för honom, han tänker mest på dem som ”svaga”. Är detta Buck som talar? Eftersom att det blir 

svårt att fortsätta diskussionen utan människor är det värt att skifta fokus tillbaka till denna relation. 

Vad finns det att se i förhållandet mellan djur och människor? 

Buck inleder historien med en attityd av tillit mot människor, han säger också att människor är 

smartare än honom. Hunden tycker det. När han blir kidnappad börjar Buck däremot bli slagen till 

underkastelse och får en ny blick på människor: “[…] a man with a club was a lawgiver, a master 

to be obeyed […]”33. Denna bild är ganska mänsklig med tanke på att människan ofta associerar 

en hundrelation på detta sätt, vi ska ha makten, de som kräver respekt, och djuret blir därmed det 

lägre, mindre värda för oss. Denna bild kan även ses mänsklig av den orsak jag nämnde tidigare 

om att hundar – och vargar – inte har ledare på det sättet. Särskilt mot oss då vi inte är hundar.  

Vad människor säger och gör spelar också in. Om man går tillbaka till när Buck dödar Spitz är 

deras reaktion att de får mindre problem. Förlorad tid, inte förlorad hund.  

                                                           
32London, Jack. s.42. 
33Ibid. s.5. 
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Denna antropocentriska syn kan leda till fördomar mot djur, en fördom som enligt Regan kallas 

artism.34. Artism är den syn många människor har i denna bok. Som Buck uttrycker det är hundarna 

mindre värda än pengarna de hjälper människor få: “The worthless ones were to be got rid of, and, 

since dogs count for little against dollars, they were to be sold.”35. Kan de inte fylla människans 

syfte är de ”dåliga hundar” och förlorar värde. Regan skriver: 

Närhelst vi tar ifrån en person hans valfrihet eller tvingar på honom vår vilja i syfte att uppnå ett 

själviskt eller samhälleligt gott är det vi gör moraliskt fel. Vi reducerar personers moraliska värde 

(deras inneboende värde) till endast instrumentellt värde. Vi behandlar människor som ting36 

Detta synsätt bärs vidare när Buck blir köpt av en grupp som behandlar hundarna dåligt.37 De slår 

dem när de inte springer och svälter dem när de inte har med nog med mat. Men felet är aldrig 

människans, istället är hundarna ”lata” och en person uttrycker det som att det är hundarnas fel att 

de blir piskade. Buck tänker att det är brist på kunskap, att de inte vet hur man jobbar, vilket igen 

blir intressant sagt från en hund. Buck värderar människor unikt, nästan som människor beskriver 

varandra, detta förstärker Buck som mer ”mänsklig”.   

När Buck applicerar en lägre bild på människor blir han dock inte bara ”mänsklig”, han tar också i 

visst mån tillbaka makt. Som till exempel när Buck kallar människor ”svaga”. Det faktum att Buck 

också börjar mörda människor mot slutet av boken kan demonstrera detta. Tänk igen på hans bild 

av ”förtjänad ledarskap”, det behöver inte vara en fråga om flockledare, utan ett maktperspektiv – 

att Buck inte vill bli maktlös. Detta kan förklara varför Buck aldrig är helt tillfredsställd med John 

trots att de älskar varandra. Tittar vi på deras förhållande så ser John inte Buck som ägodel, utan 

som ett barn.38
. Barnbilden appliceras ofta på djur men i detta fall kan det vara att Buck indirekt 

säger att detta inte är helt rättvist, för även på barn finns ett maktperspektiv. Makten ligger hos dem 

som sköter barnet eftersom barn är försvarslösa och som Bucks karaktär tydligt visar är han inte 

försvarslös. Han strider sina egna strider. Han tar makten. Han strider för att inte bli nedtryckt.  

 

                                                           
34Regan, Tom, s.68. 
35London, Jack, s.22. 
36Regan, Tom, s.94. 
37Dålig behandling är nog alltid en perspektiv fråga, men jag vill hänvisa en fras för exempel, när man säger att 
människor ”behandlas som djur” är det inte att vi behandlas som något vi redan är, utan att vi behandlas som 
något lägre än vad vi är. Jag vill synliggöra en poäng, men förhoppningsvis kan vi enas om att piskning inte är bra.   
38London, Jack, s.29. 
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Gästkatten 

En liten katt, ett litet liv – som tvingar oss att inse att vi inte är de enda i världen.  

Gästkatten följer en man och hans fru och hur deras liv förändras efter de börjar umgås med en 

katt. Till skillnad från tidigare djur i denna uppsats, så pratar och tänker inte katten i denna bok. 

Katten, Chibi, ägs inte av huvudparet utan är grannarnas katt som kommer och besöker dem då och 

då, en ”gästkatt”. Huvudkaraktärerna blir mer och mer fästa vid Chibi men låter henne samtidigt 

bestämma själv när och hur hon kommer förbi. En dag får paret veta att Chibi har dött, något som 

de sörjer över väldigt länge och som ger dem en chans att fundera över hur mycket Chibi egentligen 

betytt för – och påverkat dem. Mot slutet har paret börjat ta hand om nya katter men det görs klart 

att de aldrig kommer att glömma Chibi. Chibi är Chibi, ingen annan katt kommer att vara Chibi.       

Chibi i den här berättelsen är en representation av en verklig katt eftersom de flesta händelserna i 

boken faktiskt ägt rum39. Chibi, och ett par andra djur i boken, är också de enda karaktärerna i hela 

boken som har namn. Inte en enda människa namngivs mer än någon enstaka bokstav. Så även om 

det är genom människors ögon texten presenteras så är det djuren, är det Chibi, som får fokus.          

Djurens gestaltning och bilden av djur 

”Those who teach us the most about humanity aren’t always humans”40 –Donald L. 

Hicks 

Chibi är en katt som många andra, hon lever sitt eget liv och handlar försiktigt kring människorna 

när hon först dyker upp: ”Om jag försökte ta upp den i famnen utomhus, smet den iväg. Om jag 

tvingade upp den i famnen bets den.”41. Chibi, som hon presenteras, är en väldigt ”realistisk” katt. 

Detta sagt finns det ändå några detaljer värda att diskutera. Om Chibi skulle vara en funktion kan 

man säga att hon omedvetet får karaktärerna att reflektera kring djur. Inledningsvis möter vi 

huvudkaraktärens tankar om katter: “Vid närmare eftertanke var det nog inte så att jag ogillade 

katter utan snarare bara att jag kände att jag inte var på samma våglängd som kattälskarna.”42 

 

                                                           
39Står bland annat i bokens egen efterskrift, s.139. 
40Hicks, L, Donald, citerad från Look into the Stillness (2015). 
41Hiraide, Takashi, Gästkatten, Bromberg, Stockholm, 2015, översättning Vibeke Emond. s.14. 
42Ibid. s.12. 
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Chibi, till skillnad från andra djur som diskuterats, är också fri att göra som hon vill. Hon är inte 

en arbetare för människor, hon är inte instängd, hon får göra sina val utan hot om våld eller död. 

Historien uppmärksammar denna djursyn: ”’Jag lyfter inte upp henne. Jag vill att lilla Chibi ska 

vara fri’, sade hon. Chibi fick därför komma och gå fritt inne hos oss utan att vi rörde vid henne.”43 

De rör inte ens vid Chibi, hon är ingenting man styr över, och uttalanden kring hennes tankar är 

sällan säkra: ”Chibi verkade veta att hon hade en skyddad plats även hemma hon någon som inte 

kunde byta ut hennes halsband.”44 Ordet ”verkade” är viktigt, det demonstrerar okunskapen vi har 

om djurs blick. En kunskap som kanske inte ens skulle förändra något, som Mara Lee skriver: ”[…] 

det allra svåraste också kräver det allra svåraste av oss – erkännandet att vi aldrig kommer att förstå 

fullt ut, och att förståelse hur som helst inte är någon mirakelkur som kan göra sakerna bättre.”45  

En annan viktig bild och gestaltning som kopplas till Chibi är, igen, tanken att hon är lik ett barn: 

När både min fru och jag varit hemifrån någon dag och kom tillbaka och öppnade ytterdörren, hände 

det att Chibi satt där i halvmörkret med båda framtassarna samlade i den två tatamimattor stora hallen 

och tog emot oss, precis som ett litet barn som varit ensamt hemma och vaktat huset46  

Många ser visserligen djur som barn, men kan detta påverka Chibi som ett subjekt? Är det som 

Buck ett bevis på kärlek när hon blir sedd på det viset eller är det kopplat till makt? Utan mycket 

närvaro i romanen ger människorna henne plats genom att beskriva henne. I detta fall lutar det 

mer åt det första alternativet, men detta är kopplat med tanken att Chibi är fri att göra som hon vill.  

Chibi är inte någon huvudkaraktär, hon är inte antropomorfisk, men okunskap om henne gestaltas 

värdefullt, och genom henne kan djurbilden reflekteras. Huvudkaraktärens fru kallar Chibi en ”vän 

i kattgestalt”, en blick som får återkomma hos andra djur. Till exempel när huvudkaraktären umgås 

med en trollslända: ”’En vän’, mumlade jag och gladde mig åt hans sällskap tills han flög iväg”47 

Är Chibi därmed bara en funktion? Hon får huvudkaraktärerna – och i senare led läsarna – att 

reflektera. Är hon för kopplad till människors tankar så att hon och hennes möjliga identitet börjar 

försvinna? Denna fråga tar oss tillbaka till en diskussion om relationen mellan människor och djur. 

 

                                                           
43Hiraide, Takashi, s.37. 
44Ibid. s.39. 
45Lee, Mara, s.93. 
46Hiraide, Takashi, s.63-64. 
47Ibid. s.50. 
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Vad finns det att se i förhållandet mellan djur och människor?  

”Som vanligt hade hon ett uttryck som visade att hennes intresse var riktat mot 

himlakroppar, flora och fauna och att människornas värld var henne likgiltig”48 

Är det Chibi som förändras i den här boken, eller är det människorna? Frågan verkar kanske 

uppenbar men saken är att de påverkar varandra och därför kan bandet mellan människor och djur 

säga något om frågan. Inte helt olikt verkligheten blir de starka känslorna karaktärerna har för Chibi 

mer märkbara när hon dör. Detta är ett tydligt bevis på att Chibi inte längre har status som djur utan 

som en vän man saknar. John Bradshaw beskriver förhållandet till husdjur på följande vis: 

At its core, an owner’s bond with a pet is emotional. The relationship might have other facets, but in 

the absence of affection, the animal is a ‘pet’ in name alone. The key to understanding the owner-to-

pet bond is to comprehend what affection entails and how it compares with the affection that flows 

between two people49 

Bradshaw skriver även att detta band blir mer synligt just vid dödsfall50. När djur blir husdjur, (som 

nämnt kärlek från åtminstone en individ) är förhållandet inte helt olikt förhållandet mellan två 

människor. När Chibi dött förlorar människorna någon, inte något. Huvudkaraktären observerar 

även att deras reaktion på hennes död är ovanlig: ”Jag tänkte att vi uttryckte oss som om det var 

någons barn som hade dött.”51 Åter igen får barnbilden återkomma för att försöka beskriva närheten 

till djur. Chibi är värdefull för människorna, som frun säger när de funderar på att skaffa en ny katt: 

”det är inte samma sak”52. Den blir hon, hon blir Chibi. Närvaro blir vänskap och död blir tragedi. 

”Vilka liv är sörjbara och vilka är det inte?”53. Frågan ställs av Mara Lee och är en fråga även 

huvudkaraktären brottas med. I en scen upptäcker huvudkaraktären att en bönsyrsa attackerar en 

cikada, något han inte vill ingripa i eftersom han ogillar bönsyrsor. Hans fru räddar cikadan men 

händelsen får huvudkaraktären att reflektera kring aversion, motvilja. I längden kan denna inre 

monolog diskutera makten vi människor har över liv, bara för att vi väljer att bry oss eller inte:   

 

                                                           
48Hiraide, Takashi, s.76. 
49Bradshaw, John, .s.132. 
50Ibid. s.139. 
51Hiraide, Takashi, s.83. 
52Hiraide, Takashi, s.117. 
53Lee, Mara, s.114. 
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Det är nästan så att man kan tänka sig att de beror på att man i ett föregående liv havt ett nära band till 

det man känner aversion mot, men blotta tanken att man skulle ha haft det är rysligt obehaglig, och 

därför släpper man den genast utan att viderutveckla den.54  

Denna reflektion kan speglas hos huvudkaraktären. När han och hans fru planerar att fånga in en 

katt, för att ta hand om den när det börjar blir kallt, upptäcker han att han inte kan55, det känns inte 

rätt, han kan inte se det som att han bör tvinga katten att bli deras. Valet ligger hos djuren. Boken 

behåller denna tråd av fri vilja hos djur hela vägen, något man även kan se i titeln – Gästkatten, 

Chibi är inte en ägodel, utan en besökare som kommer när hon vill det. Det är också denna fria 

vilja och motvilja från människorna som får påverka och gestalta djur mer som individer. På 

moralisk nivå stämmer denna koppling, Tom Regan skriver följande: ”Respekten för vårt liv, vår 

kropp och vår frihet är något som tillkommer oss som en fråga om moralisk rättvisa”56 Men bara 

för att Chibi gestaltas som subjekt innebär det inte att synen inte längre var antropocentrisk, synen 

kunde ändå varit att människan stod högre än Chibi. Men i och med tragedin undveks detta.    

Relationen till Chibi kan också kopplas till en liknande diskussion på Sveriges radio i ett samtal i 

programmet filosofiska rummet. Denna diskussion uppmärksammar poängen att på samma sätt som 

vi ser människor olika så ser vi också djur på olika sätt. Bara för att kommunikationen är 

annorlunda behöver inte en relation vara det, som för Chibi, kan man skapa en unik kommunikation 

och relation som mellan människor. När man diskuterar om djur är individer, är det lätt att blanda 

in tankar om att djur är ”som människor”, för att frågor om subjekt och rättigheter har blivit så 

kopplat till människan. Djur får därmed kriterier att följa för att ”bli subjekt” men dessa kriterier 

skulle säkerligen de flesta människor inte kunna följa. Tanken nämns att vi borde värdera 

okunskapen. Vi kan aldrig förstå djur – nej – men vi kan lika lite förstå allt om vad andra människor 

tänker och tycker.57 Ibland vet jag inte ens om jag förstår vad jag själv vill eller tycker. Denna 

tanke verkar finnas även i Gästkatten. Relationen till djur kommer med makt, men också med 

ansvar. Ska vi fokusera på det som skiljer oss åt eller det vi delar? Denna tanke kan ta oss tillbaka 

till kopplingen djur ofta får till barn. Lik men inte helt? Låt oss undersöka denna fråga lite djupare. 

 

                                                           
54Hiraide, Takashi, s.113. 
55Ibid. s.128. 
56Regan, Tom, s.103. 
57Andrea Petitt, Jonna Bornemark och Tora Holmberg https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/849098?programid=793   
Filosofiska rummet – människan och djuren, hur ska relationen se ut? Publicerad 19/2-2017. (Hämtad 13/11-2018) 

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/849098?programid=793
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Så söt, så oskyldig- vad är sambandet mellan barn och djur? 

”We use the words ‘cute’ to describe both human infants and baby animals, and 

undoubtedly the two overlap a lot in how they make us feel, even though we know 

perfectly well that a ‘fur baby’ is not actually a human baby”58 

Frågan om barn dyker omedvetet upp när man börjar diskutera representation och gestaltning av 

djur. I denna uppsats tas även ett par exempel upp när djurbilden kopplas ihop med barnbilden. När 

det kommer till litteratur riktat mot barn är det också vanligt med djurkaraktärer, som Bradshaw 

poängterar: ”Kids love animals. They are the central characters in about a third of children’s 

books”59 Barn och djur kopplas även ihop genom empati, eftersom det existerar en vanlig åsikt att 

djur kan ”lära” barn medkänsla och uppmuntra det. Regan tar upp denna hypotes då han skriver att 

viljan att barn inte ska skada gestaltas genom att det första barn lär sig om empati ofta handlar om 

djurlidande60. Att djur och barn binds ihop i flera sammanhang blir därmed tydligt men vad jag 

frågar är vad detta kan göra med djursynen – och även synen på barn. Djur kommer påverkas av 

att gestaltas som barn, som maktperspektivet som togs upp hos Buck, att djur måste beskyddas 

eller kontrolleras för att vi inte förstår dem. Detta påstående mot barn är nog något de flesta inte 

skulle gilla men det finns ändå ett maktperspektiv. Så, varför kopplas barn ihop med djur?  

Djurs koppling till barn är ofta kopplat till empati, vilket kan förklara varför karaktärer i barnböcker 

ofta är djur, Charlotte’s Web och The Call of the Wild är exempelvis marknadsförda mot barn och 

ungdomar och ska säkert lära barn om empati då våld mot djur är centralt för båda. Bradshaws 

hypotes till varför vuxna fokuserar mycket på barn när det kommer till djur är historisk, att djur i 

text skulle skapa förståelse och kunskap för djur eftersom våra förfäder behövde det för att 

överleva.61 Detta kan stärka argumentet att vi söker kunskap om djur för att det säger något om oss. 

Barn ser likheter med djur och ställer frågan varför vi är lika? En fråga som kan förklara att litteratur 

används som medium för att uppmuntra barn att ställa frågan till andra människor. Men om djur 

som barn är bilden som vi uppmuntrar, vad sker med djuren? 

                                                           
58Bradshaw, John, s.197. 
59Ibid. s.108 
60Regan, Tom, s.49. 
61Bradshaw, John, s.125. 
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Konsekvenser av jämförelser? 

Om djur präglas med en ”oskyldig”, barn gestaltning vad kan konsekvenserna bli? Tar vi en titt på 

Wilbur igen, som exempelvis bär en bild av ett barn då han ”uppfostras” och växer upp. Frågan 

blir om han är barn eller vuxen men vad är det som gör honom till gris, till Wilbur? Frågan kanske 

känns abstrakt men ställd på Buck framträder ett helt annat perspektiv. Buck gestaltas som 

självständig och slåss för makt vilket är varför argumentet togs upp att han möjligtvis inte är 

tillfreds i ”rollen” som ett barn. Chibi blir även kopplad med bilden av ett barn men hon kan inte 

argumentera det som Wilbur och Buck. Hon har ingen röst, vilket å ena sidan kan vara positivt, 

hon blir mest ”fri” eftersom hon inte behöver bry sig om människan och kan leva på egna premisser. 

Det finns däremot också en risk att om situationen sett annorlunda ut i Gästkatten, hade hennes 

behandling varit negativ till exempel, hade någon protesterat? Detta kan leda till att liknande 

gestaltningar i längden inte protesteras, återanvänds och blir norm i den litterära världen. 

För att förstå konsekvenserna mer kan det vara värt att återuppväcka maktfrågan. När Regan 

diskuterar olika teorier av moralfilosofi tar han upp kontraktsteori, vilket innebär att vad som anses 

rätt eller fel utgörs av regler, ett ”kontrakt” man skriver. Här synliggör han en koppling djur har till 

barn: ”På grund av att små barn inte kan avgöra vad som ligger i deras rationella egenintresse kan 

de inte delta i utformningen av kontraktet”62. Vad som därmed blir rätt eller fel när det kommer till 

djur blir irrelevant. I detta fall skulle litteratur vara kontraktet – författare har makt medan djur och 

barn inte har någon egen röst. Det finns mycket att diskutera när det gäller relationen djur och barn 

men en poäng denna uppsats demonstrerar är att barnbilden kan bli minimerande för djur. Som det 

påpekas i det filosofiska rummet kanske vårt förhållande med djur inte är något symmetriskt, som 

förhållandet mellan man/kvinna där båda är människor.63 Vad samtalet istället föreslår är att se 

förhållandet asymmetriskt, vi är inte helt lika. Att fokusera på skillnader är uppenbart inte bra i 

längden heller, fast som Mara Lee beskriver kan även skillnader möjliggöra förändring: ”Skillnad 

kan visserligen vara sår, är ofta sår, men kan också, om vi märker att det är en skillnad som delas 

av många, lägga grunden för ett nytt kroppschema, vävt av våra egna historier”.64 

                                                           
62Regan, Tom, s.59-60. 
63Andrea Petitt, Jonna Bornemark och Tora Holmberg https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/849098?programid=793  
64Lee, Mara, s.220. 

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/849098?programid=793
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Diskussion- rätten och värdet av att tolka djur?  

En fråga som jag vill diskutera efter allt detta är vår – människans – rätt att tolka djur. Vad händer 

när vi tar rollen som tolkare åt djurs vilja och handlingar i fiktion? I litteratur har djur ofta fått 

rollen som symbol, funktion eller antropomorfistisk spegla människan vilket alla kan ge olika 

resultat. Även att gestalta djur som subjekt vilket jag undersökt kommer med konsekvenser, genom 

att bilden vi skriver inte är vår. Cary Wolfe skriver om detta dilemma när han beskriver djurstudier: 

”[…] just because we study nonhuman animals does not mean that we are not continuing to be 

humanist and therefore, by definition, anthropocentric.”65 Konsekvenser är därför viktiga att ha i 

åtanke – eftersom att när vi tar rätten att tolka djur också kan demonstrera makt över dem. Kultur 

kan påverka djur precis lika mycket som människor – skillnaden är som sagt att djur inte deltar. 

Människan skriver och tolkar och det borde inte förbises. Detta är en tanke som dyker upp även för 

Bradshaw, i hans ord är det omöjligt att förstå husdjur utan att infoga människan eftersom det är vi 

som tolkar dem. Deras beteenden tolkas efter vår förståelse av dem66. På samma sätt som det är 

omöjligt att förstå djur kan jag påstå att det är omöjligt att gestalta djur fritt från oss eftersom vi 

oundvikligen skriver det egna, våra erfarenheter. Med Mara Lees ord kan man säga att vi skriver 

genom en annan kropp, en kropp som påverkas av det enda vi kan jämföra med – vår egen kropp. 

Inte nog med detta så ställs krav på litteratur att ha intressanta karaktärer man relaterar till. När 

karaktärer är djur blir det därför svårt att relatera om man inte gestaltar dem mänskliga. Ett exempel 

– som tidigare tagits upp – är namn. Namn är ett mänskligt koncept vi placerar på djur för att 

synliggöra värdet de har för oss, men frågan borde ställas: är namngivande en makthandling eller 

ett tecken på vänskap? Bradshaw skriver följande när han funderar kring antropomorfism: “Within 

the space we anthropomorphize them more intensely than we do any equivalent wild animal, as if 

wishing to draw them closer to being “little people” and denying their wild origins– but never quite 

succeeding”67 Att gestalta djur som subjekt kan alltså enbart vara ett sätt att göra dem förståeliga 

genom våra koncept. Wilbur blir, t.ex. intressant för läsaren då han pratar, men för människorna i 

boken blir han intressant först när Charlotte skriver om Wilbur med deras ord – deras förståelse.  

                                                                                                                                                           

                                                           
65Wolfe, Cary, Human, all too human, s.568. 
66Bradshaw, John, s.3. 
67Ibid. s.299. 
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Vi kommer dock aldrig ”förstå” djur, för djur är inte människor. Även om förmänskligande 

erbjuder en möjlig förklaring till varför många kopplar djur med begrepp som vänner, familj och 

även barn, så är det nödvändigtvis inte bra att prägla dessa bilder på litterära djur. För där vi kan 

bry oss om ett djur vi inte ”känner” skulle vi vara intresserade att läsa om djurkaraktärer utan namn, 

utan ”personlighet”? Troligtvis inte. De blir intressanta i förhållandet till oss, alltid till oss. 

Mänskligheten verkar bli oundviklig, tittar man exempelvis på Buck blir han ofta ”mänsklig” i hur 

han talar, som när han kallar människor ”mästare”. Men det finns olika sätt att gestalta denna 

oundvikliga mänsklighet som får effekter. Det skulle inte förvåna mig om någon undrade varför 

det ens är viktigt att ställa dessa frågor? Varför är det värt att ta upp frågan om vi aldrig kan förstå 

djur? Kanske borde vi bara sluta skriva om djur? Men det går inte, för djur är en naturlig del av 

varje samhälle och på ett eller annat vis har människan nått en nivå där vi blivit beroende av djur. 

Detta kan inte ignoreras. Att skriva som ett sätt att försöka förstå dem kan ge konsekvensen av att 

reproducera en djursyn vi ”alltid har haft”, (tänk till exempel på alfamyten, att ”vilda” djur alltid 

är farliga, att djur är ”dumma”68 m.fl.), men det texten också kan göra, istället för att bara 

reproducera är att reflektera. Chibi kan vara ett exempel på detta, hennes band till människor 

reflekteras av människorna i själva boken. Här finns värdet att skriva om djur. Hade inte ord skrivits 

om djur hade jag aldrig skrivit dessa ord och ingen hade läst dem, ingen hade funderat över dem. 

Begreppet ”djur”, har något förändrats? 

När ordens makt diskuteras finns det ett värde i att fråga om själva ordet ”djur”. Då jag tidigare 

nämnde att vi applicerar mänskliga koncept på djur för att förstå dem bättre är den uppenbara 

eftertanken att själva ordet ”djur” också är en mänsklig konstruktion. För att inte ens tala om ordet 

”människa”. Som de beskriver det i filosofiska rummet applicerar vi begreppet ”djur” på alla 

varelser som inte är människor och kan använda även han, hon och namn, men allt är vår förståelse. 

Begreppet ”djur” bör värderas i en konversation som denna, eftersom ord som hör till det ”djuriska” 

ofta präglas med negativa anknytningar i själva språket.69 Ett enda ord kan göra mycket beroende 

på hur det används. Jag tänker på Mara Lees ord: ”Vad betyder denna fångenskap? Vad betyder 

denna etikett, detta ord, denna förolämpning, denna kategorisering? Vem blir jag i detta rum?”70  

                                                           
68Det finns även de ”klassiska” djurfraserna, t.ex. ”äter som en häst”, ”listig som en räv” ”hungrig som en varg” osv. 
69Andrea Petitt, Jonna Bornemark och Tora Holmberg https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/849098?programid=793  
70Lee, Mara, s.192. 

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/849098?programid=793
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Då jag uppmärksammat värdet i att skriva om djur är det också min mening att upplysa om ansvaret 

vi tar när vi gör det. Som Kate Sober skriver när hon funderar kring de negativa sidorna av 

antropomorfism – då vi börjar koppla ihop våra till synes ”lägre” sidor med ”djuriskhet” blir 

konsekvensen att vi alltid kommer se oss som bättre än dem71. Varje tolkning av djur kan därför 

vara en makthandling i sig. Detta behöver dock inte ses som enbart negativt, precis som andra 

effekter inte är enbart positiva, men vad vi skriver kommer alltid påverka andras syn på djur och 

därför bör frågan ställas – har synen förändrats på begreppet djur? För att ge mina tolkningar på 

det svaret vänder jag mig tillbaka till de djur jag vandrat med i denna text ännu en gång.  

Värdet av att tolka djurrepresentationer? 

Vad kan sammanfattningsvis sägas om alla dessa djur vi mött? Vad kan dessa gestaltningar säga 

om människans bild av djur? Mitt första svar skulle vara att titta i texten, titta på Wilbur, Buck och 

Chibi – på allt det jag sett hos dem. För dessa kroppar bär på olika idéer av vad djur är och kan 

vara. Regan för fram poängen tidigt i sin bok att när det kommer till djurs rättigheter så talar vi inte 

längre om ”fantasivarelser”72, men jag håller inte helt med. De är viktiga eftersom de kan påverka 

vår syn på djur i verkligheten. Det är just möjligheten till denna förändrade syn som bidrog till 

varför vi ens börjat diskutera djurs rättigheter idag. Litterära djur kan därför inte bara vara 

funktioner i den litterära världen – utan även i den verkliga. En snabb historisk vinkel kan utveckla 

detta mer. Bradshaw poängterar en stark skillnad på djurbilden efter 1600-talet i sin bok:  

A gradual change in the perception of animals accompanied progressive urbanization: rather than 

seeing them as mere machines, as René Descartes and other philosophers suggested in the mid-

seventeenth century, the general public widely accepted them as capable of not just receiving but 

returning affection73 

Poängen är att synen är föränderlig. Under 1800-talet ”upptäckte” människor konceptet av individ, 

(att vi har ”subjektivitet” som gör oss unika) och under samma tid kom flera nya lagar för att skydda 

djur74. Kanske bidrog ”upptäckten” av subjekt till att vi började fundera kring djur som individer? 

 

                                                           
71Garrard, Greg, Ecocriticism, [citerar Kate Soper] s.143. 2. ed., Routledge, London, 2012. 
72Regan, Tom, s.22. Regan syftar på hur vi talar om levande varelser av kött och blod, inte något rent påhittat. 
73Bradshaw, John, s.47. 
74Ibid. s.52. 
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Konceptet ”individ” är fortfarande väldigt nytt, liksom att applicera det på djur, men som det 

uppmärksammas av det filosofiska rummet: ”Våra idéer om vad det är att vara människa produceras 

och reproduceras i relation till våra idéer vad djur är eller kontrast till djur”75. Våra tankar om vad 

det är att vara djur kan alltså utveckla och förändra våra tankar om vad det är att vara människa 

och vice versa. Frågan är inte längre vad vill det – utan vad vill du? För när vi frågar oss frågar vi 

dem. Hur är det att växa upp, Wilbur? Hur är det att bli sedd som lägre, Buck? Hur är det att uppleva 

kärlek, Chibi? Våra idéer och frågor om vad ett subjekt är kan speglas i de litterära djuren.  

En sista notering värd att göra är det faktum att jag inte säger att djuren bär svaren, inte heller att 

jag gör det. Bara för att vi är subjekt är vi inte bättre än de, likaså är de inte bättre än oss för att de 

kan bli subjekt. Min tolkning är som jag presenterat den igen och igen, idag är ”vem” viktigare och 

därför ställs frågan ”vem är du” med större vikt. Jag vill argumentera för att den största anledningen 

till att djurfrågan växer sig större och större är för att vi redan har sett det, vi ser ”personligheter” 

hos djur. När Bradshaw beskriver husdjur talar han om djur vi känner, djur vi hittar personlighet 

hos. Kanske är det möjligt att vi ger dem denna personlighet efter vår egen förståelse men djur är 

olika precis som människor. Jag skulle inte säga att Wilbur, Buck och Chibi är samma individer 

för att de är djur, inte heller för att de är viktiga karaktärer i litterära verk. Jag skulle inte heller 

säga att de är olika därför att de är olika djur med olika namn. De är det de är på grund av var de 

växt upp, vilka de mött och vad livet kommit med för dem – precis som för alla andra. Detta är djur 

som värderas av sig själva, av andra djur och av människor för vilka de är. Detta låter oss reflektera. 

Det är lätt för synsätt att bli normer och det är lätt för normer att bli oreflekterade. Jag menar inte 

att vi enbart ska undersöka människan när vi undersöker djuren. Vi undersöker dem också – vi 

försöker förstå dem på olika sätt, varje verk erbjuder sin tolkning och varje verk är värt att diskutera. 

För det existerar ett ansvar att skriva om och tolka djur i litteratur utanför allt det jag redan nämnt. 

Vad vi ser, vad vi tar del av, påverkar vad som anses vara normalt. Ser vi ständigt verk med samma 

typ av gestaltning, blir gestaltning norm, norm blir vardag och vardag blir oreflekterad. Porträtteras 

relationen till djur på ett vis normaliseras detta sätt och det som inte passar in i detta sätt knuffas 

undan och blir annat, Annan. Handlingar har konsekvenser och att göra levande organismer till 

mindre, minoritet, annan eller även människa hjälper oss nog inte när vi vill förstå dem. 

                                                           
75Andrea Petitt, Jonna Bornemark och Tora Holmberg https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/849098?programid=793  

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/849098?programid=793
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Slutord 

Att diskutera människans syn på djur är inte ett enkelt uppdrag, men jag känner att det inte borde 

stoppa oss från att ställa frågor. Det är Edvard Said som sa ”Varje kulturellt verk är en bild av ett 

bestämt ögonblick, och vi måste ställa denna bild mot de olika omprövningar som den framkallat 

längre fram i historien”76. Dessa ord skulle kunna sammanfatta det jag velat uppnå med denna text, 

för precis som tider förändras så är vår bild av saker och andra ständigt i förändring. Att säga vad 

djur är utanför en kontext är därför omöjligt. Det är alltid värt att ta upp frågan igen och igen, vända 

och vrida på den för att se om något nytt förändrats. Litteratur är en bild av den tid vi lever i precis 

som denna uppsats får bli en text att reflektera kring dagens bild av djur. Vad jag vill lämna min 

läsare med är i första hand att tänka på de djur vi möter i litteratur, precis som människorna. Vad 

uppsatsen velat demonstrera är inte att något sätt skulle vara ”rätt” utan snarare att olika 

representationer kommer med olika konsvenskenser, som vi bör uppmärksamma och reflektera 

kring. Utan någon reflektion sker aldrig någon förändring, eller som Mara Lee poängterar: ”För 

det är kanske lyssnandet – inte uttrycket – som vittnar om att något har ägt rum”.77 

Representationerna jag har tittat på har definitivt visat mig detta, men vad de också visat mig är att 

människor är – och kommer alltid att vara – nära djur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76Said, Edward W, Kultur och imperialism, Ordfront, Stockholm, 1995. s.115. Översättning: Hans O. Sjöström.  
77Lee, Mara, s.119. 
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