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Sonja Hagelstam & Sanna Lillbroända-Annala 

Människor och andra djur
Kulturella perspektiv på arter i samspel

Djur är närvarande i vår vardag på många olika sätt. Vi möter en 
glad hund på gatan, en ekorre som springer över vägen, roar oss 
med att se på exotiska vilddjur i naturprogram eller roliga katter 
online. Vi delar våra hem med djur, tillbringar vår fritid med dem 
och arbetar tillsammans med dem. Vi agerar tillsammans och byg-
ger upp ömsesidiga relationer där djuren utgör aktörer med agens. 
(se t.ex. Räsänen & Syrjämaa 2017; Schuurman 2012) Djuren är 
dock även närvarande i vår vardag genom att vi producerar, kon-
sumerar och bekämpar dem. En del djur växer upp på små gårdar, 
medan andra djur föds upp i stora produktionsenheter och avlivas 
på löpande band för människo- och djurföda. Vi möter djur i form 
av döda och styckade kroppsdelar i butikens varusortiment och 
som kött och animaliska produkter hemma på matbordet. (se t.ex. 
Ekström 2017; Aaltola et al. 2015) Vi bekämpar insekter i trädgår-
den, i våra hem och för att de ska hållas borta från oss.

Vi har anpassat djur till våra behov och på många sätt gjort dem be-
roende av oss både fysiskt och kulturellt (se t.ex. Irvine 2004:12–13; 
Messent & Serpell 1981:19–20). Å andra sidan skapar vi avstånd 
och gränser till djur som upplevs som skrämmande, farliga eller 
exotiska. Dessa gränser upprätthålls och förstärks genom rumsliga 
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dispositioner, performans och narrativ. Vi skapar och upprätthåller 
också hierarkier mellan det mänskliga och det djuriska. Vi kate-
goriserar djur som tama och vilda, som ofarliga och farliga, som 
viktiga och oviktiga, som gulliga och äckliga och som ätbara och 
icke-ätbara. (se t.ex. Lähdemäki 2020; Joy 2014; Göransson 2017; 
Fenske & Tschofen 2020; Takula 2020) Vårt förhållningssätt till 
djur och andra arter är därmed både ambivalent och motstridigt, 
kategoriserande och värderande. Mellan människa och djur råder 
dessutom ett asymmetriskt och ojämlikt förhållande där människ-
an har ett tydligt maktövertag. (Haraway 2008; Ketola et al. 2018; 
Wahlberg 2011)

Människan konstruerar fortlöpande sina relationer till djur. Synliga 
och dolda relationer till djur byggs upp och upprätthålls samtidigt 
som relationerna kan ses som mångdimensionella, relationella, 
kontroversiella, emotionellt laddade, beroendeframkallande och 
identitetsformerande. Djur ger oss mycket, de hjälper oss, funge-
rar som terapidjur och bidrar till psykiskt välbefinnande. (se t.ex. 
Lehtonen 2017) Men alltid besvarar människan inte detta. Djur be-
höver ibland vår hjälp och empati och driver oss därför till välgö-
renhet och aktivism (se t.ex. Lillbroända-Annala 2018).

Mellanartsliga relationer är ett tema som intresserar i allt större ut-
sträckning och utgör ett livligt diskussionsämne i såväl medier som 
i vetenskapliga sammanhang. Djurstudier och frågor om djurens 
agens har under de senaste åren blivit allt populärare inom tradi-
tions- och kulturvetenskaperna (se t.ex. https://animalagency.utu.
fi/en/). Alltmer uppmärksamhet riktas även mot relationerna mel-
lan människor, andra arter och den omgivande naturen i form av 
ideologier, livsstilsval och politiska överväganden. (se t.ex. Kaarlen-
kaski 2012, 2020; Ulver 2012; 2017; Backa 2018) Även traditionsve-
tenskapliga arkiv har intresserat sig för djur. Svenska litteratursäll-
skapet i Finland samlade in ett frågelistmaterial om sällskapsdjur 
år 2010 och Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Finska litteratur-
sällskapet) skickade ut en frågelista om hundar, katter och hästar 
år 2014–2015. Under sommaren 2019 samlade båda arkiven in ett 
frågelistmaterial om fästingar.
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Kulturella djurstudier bidrar med en fördjupad förståelse av hur 
uppfattningar, erfarenheter, idéer, känslor, praktiker, kunskaps-
formering och historisk förändring präglar förhållandet mellan 
människor och djur. (se t.ex. Ekström & Kaijser 2018) Kulturella 
djurstudier placeras i en större kontext av human animal studies, 
posthumanistiska studier, miljöhumaniora, kritiska djurstudier 
och multi-species ethnography. I alla dessa förgreningar av djur-
studier lockas vi till ökad förståelse om oss själva och andra arter. 
Inom human animal studies studeras relationen mellan människa 
och andra djur i ett tvärvetenskapligt perspektiv medan posthuma-
nismen ifrågasätter föreställningen om människan och uppdelnin-
gen i människa och djur. Inom miljöhumaniora granskas samspelet 
mellan människa och miljö och inom kritiska djurstudier maktre-
lationer och samhällets sätt att se på djur. Multi-species ethnograp-
hy bygger på en tanke om att alla levande varelser och organismer 
samspelar och påverkar varandra.

I relation till alla dessa förgreningar är vi kulturvetare speciellt 
intresserade av att veta mera om hur andra arter interagerar med 
oss människor och hur vi samspelar med dem (se t.ex. Lundquist 
2018). Ett ökat intresse riktas numera även till insikter och männi-
skornas relation till dem, vilket volymens sista bidrag är ett gott 
exempel på liksom det aktuella forskningsprojektet Människor och 
fästingar under antropocen1.

I föreliggande nummer av Budkavlen behandlar artiklarna2 för-
hållandet mellan djur, kultur och mellanartsliga relationer, dvs. 
mänsklighet och djuriskhet. Numret svarar därmed på det i tiden 
liggande intresset och behovet av att kulturanalytiskt analysera 
och reflektera över människans relationer till andra djur och arter 
och deras relation till oss. I bidragen kontextualiseras framför allt 
människans relation till andra arter – inte tvärtom – och de frågor 
som bidragen ger exempel på är hur djur klassificeras, värderas och 
problematiseras, hur vi förhåller oss till djur, hur vi pratar om djur 
och vilka praktiker som uppstår i möten med djur. I bidragen dis-
kuteras också spänningar och konfliktfyllda känslor som uppstår i 
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relationen till djur som tilldelas affektivt och sociokulturellt mer-
värde.

Artiklarna bidrar med intressanta perspektiv på den glidande ska-
lan av djur- och människoblivanden, icke-mänskliga djur samt 
domesticerade djur, vilddjur och zombier. I artiklarna utforskas 
sålunda mellanartsliga relationer i en vidare mening än den som 
vanligen brukar begränsa sig till förhållandet mellan människa och 
djur. Även postkoloniala och intersektionella influenser diskuteras 
i dessa mellanartsliga relationer. Bidragen tangerar därmed frågor 
om närhet och distans, och hur gränser mellan mänskligt och dju-
riskt uppstår, upprätthålls och ibland överskrids.

I volymens första bidrag studerar Lars Kaijser hur djur – i detta fall 
bläckfisken – används för att förmedla kunskap och skapa upplevel-
ser på offentliga akvarier. Bidraget beskriver hur akvarierna vuxit 
fram jämsides med moderniteten och att bläckfisken, som ofta får 
fungera som flaggskeppsdjur på akvarierna, kan uppfattas repre-
sentera moderniteten genom att den knyter an till den skapande 
människan, till teknik, teknikhistoria och kultur. Genom att grans-
ka de konventioner som används på akvarierna i iscensättningen av 
bläckfisken, visar Kaijser hur en kombination av influenser från ve-
tenskap, populärkultur och underhållning bidrar till att bygga upp 
framställningar av bläckfisken som ett ”populärvetenskapligt djur”. 
Kombinationen av bland annat karisma, gåtfullhet, mytbildning 
och motstridigheter bidrar till att den populärvetenskapliga bläck-
fisken blir en mångtydig men fungerande sammansättning som får 
en framskjuten plats på akvarierna.

Även i volymens andra bidrag är det populärkulturella skildringar 
som är föremål för analysen. I artikeln undersöker Jenny Ingrids-
dotter och Kim Silow Kallenberg människors relationer till djur och 
icke-mänskliga varelser i tre filmer och en tv-serie. Genom valet av 
filmer och en serie där civilisationens uppgång och fall tematise-
ras, analyserar författarna vad skildringarna av människor, djur och 
icke-mänskliga varelser – i detta fall zombien – kan säga oss om 
villkoren för det nutida mänskliga samhället. Utifrån en noggrann 
etnografisk läsning av filmerna/tv-serien, observerar författarna en 
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glidande skala mellan vad som betraktas som mänskligt och dju-
riskt, och ser till exempel hur dödbarhet och ätbarhet är aspekter 
som används för att skilja människor från djur och icke-mänskliga 
varelser. Genom fokuseringen på djuren i filmerna visar analysen 
hur djur och andra arter ständigt villkorar och möjliggör människ-
ornas existens – en existens där människan kan röra sig över skalan 
mellan mänskligt och djuriskt medan djuren alltid är fast i naturen.

Volymens tredje bidrag tar upp frågan om hur relationen till och 
föreställningar om djur kan påverkas av händelser som skett långt 
tillbaka i tiden. Med utgångspunkt i de vargattacker mot barn som 
drabbade Åboregionen i Finland under 1880-talet, studerar Sofie 
Strandén-Backa kollektiva föreställningar om den farliga vargen. I 
artikeln analyseras de föreställningar som producerades i samtida 
tidningsartiklar och som behandlade faktiska händelser där vargar 
anföll barn och hur dessa senare reproducerades i nyare texter där 
samma händelser återgavs. Målet är att undersöka vad som hän-
der när relationen varg-barn i olika sammanhang diskuteras, och 
vilka eventuella mönster som kan observeras i dessa diskussioner. 
En utgångspunkt för studien är att betrakta den farliga vargen som 
diskursiv resurs, där vargar framställs som synnerligen farliga för 
människor och särskilt för barn. Strandén-Backa visar hur det i det 
”kulturella minnet” om vargar skapas en likriktad, förenklad och 
kollektiv föreställning om den farliga vargen. Ur ett performativt 
perspektiv kan man säga att de ursprungliga händelserna där var-
gar dödade barn ständigt återskapas i sägner och andra typer av be-
rättelser vilket återaktualiserat vargfaran och rädslan för varg under 
senare tider. Därmed bidrar berättelserna om vargdödade barn till 
att händelserna upplevs vara verklighet i dag, fastän det i själva ver-
ket är fråga om kulturella erfarenheter som enbart existerar i det 
kulturella minnet.

Spänningar och konfliktfyllda känslor som kan uppstå i relationen 
människa-djur tematiseras i volymens fjärde artikel, där Gurbet 
Peker studerar den roll djuren och djurhållningen får för människor 
som valt att flytta från stad till landsbygd för att leva ett liv närmare 
naturen. I artikeln beskrivs bland annat hur djuren får en viktig 
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roll i livsstilsförändringen och i den sociala etableringsprocessen 
på den nya hemorten. Peker analyserar de relationer informanter-
na skapar till sina djur, deras syn på djur och de hierarkier som 
de upprättar mellan olika djurarter. Ett centralt tema i bidraget är 
relationen mellan människa, djur och mat, och det konfliktfyllda i 
att dels uppleva djuren som vänner, dels att ha djur som är ämnade 
att bli mat. Peker visar hur livsstilsmigranterna tar i bruk olika ob-
jektifierings- och anonymiseringsstrategier för att bättre hantera de 
emotionella utmaningar som de egna djurens slakt och väg till mat 
ger upphov till.

Ann Cristin Winroths bidrag behandlar det mellanartsliga rela-
tionsrum som skapas mellan människa och häst. Genom en när-
läsning av hästhållares återberättade och nedtecknade berättelser 
om livet tillsammans med sina hästar, studerar Winroth samspelet 
mellan hästägare och häst och hur hästägarna väver samman sitt 
eget liv med hästens livslopp. I texten fokuseras hästhållarnas sätt 
att tala om och karaktärisera sina hästar och vad detta kan berätta 
om de nära och samtidigt komplexa relationer som utvecklas mel-
lan människa och häst. Studien visar bland annat att tillskrivandet 
av mänskliga egenskaper på hästen kan fungera som en resurs för 
att skapa en fungerande relation. I porträtten tillskrivs hästarna 
agens och initiativförmåga samtidigt som relationen mellan häst 
och hästhållare utmärks av förtroende, utbyte, samarbete, respekt. 
Hästägarnas berättelser om sina hästar porträtterar ett partnerskap 
samtidigt som de fungerar som spegelbilder av hästägarna själva.

I volymens sista bidrag fokuseras relationen människa-insekter. 
Paul Sherfey studerar tillsammansodlingar i Sverige, Tyskland och 
Polen och de gemenskaper, både mänskliga och icke-mänskliga, 
som etableras på dessa odlingsytor i stadslandskapet. Sherfey ana-
lyserar de värderingar och den världsbild som medlemmarna på 
tillsammansodlingarna omfattar och som ger form åt deras verk-
samhet. Genomgången av bland annat pressmaterial och innehållet 
på odlingarnas hemsidor visar att medlemmarna förutom odling 
av mat och gemenskap också bedriver en folkbildande verksamhet, 
där målet bland annat är att sprida information om de pollinerande 
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insekternas betydelse för ekosystemet. Studien visar att bina intar 
en särskild position på odlingarna, medan andra pollinerande in-
sekter såsom getingen inte på samma sätt blir föremål för människ-
ornas engagemang och intresse. Bina tillskrivs en särskild karisma 
och uppfattas tillföra mycket utöver deras bruksvärde. Odlarna be-
reder bina en tillflyktsort på odlingarna, där de får leva skyddade 
från bekämpningsmedel och det industrialiserade jordbrukets mo-
nokultur.

De sex bidragen i denna volym visar på den tematiska bredd och 
de olika perspektiv som numera är vanliga inom kulturella djurstu-
dier. Dels har artiklarna berört våra föreställningar om djur och hur 
djur framställs i olika sammanhang. Dels har artiklarna behandlat 
vårt liv och vår vardag tillsammans med djur, samt våra relationer 
och vårt sätt att förhålla oss till djur. Djuren har alltid intagit en 
plats inom traditionsvetenskaperna. Inom folklivsforskningen var 
djuren närvarande bland annat i studier om jakt, fiske och boskaps-
skötsel i det gamla bondesamhället, men det är först under senare 
år som djuren i sig och relationen mellan människa och djur blivit 
föremål för intresse i etnologiska, folkloristiska samt kulturana-
lytiska och kulturhistoriska studier. Detta nummer av Budkavlen 
utgör ett bidrag till detta växande forskningsfält.

Vi vill rikta ett stort tack till författarna som medverkat i detta 
nummer och till Sonja Hukantaival som gjort layouten. Vi vill 
också tacka de två anonyma granskarna som åtog sig uppdraget att 
granska samtliga bidrag och Traditionsvetenskapliga nämnden vid 
Svenska litteratursällskapet i Finland för ekonomiskt understöd.
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Noter
1  Inom projektet Människor och fästingar under antropocen undersöks olika for-
mer av kunskap om fästingar ur ett historiskt, kulturhistoriskt och etnologiskt 
perspektiv. Därigenom belyses erfarenheter, vardagspraktiker och känslor som 
kännetecknar relationen mellan fästingar och deras värddjur (människor, husdjur, 
sällskapsdjur, vilda djur). Det mångvetenskapliga projektet med historiker, kultur-
historiker och etnologer finansieras under åren 2020–2024 av Finlands Akademi.
2  Artiklarna är valda utifrån de abstract som inkom och som Budkavlens redak-
tionsråd accepterade för publicering.
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