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Sammendrag 

Denne oppgaven er et empirisk bidrag til studier om menneskers relasjoner til dyr. Den tar 

utgangspunkt i et utvalg frivillige ved et hjelpesenter for hjemløse katter. Målet med 

oppgaven er todelt: på en side søker jeg å forstå informantenes opplevelser av sine sosiale 

relasjoner til deres nåværende eller tidligere kjæledyr. På en annen side søker jeg å forstå 

deres opplevelse av det å være på hjelpesenteret, og deres relasjoner til kattene der. 

Grunnlaget for analysen er kvalitative intervjuer og deltakende observasjon ved 

hjelpesenteret. Utvalget består av 9 kvinner, i alderen 19-67 år som alle på intervjutidspunktet 

var frivillige ved hjelpesenteret.  

Den overordnede problemstillingen handler om menneskers relasjoner til dyrene som 

tradisjonelt regnes som kjæledyr. Videre har jeg utformet ulike forskningsspørsmål som 

besvares i analysen. Et generelt trekk ved funnene er at informantene forstår sin relasjon til 

kjæledyr som noe annet enn relasjoner til mennesker, og dette er en av grunnene til at de liker 

denne typen relasjon. 

I første analysekapittel ser jeg på hvordan informantenes forståelser av sine nåværende 

eller tidligere kjæledyr påvirker hvordan de inkluderer dyrene i sin hverdag, og hvordan dette 

kommer gjennom i deres engasjement på hjelpesenteret.  Jeg finner at informantene forstår 

dyr som sosiale aktører og baserer sin samhandling med dyr på dette. Videre fører dette til at 

de ser dem som unike individer med egne personlige historier. Inspirert av Clinton Sanders 

(2003a) viser jeg hvordan deltakerne konstruerer kattene som «personer». Dette gjør de ved å 

tillegge dem tanker og følelser, samt det å tilskrive de individuelle kattene ved hjelpesenteret 

en identitet basert på deres person. I den hjemlige konteksten viser jeg hvordan informantene 

beskriver sine tidligere eller nåværende dyr som venner, søsken og familie. Dette er 

beskrivelser de kun bruker om deres private kjæledyr. Det tyder på at denne forståelsen av 

deres relasjoner til dyr er begrenset til dyrene de deler sine hjem med.  

I andre analysekapittel ser jeg på deres subjektive grunnlag for et ønske om kontakt 

med kjæledyr, og hva det er ved hjelpesenteret som tiltrekker og tilfredsstiller dem. Her 

bruker jeg Erving Goffmans (1992) teori om den sosiale situasjonen som en forestilling. Jeg 

finner at en av de tingene informantene synes er unikt ved menneske-dyr relasjoner, er at det 

ikke finnes en slik forestilling. I motsetning til mennesker har ikke dyr en fasade, og 

informantene kan være seg selv i deres nærvær – i sin relasjon til dyr finner de en frihet fra å 

opptre. Fordi de opplever sine relasjoner til dyr på denne måten er det flere av deltakerne som 
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ønsket å gi noe tilbake til en art som har gitt dem mye, og derfor meldte seg som frivillig ved 

hjelpesenteret. Selv om friheten fra å opptre begrenses med andre menneskelige aktører til 

stede er det likevel ikke en hindring. Informantene opplever at de bidrar med noe godt og 

liker det at de kan se en konkret forskjell når de reiser hjem. Videre er det mange av 

informantene som opplever det som terapeutisk å være på hjelpesenteret, særlig på grunn 

kattene som er der. Det blir et annet sted enn deres hjem hvor de kan samle energi.   
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1 Om å studere menneskers forhold til 

kjæledyr 

 

1.1 Kjæledyr i Norge 

I norske husholdninger bor det ikke bare mennesker. Mange deler sine hjem med andre arter, 

med dyrene som gjerne kalles «kjæledyr», «familiedyr» eller «selskapsdyr». Ifølge 

Stortingsmelding nr.12 (2002-2003:37,185) viser en undersøkelse utført av Opinion i 2001 at 

37 % av norske husholdninger har ett eller flere kjæledyr. Undersøkelsen viste at det vanligste 

var å ha katt (estimert antall 535 000), deretter hund (estimert antall 414 000). En annen norsk 

studie (Kristiansen 1994) viser også at det er vanligst å ha katt etterfulgt av hund. I 

barnefamilier er det vanligst å ha katt, mens par uten barn oftere har hund. Blant enslige menn 

er det en klar overvekt av hunder (10 % mot 5 %), mens enslige kvinner oftere har katt (10 % 

mot 3 %)
1
. 

 En del av disse dyrene vil leve hele sine liv i samme husholdning og eierne vil føle 

intense og emosjonelle bånd til sine dyr, andre vil av ulike grunner bli hjemløse. 

Dyrebeskyttelsen Norge ga i 2009 ut en rapport om hjemløse dyr i Norge hvor de skriver om 

antall kaniner og katter som blir hjemløse, samt årsakene til dette. I Norge er katten den arten 

som er hardest rammet av hjemløshet. Det totale omfanget av hjemløse katter er nesten 

umulig å anslå. Vanlige årsaker til hjemløshet er vanstell, fraflytting og mishandling. At 

katten er så utsatt mener Dyrebeskyttelsen Norge (2009) kan være at mange tror katter klarer 

seg selv, men realiteten er at katten klarer seg ikke alene og tåler ikke norske vintre uten ly. 

En del av disse kattene vil havne på en omplasseringsinstitusjon hvor de blir tatt vare på og 

sosialisert av folk som ofte jobber frivillig.  

 I denne oppgaven har jeg intervjuet 9 frivillige og gjennomført deltakende observasjon 

ved Dyrebeskyttelsen Norge, Oslo og Akershus sitt hjelpesenter for hjemløse katter. Formålet 

med studien er å belyse hvordan de frivillige på dette hjelpesenteret forholder seg til kattene 

der, og hvordan de opplever sine sosiale relasjoner med kjæledyr. Oppgavens studiemål er 

dermed menneskene som jobber frivillig ved denne institusjonen og ikke organisasjonen. 

                                                 
1
 Nyere tall enn fra disse to undersøkelsene har jeg ikke funnet, derfor kan tallene se annerledes ut i dag.  
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1.2 Hvorfor er dyr sosiologisk interessant? 

Internasjonalt finnes det mye forskning på menneskers forhold til dyr. I norsk sosiologi er 

derimot studier av dyr i det menneskelige samfunnet vært gitt lite oppmerksomhet, dog har 

norsk kriminologi de siste årene bidratt mye på området. Vi spiser animalske produkter, vi 

bruker kosmetiske produkter eller medisiner som er testet på dyr og vi fascineres og 

underholdes av dem i dyrehager, sirkus, på fjernsynet og internett eller i naturen. Dyr har også 

spilt en viktig rolle i «den menneskelige historien». Hestene har bistått mennesket i 

landbruket, de har vært sentrale i konstruksjonen av den moderne byen og som en del av 

kollektivtrafikken (McShane & Tarr 2007). Hunden har deltatt i krig, vært lavinehunder og 

brukes som trekkhunder, voktere, i redningssøk etter mennesker, som førerhunder og 

politihunder (Thorsen 2001).  I nyere tid har dyr fått «magiske krefter» i form av at de 

fremstår som løsningen på alle menneskelige problemer som stress, ensomhet, psykiske og 

fysiske sykdommer eller sosiale problemer som ungdomsvold (Arluke 2010:36). Å inkludere 

studier av dyr i sosiologi er interessant nettopp fordi dyrene er en del av menneskets sosiale 

verden, og påvirker menneskelig kultur og liv (Bryant 1979:399-400). Dyrene som 

tradisjonelt regnes som kjæledyr er den kategorien av dyr flest har et forhold til, og i disse 

relasjonene kan individene danne sterke emosjonelle bånd til dyrene (Sanders 1993:205). 

Denne studien er et norsk empirisk bidrag til forskningen på relasjoner mellom mennesker og 

kjæledyr.  

1.3 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Målet med denne masteroppgaven har vært å studere menneskers relasjoner til kjæledyr ut fra 

aktørenes egne perspektiver på dette forholdet. Fordi studiens deltakere jobber med katter og 

flere av dem selv har katter er mye av oppgavens oppmerksomhet vendt mot relasjonen 

mellom menneske og katt. Den overordnende problemstillingen lyder slik: Hvordan forholder 

mennesker seg til dyrene som tradisjonelt regnes som kjæledyr? Videre har jeg utformet flere 

forskningsspørsmål som er grunnlaget for analysene. Begge kapitlene tar for seg to ulike 

kontekster der deltakerne omgås dyr, den private og på hjelpesenteret. Forskningsspørsmålene 

lyder slik: 
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Hvordan forstår deltakerne sine kjæledyr, og hvilken mening gis de i deres liv? 

Hvordan kommer deres forståelse til uttrykk i samhandlingen med kattene på 

hjelpesenteret? 

 

Her er jeg ute etter om og hvordan informantenes forståelser av kjæledyr påvirker hvordan de 

inkluderer sine nåværende, eller tidligere, kjæledyr i sin hverdag. Videre ønsker jeg å se på 

hvordan deres forståelser av dyr kommer til uttrykk i deres relasjoner til kattene på 

hjelpesenteret samt deres opplevelser av denne relasjonen. Det neste forskningsspørsmålet er 

dette: 

Hva er deres subjektive grunnlag for et ønske om kontakt med kjæledyr, og hva er det 

ved hjelpesenteret som arena med kjæledyr og mennesker som tiltrekker og 

tilfredsstiller de frivillige? 

 

Her er jeg ute etter hva det er ved kjæledyr som gjør at deltakerne ønsker å ha kontakt med 

dem. Videre ser jeg på hvorfor de ønsker å være frivillig ved hjelpesenteret, og hva tiden de 

bruker der gjør for dem. 

1.4 Hjelpesenteret 

Dyrebeskyttelsen Norge (DN) beskriver sitt formål slik: «å fremme og sikre dyrs rettigheter 

og velferd»
2
. Termene «dyrs rettigheter» og «dyrevelferd» er også det Rettssosiolog Rune 

Ellefsen (2013:137,154) beskriver som de to viktigste skillelinjene i dyrevernsbevegelsen. 

Kort forklart mener rettighetsforkjempere at all menneskelig bruk av dyr er galt og derfor bør 

opphøre. Tanken om dyrevelferd går ut på å utsette dyr for minst mulige lidelse mens de 

lever. Etter DNs etiske plattform (2013) vil jeg plassere hovedvekten av deres arbeid innen 

dyrevelferdstanken. En sentral del av lokalavdelingenes arbeid er å hjelpe dyr i nød og drive 

hjelpesentre for hjemløse dyr rundt om i landet. Det er lokalavdelingen i Oslo og Akershus 

(DOOA) som eier og står for driften av hjelpesenteret i denne studien.  

Hjelpesenteret kan sies å være et slags «barnehjem» for katter som venter på at det 

skal komme noen å velge akkurat dem. I perioder er det også kaniner på huset, men disse er 

adskilt fra kattene. Hver dag kommer det flere ulike mennesker innom for å rengjøre stedet og 

sosialisere kattene. Disse menneskene kalles «hjelpere», og alle er frivillige. Basert på 

                                                 
2
 §2 i Dyrebeskyttelsen Norges vedtekter (2016). 
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intervjuer og samtale med andre frivillige i felt har jeg kommet frem til fire hovedgrunner til 

at de ønsket å bli hjelpere. Disse grunnene var tid, kontakt med dyr, hjelpe dyr og sosialt 

nettverk. Ingen av informantene passer inn i kun en av grunnene, likevel legger de gjerne vekt 

på en eller noen grunner mer enn andre.  

 Tid: For en gruppe av informantene kom overskudd av tid først. For dem var det ikke 

gitt at det var dyr de skulle jobbe med og noen av dem undersøkte andre alternativer som 

Røde Kors, men opplevde at de allerede hadde nok ressurser.  

 Kontakt med dyr: En annen gruppe savnet å være i kontakt med dyr i hverdagen. Dette 

var folk som ikke hadde kjæledyr i egne hjem, men typisk var vant med fra tidligere å være 

jevnlig i kontakt med kjæledyr som hunder eller katter. En viktig grunn for dem for å jobbe 

frivillig var dermed det å kunne være i kontakt med dyr.  

 Hjelpe dyr: En tredje gruppe visste på forhånd at det var dyr de ville jobbe med. De 

ville bidra med å gjøre noe godt for dyr som hadde behov for det. For noen handlet det om å 

gi tilbake til en art de opplevde hadde gitt dem mye på et personlig plan.  

 Sosialt nettverk: En fjerde årsak var for en gruppe hjelpere det å kombinere frivillig 

arbeid og utvide deres sosiale nettverk. Dette var gjerne mennesker som nylig hadde flyttet til 

området. For noen var det en mulighet til å bli kjent med nye mennesker, bidra med noe, møte 

dyr og i noen tilfeller kunne øve på språk.  

 Noen av disse grunnene vil bli sett nærmere på i senere kapitler. Fordi jeg selv jobbet 

frivillig ved institusjonen fra omtrent ett år før datainnsamlingen begynte har jeg hatt en 

etnografisk tilnærming. Hovedvekten av det analytiske arbeidet ligger på intervjumaterialet. 

Intervjuutvalget består av 9 kvinner i alderen 19-67 år. 

1.5 Hvordan forstå relasjoner mellom mennesker og 

dyr? 

Dette er et bredt og tverrfaglig felt. Jeg har derfor valgt å for det meste lene meg på de 

sosiologiske bidragene, med noen unntak der det har vært nødvendig. Mye av den 

sosiologiske forskningen har sett på hvordan dyr kan ses som sosiale aktører (Sanders 2007), 

hvordan dette preger et menneskelig individs samhandling med et dyr (Sanders 1993; Alger & 

Alger 1997) og mye av denne oppmerksomheten er viet til forholdet mellom mennesket og de 

artene som oftest regnes som kjæledyr – hvor dyrene gjerne inkluderes som en del av familien 

(Charles & Davies 2008; Tipper 2011). Leslie Irvine (2004) har laget en modell for å kunne 
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se hvordan hunder og katter kan ha et selv, og hvordan det blir synlig i interaksjon med den 

menneskelige aktøren. Det meste av den sosiologiske forskningen legger biologisk forskning 

til grunn i deres perspektiv på dyr som sosiale aktører og evnen til å ha et selv. Nedenfor vil 

jeg gjøre rede for noe av de biologiske bidragene for å inkludere menneske-dyr relasjoner i 

forskning. 

Dyreatferd 

Biolog Dag O. Hessen (2013:57-61) peker på at mennesket tradisjonelt har blitt definert i 

motsetning til dyr, men at vi egentlig ikke er så ulike som vi liker å tro. De største 

forskjellene, skriver han, er at mennesket fremstår mer komplekse i den forstand at mennesket 

har evnen til å vurdere handlinger ut fra en normativ moral, at mennesker kommuniserer på en 

langt mer avansert måte enn andre dyr og vår evne til å stille eksistensielle spørsmål ved vår 

tilværelse.  

Marc Bekoff (2007:74-76), biolog med spesialisering i kognitiv etologi, argumenterer 

for at vi ikke kan se bort fra at dyr har følelser eller handlingsmål. Mennesker og andre 

pattedyr deler en del av de samme nevrologiske strukturene. I tillegg deler vi en del av de 

samme følelsene, men vi føler og uttrykker dem ikke nødvendigvis på samme måte. Dyrs 

evner til å vise empati er for eksempel godt dokumentert gjennom dyreforsøk. En studie av 

aper (Wechlin m.fl. 1964 i Bekoff 2007:76) viste at apene som ble tilbudt mat ikke ville ta 

imot denne dersom de visste at en annen ape ble utsatt for strøm. Forsøk med rotter viser den 

samme atferden når deres handlinger fører til smerte hos andre individer. Trekk som sosialitet 

og empati finnes både hos mennesker og andre dyr (Hessen 2013:69).  

En studie (van Schaik m.fl. 2007:104-110) av ulike grupperinger av orangutanger fant 

forskerne at orangutanger, i likhet med sjimpanser, har en kultur. De dokumenterte atferd som 

var et resultat av sosial læring, slik som å kjenne igjen rovdyr, bruke verktøy og sosialt 

overførbare signaler. En norsk studie av hester (Mejdell m.fl. 2016) viser hvordan hestene 

lærte seg å kommunisere med mennesker ved bruk av visuelle symboler. Forskerne 

presenterte tre visuelle symboler for hestene med ulike betydninger. En betød «ta dekken på», 

det andre betød «ingen endring» og det tredje «ta dekken av». Alle hestene som var en del av 

studien lærte seg å skille mellom de ulike symbolene og forstod konsekvensene ved å røre ved 

et av dem med mulen. Deres funn antyder at hestene ikke hadde noen problemer med å lære 

seg forskjellen på symbolene og brukte dette for å kommunisere om de fortsatt ønsket å ha 
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dekken på eller omvendt. Deres konklusjon er at hester kan lære seg symboler til å 

kommunisere deres ønsker.  

At dyr er biologiske og sosiale vesener som kan føle og kommunisere er tydelig 

gjennom studier som dem over. Samtidig er vi på gyngende grunn ved å anta at dyrs 

erfaringer og følelser er det samme som de menneskelige, og om disse var like ville følelsene 

trolig hatt en annen betydning (Arluke 2010:35). Dyr forstås gjerne i lys av våre 

menneskelige erfaringer noe jeg vil gå nærmere inn på nedenfor. 

Antroposentrisme og antropomorfisme 

Fordi det historisk dominante perspektivet i både naturvitenskapen og samfunnsvitenskapen 

har vært at mennesker og andre dyr er kvalitativt annerledes, har det gitt et «antroposentrisk» 

perspektiv der menneskelige interesser settes i sentrum i vår forståelse og bruk av dyr (Arluke 

& Sanders 2009). På den andre siden finner en begrepet «antropomorfisme» som betyr 

menneskeliggjøring, og kan defineres som det å se dyr som det samme som mennesker 

(Daston & Mitman 2009:5), eller det å fremstille et dyr med menneskelige kvaliteter og evner 

(Arluke & Sanders 2009).  

Det finnes altså forskning som viser at mennesker og andre dyr deler atferdstrekk som 

sosialitet og empati. Problemet, mener Bekoff (2007:74-76), er at vi ofte måler dyrs atferd 

opp mot menneskelig atferd, men dyrs følelsesliv vil ikke uttrykkes på samme måte. Ulike 

arter lever under ulike vilkår og dette vil gjenspeile seg i hvordan følelse uttrykkes. Den 

menneskelige følelsen «glede» vil være annerledes enn «hunde-glede», og denne vil igjen 

være annerledes fra «sjimpanse-glede». Hovedpoenget til Bekoff er at selv om en følelse 

uttrykkes annerledes enn hos mennesker betyr ikke det at den ikke eksisterer hos andre arter 

enn mennesker.  

 Ordet antropomorfisme brukes ofte i negativ forstand, men det å bruke 

antropomorfisme som tilnærming kan også være nyttig, og Bekoff (2007:73) argumenterer for 

å bruke det han kaller «biogentrically anthropomorfism» hvor en ikke nødvendigvis mister det 

dyriske perspektivet. Amerikanske sosiologer som Irvine (2004) og Arluke & Sanders (2009) 

argumenterer for å bruke det de kaller «kritisk» eller «fortolkende» antropomorfisme. Dette 

perspektivet går ut på at fordi mennesker og andre dyr er en del av dyreriket og utviklet seg 

sammen langs evolusjonskontinuumet kan vi tolke et dyrs handlinger og erfaringer ved å 

bruke våre menneskelige erfaringer, samtidig som det tas hensyn til dyrets artsmessige 
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forutsetninger. Ved å anvende dette mener de at vi kan forsøke å se verden fra dyrets 

perspektiv.  

I denne oppgaven er jeg ikke ute etter å fange opp kattenes perspektiv (noe jeg uansett 

ikke kan si noe om), men de menneskelige aktørenes erfaringer med dette forholdet. Likevel 

er det relevant å være klar over dette perspektivet om bruk av antropomorfisme fordi mye av 

samhandlingen som skjer på hjelpesenteret er med katter, og deltakerne forteller om egne 

erfaringer med dyr. Det er vanlig at mennesker som tilbringer mye tid med dyr vil ha det noen 

ville kalt et «menneskeliggjørende» syn på dem, og beskrive dyr med menneskelige termer. 

Jeg er interessert i deltakernes virkelighet, og hvordan de forstår dyrene er en sentral del av 

deres perspektiv. Samtidig vil en aldri kunne forlate sine menneskelige perspektiv (Irvine 

2004:5; Bekoff 2007:73), og også informantene forstår dyret i relasjon til seg selv og dermed i 

et antroposentrisk verdensbilde. Hva som er faktiske egenskaper ved katten og hva som er 

tilskrevet av den menneskelige aktøren kan dermed ikke sies med sikkerhet. 

1.6 Gangen i oppgaven 

I neste kapittel vil jeg gå gjennom foreliggende litteratur og teoretisk tilnærming. Her vil 

litteratur om menneske-dyr relasjoner og bidrag om hvordan menneskelige aktører kan inngå i 

meningsfull samhandling med andre ikke-språklige aktører stå sentralt. I kapittel tre redegjør 

jeg for valg av metode, intervjuer, feltarbeid og det analytiske arbeidet. 

 Deretter vil jeg i kapittel fire besvare det første forskningsspørsmålet der jeg først 

belyser informantenes forståelse av dyr som sosiale aktører. Videre ser jeg på hvordan de 

inkluderer kjæledyr i sine sosiale nettverk. Deretter belyser jeg deres relasjoner til kattene på 

hjelpesenteret. I kapittel fem besvarer jeg det andre forskningsspørsmålet og belyser 

deltakernes motivasjoner for å ha kontakt med dyr. Videre viser jeg hvordan de opplever det å 

være på hjelpesenteret med både mennesker og katter. I kapittel seks oppsummerer jeg 

oppgavens hovedfunn og svarer på oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål. 
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2 Samfunnsendring og endring i 

relasjoner til dyr 

Folk har alltid hatt et forhold til dyr, men historien viser at vi liker og bruker dem på helt ulike 

måter avhengig av hvilke historiske og samfunnsmessige betingelser menneskene lever under 

(Franklin 1999:53). For å forstå dagens relasjoner og holdninger til dyr må en se på hvordan 

de ulike relasjonene mellom mennesker og dyr har utviklet seg historisk og sosialt. Disse 

historiske perspektivene, diskusjonene og endringene i menneske-dyr relasjoner førte til 

etableringen av mange av de holdningene og verdiene vi ser om dyr i dag (Franklin 1999:34). 

Et fellestrekk er at dyrene alltid har blitt forstått i et antroposentrisk verdensbilde. De har blitt 

forstått i relasjon til oss, til mennesket, og hvilken nytte (eller unytte) de har for oss (Arluke & 

Sanders 2009).  

Menneske som et annet type dyr 

Sosiolog Keith Tester (1991:87-88) beskriver mennesker som dyr som vet at de er annerledes. 

Denne bevisstheten over å være annerledes preger hvilke holdninger vi har mot de andre 

dyrene. Grensen mellom mennesker og dyr er både tydelig og utydelig og bidrar til et 

paradoksalt forhold mellom mennesker og dyr. Den sosiale konteksten, de ytre forskjellene 

mellom mennesker og dyr og deres bruksnytte for mennesker legger grunnlaget for hvordan 

de ulike artene kategoriseres og hvilken hverdagslig sosial mening dyrene tillegges.  

Den britisk-australske sosiologen Adrian Franklin ser på forholdet mellom mennesker 

og dyr i lys av moderniteten. I dag er det mange som anser dyr som viktige for menneskers 

fysiske og mentale helse (Franklin 1999, Arluke 2010), men slik har det ikke alltid vært. 

Franklin ønsker å forklare hva som ligger til grunn til holdningsendringer mot dyr fra et 

sosiologisk perspektiv. Han går gjennom foreliggende litteratur der denne relasjonen er 

analysert, med stor vekt på sosiolog Keith Testers (1991) bidrag. I likhet med Tester redegjør 

Franklin for den britiske kulturhistoriker Keith Thomas (1983) og sosiolog Norbert Elias’ 

analyser av endringer i denne relasjonen. Der Thomas forklarer endringer i menneske-dyr 

relasjoner med endringer i hvordan vi klassifiserer arter og at stadig flere flyttet til urbane 

områder og dermed fysisk fjernet seg fra dyrene, forklarer Elias endringene med at det 

menneskelige samfunnet har gått gjennom en siviliseringsprosess der vi har fjernet oss fra det 

dyriske i oss selv (Franklin 1999:12,18). Franklin gjør deretter egne analyser av disse 
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forklaringene og bidrar med egne forklaringer. Han argumenterer for at vi i dag har en 

postmoderne relasjon med dyr. Hva han legger i dette kommer jeg inn på senere i kapitlet.  

2.1 Økende grad av medfølelse 

Kulturhistorikeren Keith Thomas tar for seg endringer i det engelske samfunnets holdninger 

til dyr fra 1500-tallet til 1800-tallet. Han viser hvordan menneske-dyr relasjoner er et 

komplekst samspill mellom sosial, romlig og økonomisk endring, uintenderte konsekvenser 

av filosofisk og vitenskapelig diskurs, sosial konflikt og sosial klasse (Franklin 1999:15).  

Thomas argumenterer for at endringene skjedde gradvis, og at menneskers perspektiv på dyr 

gikk fra antroposentrisk i tidlig moderne tid til å være preget av en økende grad av medfølelse 

på 1700-1800-tallet. Som nevnt legger han stor vekt på urbanisering og hvilke 

klassifikasjonssystemer som brukes. Naturvitenskapens fremvekst svekket det teologiske 

perspektivet i samfunnet. De tidligste klassifiseringene var basert på hvordan mennesker 

brukte dyrene, men tok nå i stedet utgangspunkt i biologien. Samtidig ble det engelske 

samfunnet på grunn av den industrielle-teknologiske utviklingen mindre avhengig av 

dyrekrefter. Fordi det ble større avstand mellom mennesker og dyr i urbane områder skapte 

dette en nysgjerrighet for dyr som igjen ga rom for en økende medfølelse for dyr (Thomas 

1983:66-68, Franklin 1999:12-14). 

Thomas legger stor vekt på urbaniseringen med den påfølgende romlige avstanden 

som forklaring, en for stor vekt mener Franklin (1999:15-17). Forholdet mellom mennesker 

og dyr var egentlig ikke så ulike mellom by og land som Thomas antyder, samtidig som den 

engelske høyklassen gjerne hadde eiendommer både i byen og på landet. Videre mener 

Franklin at han legger for mye vekt på kjæledyrsrelasjonen i hans analyser av endringer i 

holdninger til dyr generelt. I tillegg anser Franklin det som en feilslutning av Thomas å knytte 

jakt til tradisjonell landlig kultur i og med at det særlig var den urbane middelklassen i 

England som var opptatt av jakt, og det var gjennom dem at revejakt ble høystatus på 1700-

tallet.  

Siviliseringsprosess  

Norbert Elias knytter den økende omtanken for dyr til en siviliseringsprosess av det 

menneskelige samfunnet. I middelalderen var vold mellom individer mer vanlig og akseptert. 

Etter hvert som kongedømmene utviklet seg til større stater, og dermed ble mer stabile og tok 
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over stadig flere oppgaver, måtte også individene endre sin atferd. Staten tok monopol over 

voldsutøvelse og det ble forventet av borgerne at de løste krangler seg i mellom på en fredfull 

måte uten bruk av vold. Hans analyser gjør det mulig å se en sammenheng mellom en 

voksende bekymring for voldelig behandling av dyr og den gradvise begrensingen og kontroll 

av mennesker i den moderne staten (Franklin 1999:17-18). For Elias viste vennlighet mot dyr 

en sosial fornektelse av det dyriske, siviliseringsprosessen var en måte for mennesker å fjerne 

seg fra nettopp det dyriske (Tester 1991:63). 

Å brenne katter levende 

Elias trekker frem kattebrenning som et eksempel på siviliseringsprosessen. Poenget hans er 

at folk på 1500-tallet synes dette var gøy fordi det sosiale livet ennå ikke var pasifisert på alle 

områder. Elias argumenterer for at avskyen mot denne tradisjonen kan ses i sammenheng med 

at individer i stadig større grad måtte regulere egen atferd. Fra hans perspektiv anses det å 

brenne katter levende i dag som brutalt og avskyelig fordi samfunnet har vært gjennom en 

siviliseringsprosess der vi har fjernet oss fra våre dyriske sider (Tester 1991:67-68). I dette 

perspektivet var katten et «tilfeldig» offer, i den forstand at de ble valgt fordi de var 

tilgjengelige. Dette sier Tester (1991:69) seg uenig i, og kritiserer Elias for å miste den 

kulturelle signifikansen katter bar med seg på den tiden. Han mener det lå en kompleks sosial 

mening bak handlingene. Katter ble valgt fordi det hadde dyp rituell mening i et samfunn der 

katter bar enorme symbolske verdier. Katter ble gjerne forbundet med hekser, onde krefter og 

kvinnelige seksualitet. Å drepe en katt ble derfor «gøy» fordi en drepte noe som var ansett 

som farefullt og budbringere av onde krefter. Fordi vi i dag har andre klassifikasjonssystemer 

og derfor gir katter og andre dyr en annen sosial mening betyr ikke en døende katts skrik det 

samme i dag som på 1500-tallet (Tester 1991:70; Rogers 2006). 

Romantikerne og reformistene 

En økende medfølelse for dyr begynte hos dem som arbeidet for å endre våre relasjoner til 

dyr. Endringene i menneskers holdninger og forhold til dyr er derfor knyttet tett sammen med 

de som kjempet for dyrs rettigheter. Nye lover som forbød visse handlinger mot dyr viste en 

gradvis samfunnsmessig endring.  

På 1700-1800-tallet preget en økende medfølelse for dyr mange forfattere, diktere og 

kunstnere. Særlig forfattere hadde på den tiden stor påvirkningskraft på samfunnslivet 
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(Thomas 1983:149). Det var og på denne tiden det som omtales som «romantikerne» var 

aktive. Dette var en bevegelse bestående av forfattere og kunstnere som uttrykte misnøye med 

menneskets forhold til dyr og natur. Innen romantikerne vises det til to hovedperspektiv hvor 

det første dreier seg om mennesket er et dyr og derfor bør leve i tråd med naturen og leve 

selvforsynt av den. Det andre perspektivet var mer radikalt og ønsket en slutt på 

«menneskelig utnyttelse av dyr», den eneste måten å sikre dyrenes frigjøring på var etter 

deres syn at det ikke fantes en relasjon mellom mennesker og dyr. Sent på 1800-tallet oppsto 

det en tredje variant av romantikerne, neo-darwinistene, hvor tanken var at naturen var 

vakker, men nådeløs. Perspektivet gikk ut på at mennesker var naturlig aggressive. Jakt var et 

ritual som feiret menneskets ulikhet og overlegenhet ovenfor dyr (Franklin 1999:27-30).    

 Forfatterne har ulike tilnærminger til hva som lå bak reformene om dyrs rettigheter, 

likevel knytter de fleste dette til arbeiderklassen. Ifølge Thomas (1983:15-186) var dem som 

jobbet for dyrs velferd og rettigheter gjennom lovgivning først og fremst opptatt av sosial 

reform, det var et påskudd for å sivilisere arbeiderklassen gjennom å først endre deres 

holdninger til dyr. Ble lovene vedtatt for å hindre det reformistene anså som uakseptabel bruk 

av vold eller ble de vedtatt for å disiplinere arbeiderklassen, med et håp om at mindre vold 

mot dyr ville føre til mindre vold mot mennesker? Franklin (1999:22) mener en ikke kan se 

bort fra at de som jobbet for dyrs velferd gjennom lovgivning rett og slett synes det var ille å 

se andre mishandle dyr. Likevel, et viktig poeng er at kampanjene var rettet mot 

arbeiderklassen. På denne tiden fantes det også en del andre reformer som var rettet mot å 

endre arbeiderklassens atferd, sivilisere dem som Elias sier, slik som å fjerne av større 

grupper, kontroll av offentlig transport og alkoholkonsum. Politiet ble etablert og staten tok 

stadig over flere områder. 

Gjennom reformer samlet de lavere middelklassene seg om The Royal Society for the 

Prevention of Cruelty to Animals (RSCPA) som ble opprettet i 1824, og var med å innføre en 

rekke nye lover som forbød visse handlinger mot utvalgte dyr som hester, hunder og haner 

(hanekamper). Mishandling av dyr forsvant ikke av den grunn, men tanken om å være 

vennlige mot dyr ble mer utbredt. Kanskje kom det av en siviliseringsprosess slik Elias 

beskriver det – folk var klar for å ha mindre vold i hverdagen, eller at folk mente det var på 

tide å vise humanitet også ovenfor dyrene (Thomas 1983:149-150, Franklin 1999:23). I Norge 

ble den første dyrevernsorganisasjonen dannet i 1859 under navnet Foreningen mot 

mishandling av dyr, i dag kjent som Dyrebeskyttelsen Norge (Ellefsen 2013:121).  
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To diskurser  

Keith Testers (1991:48) hypotese er at dyrerettigheter først og fremst ikke handler om dyr. 

Han knytter kampen om dyrerettigheter til det å klassifisere og definere hva det vil si å ha en 

«menneskelighet», og i denne konteksten var dyr et nyttig verktøy til å definere hva det vil si 

å være et menneske. Tester (1991:88) mener å kunne historisk sett å definere to krav 

(demands) for en moralsk behandling av dyr der begge spiller på paradokset om mennesket 

som et annet type dyr enn andre dyr. Disse to diskursene er «Demand for Difference» 

(heretter «difference») og «Demand for Similitude» (heretter «similitude»).  

 «Difference» var et forsøk på å fremheve og styrke det å være et menneske ved å 

fjerne det dyriske i det sosiale. Fordi mennesket ble sett som et annet type dyr var det viktig å 

fremheve sider ved mennesker som var «overlegne» dyr, evner kun mennesker hadde. På 

1700-1800-tallet ble ordet «dyr» et nedsettende begrep om folk som ikke kunne kontrollere 

seg selv. Uten orden i det sosiale livet var mennesket kun et beist. For å oppnå sosial orden 

ønsket «difference» å regulere sosiale relasjoner gjennom bruk av disiplin og kontroll. 

Utvikling av dyrevelferdslover var en sentral del av dette (Tester 1991:88-89,148).  

 «Similitude» var radikalt annerledes. Menneskene innen denne retningen anså alle 

levende vesener som ett, bundet sammen i kraft av å være levende. Her var den sentrale 

tanken om at mennesket bør leve i tråd med naturen. Diskursen fordømmer samfunnet og 

forsøker å vise hvordan fornektelsen av naturen i oss hadde forårsaket livets forfall. Originalt 

kom denne retningen fra urbane folk som ikke ville leve et urbant liv og mente at det var 

umulig for mennesket å leve ordentlig i det menneskelige samfunnet, og ville heller leve som 

andre dyr (Tester 1991:146-148). Begge diskursene mente livet var selve kjernen i hvordan 

mennesket burde forstå verden og at dette burde være i sentrum av organiseringen, men deres 

tilnærming til det å være et menneske var ulik (Tester 1991:89).  

Idealtypiske holdninger til dyr 

Franklin (1999:32-33) bruker historien til å konstruere tre dominerende idealtyper om 

menneskers holdninger til dyr. Et av skalaens ytterpunkt er de som kjemper for dyrenes 

frigjøring. Den typiske person innen denne idealtypen er gjerne vegetarianer eller veganer, og 

ønsker ikke å eie et kjæledyr da det fra deres perspektiv innebærer frihetsberøving og 

maktutøvelse. Omtrent midt på skalaen plasseres idealtypen Franklin kaller «The Sentimental 

Attitude». Denne minner om diskursen «demand for difference». Den typiske person her er 
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gjerne «dyreelskere» som har kjæledyr og er for en rettferdig og human behandling av dyr. De 

liker dokumentarer om dyr, å besøke dyrehager, safari og nasjonalparker. De spiser trolig 

kjøtt, er bekymret for utrydningstruede dyr og har ambivalente følelser rundt jakt. De fleste av 

deltakerne i denne studien passer inn i denne idealtypen. I den andre enden av skalaen finner 

vi det Franklin omtaler som neo-darwinister. De er gjerne «naturelskere» som opplever at de 

har et ekte og naturlig forhold til dyr. De kan være opptatt av konservering av arter og deres 

habitat. De er gjerne jegere og har hunder som knyttes til denne aktiviteten.  

Selv om dyrs levekår fikk mer oppmerksomhet og det var en økende medfølelse for 

dyr hadde ikke kampen for dyrs rettigheter en særlig stor følgegruppe (Franklin 1999:30). Av 

reformene som ble gjennomført var det utallige lovforslag som ble nedstemt (Tester 

1991:103), og fortsatt var det mange mennesker som manglet sivile rettigheter og elementær 

helsehjelp. Før dette var på plass kom dyr for mange i andre rekke.  

2.2 Fra modernitet til postmodernitet  

På 1900-tallet skjedde det mange endringer i forholdene mellom mennesker, dyr og natur. 

Interaksjonen mellom mennesker og dyr økte betraktelig i mengde og det ble opprettet 

institusjoner og et større lovverk som skulle ivareta dyrs velferd. Filosofien om dyrs 

rettigheter var stadig under utvikling og fikk oppmerksomhet i nasjonale debatter. Forholdet 

mellom mennesker og dyr var fortsatt tydelig antroposentrisk ved at relasjonene først og 

fremst var formet etter menneskelige interesser. På 1900-tallet fikk folk mer fritid og det var 

nettopp på fritiden stadig fler inngikk i relasjoner med dyr. Dyr fungerte også som nye 

identitetsmarkører (Franklin 1999:34,45). 

I sine analyser av menneske-dyr relasjoner bruker han begrepene moderniteten 

(fordisme) og postmoderniteten (postfordisme) for å vise hvordan den samfunnsmessige 

konteksten påvirker menneskers holdninger og forhold til dyr. Han argumenterer for at 

relasjoner mellom mennesker og dyr har gått over i det postmoderne. Dette er vage begreper 

og Franklin er ikke tydelig på hva disse faktisk innebærer. Han mener at de i denne 

sammenhengen bør forstås som begreper som beskriver noe nytt og annerledes fra det 

foregående, i dette tilfellet fordisme og modernitet, eventuelt som en forlengelse av disse i og 

med at de inneholder mye av det samme, men likevel er radikalt annerledes på andre områder. 

En generell endring mener Franklin er at vi har gått fra et sympatisk, men instrumentelle, 
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antroposentriske relasjoner under moderniteten til en økende empatiske og sterkere 

emosjonelt og etisk innhold i postmoderniteten (1999:35). 

Moderniteten og fordisme 

Første halvdel av 1900-tallet var preget av politisk turbulens, økonomiske kriser og kriger. 

Siste halvdel var en stabil periode. Tid i krise og tid med stabilitet har påvirket 

samfunnsutviklingen i denne perioden. Moderniteten er mest opptatt av mennesket, og søkte å 

forbedre levekårene for de fattigste klassene i samfunnet. Flere grupper i samfunnet manglet 

elementære rettigheter – arbeidere hadde ingen rettigheter, kvinner manglet stemmerett i 

mange land, afroamerikanere og urfolk manglet sivile rettigheter. Fordi det var mange 

mennesker i nød var det foreløpig ikke plass til reformer av menneske-dyr relasjoner før 

mennesker var sikret sivile rettigheter og bedre levekår. Når levekårene ble bedre for stadig 

flere mennesker så vi også endringer i hvordan mennesker forholdt seg til dyr og naturen 

(Franklin 1999:36-37). 

Henry Fords visjoner om en kapitalisme som skulle bedre arbeidernes levekår mot 

deres fraskrivelse av autonomi i produksjonen endret arbeidslivets organisering. Disse 

endringene endret også hvordan menneskers hverdagsliv var organisert. Bedre råd, mer tid og 

teknologiske fremskritt åpnet for mer bevegelse av mennesker og utvidet interesseområder. 

Folk fikk bedre levestandard og stadig flere hadde mulighet til å delta som konsumenter. Økt 

økonomisk velstand hos stadig større grupper åpnet opp for nye områder av konsum, og dyr 

og naturen ble objekter som kunne konsumeres. Massekonsum gjorde at tidligere elementer 

som tidligere var forbeholdt de rike også ble tilgjengelig for andre, i menneske-dyr relasjoner 

var dette særlig gjeldende på to områder – kjøtt og fritid (Franklin 1999:38-41).  

 Økende bruk av beite og gressing muliggjorde en enorm vekst i husdyrproduksjon på 

et globalt nivå samtidig som fremskritt innen teknologien gjorde det mulig å fryse kjøtt og 

matvarer over lengre tid samt økende eksport. Dette la gode betingelser for et økende 

kjøttforbruk i samfunnet. Effektiviseringen av slakteindustrien førte til at produksjonslinjene 

ble flyttet ut fra byene, som dermed økte avstanden mellom innbyggerne og dyr som ble 

ansett som mat (Franklin 1999:39). 

 Økning i betalt ferie ga folk mer tid, og biler gjorde det mulig å reise over lengre 

avstander på en langt enklere og mer effektiv måte enn tidligere. Fordi avstanden mellom 

naturen og de som bodde i byen var større ga det for mange et ønske om å komme nærmere 

naturen. Folk ønsket seg mer parker, nasjonalparker, zoologiske hager og hadde hobbyer som 
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involverte dyr. Det var en økende generell interesse for dyr og folk ble mer sympatiske 

ovenfor dyr.  De likte å se dokumentarer om dyr på TV, og mange ønsket å være mer nær 

naturen og dyrene. Fritidssysler som involverte dyr ble populært som for eksempel jakt, 

sportsfiske, fuglekikking og ikke minst det å ha kjæledyr (Franklin 1999:39-48). 

Den nye moderniteten 

Rundt 1970-tallet ble moderniteten og fordismen svekket av politiske endringer. Den stabile 

etterkrigs-økonomien kollapset, det var nedgangstider og motkulturene fra 60-tallet vokste 

seg sterke. Kulturen i vesten ble dominert av økonomisk rasjonalisme, individualisme, etniske 

konflikter, konsumerisme. Franklin beskriver samfunnet som mer desorganisert, forvirrende 

og moralsk tvetydig. Individer var mindre bundet sammen i familie, naboer og klasse og var i 

større grad overlatt til seg selv. Totalt sett ble dette noe helt annerledes enn det foregående. 

Gjennom Disneys animasjonsfilmer bidro populærkulturen til å skape sympati med dyrene, 

selv om de stort sett ikke gjorde større utslag enn en flytende følelse av skyld. I disse filmene 

ble gjerne dyr fremstilt som snille og uskyldige, mens mennesker var uforutsigbare og 

løgnaktige – dyr og mennesker ble motsetninger der dyr var de gode og mennesker onde 

(Franklin 1999:35,45,54). 

Den tyske sosiologen Ulrich Beck karakteriserer samtiden som et «risikosamfunn». 

Det vil si at vi lever i en tid der individene må forholde seg til uintenderte og uforutsette 

konsekvenser av den industrielle moderniseringen, og tidligere klassekonflikter er erstattet av 

nye konflikter som rammer alle uavhengig av sosiale lag. De nye risikoene kjennetegnes ved 

å gjerne være menneskeskapte – de er et resultat av menneskelige inngrep i naturen, de er 

globale og kan altså ramme alle. Tsjernobyl-ulykken ble et tydelig eksempel på en 

konsekvens individene ikke kunne beskytte seg mot, rammet globalt og på tvers av 

klassetilhørighet. Andre risikoer Beck trekker frem er miljøforandringer, kjemiske gifter i luft, 

vann, mat, og atomavfall (Joas & Knöbl 2009:463-468).  

For enkeltindivider kan denne usikkerheten føre til en følelse av misantropi. I denne 

sammenheng viser det til en generell antipati til menneskeheten som art fremfor at et individ 

mislikes (Franklin 1999:54). For noen blir denne misantropien så sterk at de anser 

menneskeheten som en en art som er ute av kontroll og er forstyrret. Denne form for 

misantropi kunne ses hos romantikerne og sosialdarwinistene. Så mens forurensning og dårlig 

behandling av naturen var et nødvendig onde under moderniteten for å bedre menneskers 

levekår, førte modernitetsprosjektets kollaps til at menneskets evner til ødelegge miljøet ble 
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mer synlig. Dyrs habitater ble ødelagt i rekordhastighet og mange arter sto, og står, i fare for å 

bli utryddet (Franklin 1999:54-55).   

Beck beskriver samtiden som en tid der nasjonalstaten, klasse og den tradisjonelle 

familien mister betydning. Individene er «forfattere av hans eller hennes egne liv» (Beck & 

Beck-Gernsheim 2002:22), og lever i en differensiert og globalisert verden. Han omtaler 

samtiden som «den refleksive modernitet» hvor individene foretar refleksive valg, men også 

vitenskapen og de politiske prosessene er preget av refleksivitet. Det å tenke kritisk om 

teknologi og vitenskap er et uttrykk for denne refleksive moderniteten (Joas & Knöbl 

2009:470-473). Familiens organisering har endret seg og er i større grad flytende – der 

familierelasjoner tidligere var preget av solidaritet tar disse i dag mer form av å være 

valgbaserte relasjoner – det er en sammensetning av individer og ikke én enhet. 

Familiebåndene er svakere og individer lever sammen på nye måter (Beck & Beck-Gernsheim 

2002:96). Fordi det var vanskeligere å etablere og opprettholde sosiale bånd med andre 

mennesker begynte stadig fler mennesker å etablere sosiale og emosjonelle bånd med 

kjæledyr. Dyr ble til et objekt der mennesker var ansvarlige for dem og mange opplevde 

positive følelser gjennom sosiale relasjoner med dyr (Franklin 1999:36).  

Moderniseringen har hatt så store strukturelle endringer at dette har hatt konsekvenser 

for aktørenes liv. Deres tilværelse er ikke lenger stabil og forutsigbar. De må i større grad enn 

tidligere foreta individuelle valg. Det sosiale livet er deregulert og ytre strukturer som sosial 

status, kjønn, familie og nabolag har ikke samme betydning for individet som tidligere. 

Individene utsettes for nye krav, forventninger, reguleringer og begrensninger gjennom 

arbeidsmarkedet, velferdsstaten og institusjoner. Et kjennetegn ved denne nye moderniteten er 

altså at individene tvinges til å foreta valg – de frigjøres fra tidligere bestemmende strukturer 

og må selv forme sitt eget liv gjennom å velge sine handlinger. Individene har det Beck kaller 

en «valgbiografi» eller «refleksiv biografi». Individer kan, og må, velge sin egen livsstil, sine 

relasjoner med andre, utdannelse, jobb, politiske tanker og sosiale identitet.  Disse biografiene 

er alltid en «risiko-biografi» og med det mener han at valgene individene tar ikke 

nødvendigvis er suksessfulle eller er de rette valgene, og de risikerer derfor å måtte bøte på 

for valgene de tar (Beck 1992:128-135; Beck & Beck-Gernsheim 2002:2-3).  

Dyr ble en kilde til valg av livsstil og identitet. Trenden fra før 1970 med å inkludere 

dyr i sine fritidssysler fortsatte i denne perioden, men relasjonene ble i større grad 

differensiert. Sosiale identiteter kunne formes ut fra aktiviteten aktørene drev med, for 

eksempel jakt og fiske eller ut fra dyret som var viktig for individet eller felleskapet han eller 



17 

 

hun tilhørte. Dyrevernsgrupper som kjempet for «dyrenes frigjøring» fikk en oppblomstring 

etter Peter Singers bok Animal Liberations på 70-tallet. Andre relasjoner til dyr og grupper 

med fritidsaktiviteter basert på dyr fikk nye dimensjoner – økologiske, moralske og etiske.  

Ulike fritidsinteresser hvor den samme arten var objekt, men med motstridene syn, kjempet 

over habitater og bedrev lobbyisme, et eksempel kan være fuglekikkere og fuglejegere 

(Franklin 1999:29,45-46). 

På 80-tallet ble det terapeutiske aspektet ved dyr og natur en viktig motivasjon for å 

danne relasjoner til dyr. Dyrehager endret også sin tilnærming til organiseringen av 

fremvisningene, og ble mer opptatt av å formidle kunnskap om dyrene. De gikk vekk fra bruk 

av bur og bygget noe større habitater som etterlignet dyrets opprinnelige habitat (Franklin 

1999:47-48).  

 De siste årene er det særlig kvaliteter som vennskap og terapi som blir mest verdsatt 

ved det å etablere en relasjon til et dyr. En økende andel forskning viser at dyreeiere gjerne 

definerer sine kjæledyr som venner og familie, dyr brukes i behandling av psykiske 

sykdommer som depresjon og schizofreni, i eldreomsorg og fengsel. Kjæledyrene har i enda 

større grad blitt integrert i det menneskelige samfunnet – i dag er det mulig å få tak i 

spesialmat til dyrene, det finnes gravsteder for dyr og ritualer rundt det, atferdsterapeuter, 

trenere, dyrepensjonat og hundebarnehager (Franklin 1999:49) 

 Vi har altså sett en ytterligere økning i relasjoner mellom mennesker samtidig som 

områdene for disse relasjonene er blitt bredere enn vi så i moderniteten. Dyr har gjennom 

blant annet jakt, fiske og kjæledyrshold blitt nye elementer å forme sin sosiale identitet rundt. 

Relasjonene har utviklet seg og fått nye dimensjoner som etiske og terapeutiske. 

Kjøttkonsumet går nedover og vegetarisme/veganisme er økende samtidig som det er en 

økende etterspørsel etter «økologisk» og «frittgående» (Franklin 1999:52). Oppsummert kan 

en si at den sosiale avstanden mellom menneskene har blitt større, men vi har kommet 

nærmere kjæledyrene – romlig, moralsk og emosjonelt.  

2.3 Hva er et kjæledyr? 

Til nå har jeg benyttet meg mye av det generelle ordet «dyr», men et dyr er ikke bare et dyr. 

Arluke & Sanders (1996:9) beskriver dyr som sosiale konstruksjoner. Med dette mener de 

ikke at det faktiske dyret ikke eksisterer, men at når dyr kommer i kontakt med mennesker 

forsøker vi å forstå dem, bruke dem og kommunisere med dem. Deres mening er sosialt 
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konstruert og denne meningen påvirker hvordan mennesker og det menneskelige samfunnet 

forholder seg til de ulike dyrene. Det innebærer altså at om dyr kategoriseres som «vill», 

«kjæledyr» eller «produksjonsdyr» legger grunnlaget for hvordan individer forholder seg 

videre til et gitt dyr. Samme art er likevel ikke begrenset til én kategori - en kanin kan for 

eksempel være et kjæledyr, men også et dyr som brukes til mat.  Så hva er ligger egentlig i 

begrepet «kjæledyr»?  

Ordene «kjæledyr», «selskapsdyr» og «familiedyr» er antroposentriske betegnelser 

som sier noe om at dyret plasseres i relasjon til mennesket, at de har en verdi i å være selskap 

for mennesker (Sollund 2013:246). I litteraturen er det flere som har forsøkt å komme frem til 

en definisjon på et kjæledyr, men per i dag finnes det ikke en felles enighet om hva som ligger 

i denne kategorien. Thomas (1983:112-115) gir en tre-punkts definisjon av hva som skiller 

kjæledyrene fra øvrige dyrearter. Etter hans definisjon er et kjæledyr et dyr som lever i en 

menneskelig husholdning, som vi lar vær å spise og gir personlige navn. Denne definisjonen 

er noe mangelfull. I dag er de fleste kjæledyrene avlet frem til å være nettopp det – de er født 

som kjæledyr. Ikke alle dyr som regnes som kjæledyr bor i en menneskelig husholdning, 

kaniner bor gjerne i hagen og hester bor gjerne i en stall. Margo DeMello (2012:148-149) 

foreslår derfor at kjæledyr på et generelt grunnlag kan ses som domestiserte arter som er avlet 

frem for å være nettopp det, som holdes i eller i nærheten av en menneskelig husholdning og 

som er relativt kontrollert av og blir tatt vare på av mennesker. Men igjen, ikke alle arter som 

tradisjonelt regnes som kjæledyr avles frem til å kun bli et kjæledyr, og det finnes tilfeller der 

tradisjonelt ville dyr tas inn av mennesker og gjøres til kjæledyr. Ta for eksempel hunden. 

Den regnes som et kjæledyr og beskrives gjerne av eierne som et medlem av familien, men 

den kan også være en vakthund, blindehund eller politihund (Arluke & Sanders 1996:12-13).  

En definisjon av kjæledyr vil heller ikke kunne fungere universelt. En art som regnes 

som kjæledyr i et land kan være en del av kostholdet i et annet og omvendt. I Sørkoreansk 

kultur finnes det for eksempel ingen tradisjon for å holde katter som kjæledyr, mens hunder 

holdes som kjæledyr, brukes i medisin og spises (Podberscek 2009). Det finnes altså ikke en 

definisjonsenighet om hva et kjæledyr er da dette er kulturelt betinget og situasjonsbetinget. 

En rotte vil for eksempel av mange regnes som et skadedyr, mens for andre vil den være et 

hengivent kjæledyr, og for andre igjen et verktøy for forskning – dette innen samme kultur. 

 Den kanadiske sosiologen Jen Wrye (2009:1033-1059) argumenterer for, i likhet med 

Arluke & Sanders at dyr, og dermed kjæledyr, er et produkt av menneskers syn og bruk av 

dem. Men hun går lenger og foreslår at kjæledyr ikke bare må være dyr, de kan også være 
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kunstige objekter. Hun bruker begrepet «petness» som hun definerer slik: «the state, quality, 

or conditions under which pets is constituted». Hun ser på hvordan petness er en sosial 

konstruksjon som skapes gjennom sosiale relasjoner og hvordan objektet behandles. Fordi 

petness er en sosial konstruksjon finnes det ikke én grunnleggende egenskap som kan definere 

det – det er noe som skapes i kontakt med menneskelige aktører. Hun illustrerer hvordan 

petness skapes gjennom å vise hvordan leker på lignende måter som dyr gjøres til kjæledyr 

gjennom interaksjon. Et eksempel hun trekker frem er lekeroboten Aibo. Den er en imitasjon 

av en liten hund med sensorer som gjør at den beveger øyne og ører og kan svare på rundt 100 

verbale kommandoer. Ved bruk av et kamera kan den «se» og navigere seg gjennom 

omgivelsene. Den kan i tillegg lære seg triks og leke med eieren, men den kan også nekte å 

gjøre det. De som forsket på interaksjonen mellom barn og Aibo fant at små sosiale signaler 

fra Aibo ga sosiale responser fra barna, selv om de visste at Aibo var en lekerobot (Kahn m.fl. 

i Wryer 2009). Wryer (2009:1045-159) mener det finnes et viktig skille mellom kjæledyr og 

leker. Sistnevnte kan spilles og ha det gøy med, mens petness er et kjennetegn på objekter 

som leker eller handler tilbake og slik skaper en meningsfull sosial kontakt mellom partene, 

kunstig eller ikke. Fra hennes perspektiv er ikke lekeroboten bare en leke – så lenge kunstige 

objekter oppleves som kjæledyr kan de ikke ekskluderes fra kategorien kjæledyr. Hun mener 

at poenget ikke er at et bestemt vesen ikke kan inkluderes som kjæledyr, men at alle kan 

inkluderes som det.  

Clinton Sanders (2003b:114-116) er som en del andre enig i at begrepet kjæledyr er 

sosialt konstruert ut fra menneskers forhold til og bruk av dyrene, samtidig poengterer han at 

forskernes definisjoner egentlig ikke er så relevant eller produktivt når en søker å forstå de 

hverdagslige relasjonene mellom mennesker og dyr. Det ville være mer hensiktsmessig, 

mener han, å se på hvordan kjæledyr forstås av aktørene en studerer, og hvordan disse 

aktørene bruker sin forståelse til å forme sin interaksjon med dyrene. 

Det finnes altså ikke en universell og felles konsensus om en definisjon av hva som 

gjør et dyr til et kjæledyr. Likevel viser mange til lignende generelle tendenser. En mulig 

tilnærming kan være å anse kjæledyr som de dyrene som inkluderes som en del av vår sosiale 

sfære og i kraft av dette gis en annen mening enn dyr som ikke tas inn i det sosiale livet til de 

menneskelige aktørene. En tendens som flere forfattere peker på er dette med navn. Riktignok 

kan også dyr som ikke tradisjonelt inkluderes i den sosiale sfæren gis navn, for eksempel kyr 

og en vill ulv gjennom media. Disse tilfellene er likevel annerledes. I førstnevnte tilfelle vil 

det trolig ligge en forståelse av at den navngitte kua nettopp ikke er et kjæledyr, men et dyr 
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som først og fremst skal forsyne mennesker med mat. I sistnevnte tilfelle vil ulven ha et navn, 

men det vil ikke være knyttet en identitet til dette navnet. Det å navngi et kjæledyr er starten 

på en prosess der for eksempel en kattunge blir gjort til et familiemedlem. Det å gi en katt et 

navn gjør det enklere å prate om og til katten og det knyttes personlige historier og 

egenskaper til den. Katten gis en livsfortelling av eieren. Det er ikke uvanlig at folk blir sterkt 

følelsesmessig involvert i sine kjæledyr. Etter hvert vil de gjerne kommunisere disse følelsene 

til folk utenfor familien og fortelle om dyrenes personlige historier (Arluke & Sanders 

1996:11) 

Informantene i denne oppgaven forteller for det meste om sine relasjoner til 

tradisjonelle kjæledyr. Jeg vil fortsette å bruke ordet «kjæledyr» da den generelle betydningen 

av ordet inneholder en mening som danner kontekst for slike relasjoner. Det impliserer et dyr 

som er i nær kontakt med mennesker og som individer etablerer sosiale relasjoner med. Jeg 

kommer også til å bruke det generelle ordet «dyr», men da med hentydning til kjæledyr som 

hunder og katter. 

Hvorfor har mennesker kjæledyr? 

Historisk finnes det ingen annen kategori av dyr som mennesket har knyttet så intense og 

emosjonelt sterke bånd til som dyrene som blir definert som kjæledyr, og grunnene til at 

mennesker skaffer seg kjæledyr endres etter tiden en lever i (Sanders 1993:205; Franklin 

1999:5,94). Det er uenighet hvorvidt mennesker valgte kjæledyrene eller kjæledyrene valgte 

oss. Noen mener mennesker domestiserte hundedyr fordi de kunne være nyttige i jakt og som 

vakthold, andre mener at også hundedyrene tok et «valg» og søkte kontakt med mennesker 

(Arluke & Sanders 1996:171). Hunder var trolig de aller første kjæledyrene som ble 

domestisert for minst 15 000 år siden, og var blant de få dyrene som ikke ble domestisert på 

grunn av mat(DeMello 2012:150).  DNA-analyser og arkeologiske funn gjort tidlig på 2000-

tallet og antyder at katter ble domestisert mye tidligere enn først antatt, trolig for omtrent 

10 000 år siden. Vi vet ikke med sikkerhet hvorfor katten ble domestisert, men et forslag er at 

katten valgte å slå seg ned ved mennesker på grunn av mattilgang og at den lot seg temme av 

menneskene (Driscoll, Clutton-Brock, Kitchener & O’Brian 2009:69-73). 

 I Egypt var katter hellige og var manifestasjonen av gudinnen Bastet. Historiske funn 

viser at oldtidens egyptere holdt katter både for deres evne til å uskadeliggjøre rotter og for 

selskapets skyld (Rogers 2006:15-18). I europeisk middelalder var katter hovedsakelig ansett 

som et nyttedyr og ble ikke ansett som et egnet kjæledyr slik som hunden. Katter ble 
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forbundet med kvinnelig seksualitet, egoisme, demoner, hekseri og trolldom. Katter steg over 

tid i status og ble vanligere å holde som kjæledyr. Det førte til at det i ble utført systematisk 

avl også av katter. I 1871 ble verdens første katteutstilling arrangert i England (Thomas 

1983:109-110; Rogers 2006:26-52).  

 På 1950 og 60-tallet ble kjæledyr gjerne moteriktig tilbehør eller underholdning, mens 

det fra 70-tallet ble det mindre viktig. I dag er selskapet et dyr kan gi en av de hyppigste 

årsakene til at folk skaffer seg kjæledyr i Vesten (DeMello 2012:154). Flere studier viser at 

individers relasjoner til dyr har likehetstrekk med de relasjonene vi finner mellom mennesker. 

Den nederlandske psykologen Marie-José Enders-Slegers’ (2000:237-256) studie av eldre 

over 70 år og hvilken mening som lå i deres relasjoner til hunder og katter viste likhetstrekk 

mellom menneske-menneske relasjoner og menneske-dyr relasjoner. Deltakerne i hennes 

studie trakk frem flere ting som var viktig i deres relasjoner med kjæledyr – følelsen av det 

var noen som trengte dem og det å kunne vise omsorg for et annet vesen var sentralt. De 

uttrykte også at deres kjæledyr hadde vært spesielt viktige i perioder med stress og sorg. 

Hennes informanter opplevde emosjonell nærhet med sine kjæledyr. Forskere har ønsket å 

finne ut om kontakt med kjæledyr faktisk har en positiv fysisk og/eller psykisk helsegevinst 

for mennesker. Studier som er gjort gir ikke entydige svar, men antyder ofte en kortvarig 

effekt på ulike områder. Den sterkeste effekten ser ut til å være på stressrelaterte plager, hos 

hjertepasienter og enkelte former for depresjoner (Wheeler & Faulkner 2015). Judith Siegel 

gjennomførte i 1990 en studie av eldre mennesker med og uten kjæledyr. Studien viste at de 

som eide et kjæledyr gikk sjeldnere til legen over en ett-års periode og at dyreeierne hadde 

mindre behov for medisinsk hjelp i perioder preget av stress enn de som ikke eide dyr (Siegel 

i Franklin 1999:101-102). Andre studier viser at ulike kjæledyr har ulik effekt på menneskers 

psykiske helse og foreslår at denne effekten trolig er et resultat av individets personlige 

erfaringer med den arten som gir størst effekt (Friedmann, Thomas & Eddy 2000:138).  

 Folk bruker stadig mer tid og penger på sine kjæledyr. Det er ikke uvanlig å utvikle 

sterke følelser for egne dyr, snakke til dem og om dem til andre mennesker. De lar dyrene 

sove i sengene sine, har bilder av dem og sørger når dyrene dør. Dyrene antropomorfiseres 

gjennom klær, blir omtalt som barn av eierne og får bursdagsgaver. Dyr har den senere tiden 

også blitt et slags nytt håp der de fremstilles som kuren til alt som feiler mennesker i dag, fra 

sykdommer til sosiale problemer. Dyr er den «perfekte kjærlighet» gjennom sin ubetingede 

hengivenhet til sine eiere, og eierne er gjerne overbevist om dyret elsker bare dem og 
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nærmeste familie (Arluke & Sanders 1996:11; Arluke 2010:35-36). Dyrene blir familie eller 

nære venner – de blir konstruert slektskap.  

2.4 Dyr som konstruert slektskap 

Flere studier viser hvordan mennesker tenker på sine kjæledyr som familie og venner og 

inkluderer dem i deres liv på dette grunnlaget. Studiene om hvordan individer inkluderer dyr i 

sitt sosiale nettverk viser at og hvordan de forstår kjæledyrene som sosiale aktører. Studiene 

viser hvordan slektskap er en kulturell konstruksjon der folk reflekterer rundt hva familie og 

vennskap betyr for dem og velger hvem de ønsker å inkludere. En slik dynamisk tilnærming 

til slektskap bidro til at deltakerne i Charles & Davies’ (2008) studie gikk på tvers av 

artsgrenser og anså sine kjæledyr som fiktivt slektskap. Dette er noe både voksne og barn 

gjør, men mens de voksne deltakerne viste usikkerhet ovenfor intervjuer om det var greit å 

inkludere dyr på denne måten gjorde barn det samme uten å tenke seg om. Barn (Tipper 

2011:149-162) viste ingen ambivalens eller skam rundt det å knytte bånd med kjæledyr. For 

dem handlet det om å knytte bekjentskap og vennskap med dyrene på samme måte som de 

gjorde med andre mennesker, med dyr både innenfor og utenfor deres egen husholdning. 

 En studie av papegøyeeiere (Anderson 2003:393-410) viste hvordan fuglene var en 

viktig del av husholdningen og hvordan de så dem som familiemedlemmer og «feathered 

kids». Studien viste også hvordan dyr kan bli en erstatning for andre sosiale relasjoner ved at 

noen av deltakerne som ikke hadde barn eller hjemmeboende barn opplevde fuglene som en 

erstatning for disse manglende relasjonene.  

Andre studier viser at kjæledyr kan ses på som barn av eierne uten at de nødvendigvis 

er en erstatning. En amerikansk studie av kundene på et spesialbakeri for hunder viste at 

informantene så hundene som viktige og integrerte medlemmer av familien. De så på seg selv 

som foreldre og ikke eiere, og hundene ble for dem «fur babies» (Greenebaum 2004:117-

132).  

 Når dyr tildeles en viktig plass i familien er eierne villig til å investere mer tid, penger 

og følelser i kjæledyrene. For noen betyr det å sosialisere dyrene og passe på at de har tilgang 

på alt de trenger og er villig til å betale for medisinske behandlinger. For andre innebærer det 

å kle opp hundene, ha små hunder i barnevogn, skrive de inn i testamentet og sende de i 

hundebarnehager. Det kan bety å dra på en «familieutflukt» til et spesialbakeri for 

hundegodteri og sosialisering med andre hunder. Eller det kan innebære å ta hensyn til hva 
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som vil være det beste for kjæledyrene i beslutninger som vil påvirke hele familien – for 

eksempel det å skulle flytte fra hus til leilighet. Det innebærer også å føle på sorg når 

kjæledyrene dør (Anderson 2003, Greenebaum 2004, Charles & Davies 2008, Arluke 2010, 

Tipper 2011). 

2.5 Neglisjerte kjæledyr og hjelpesentre 

Selv om menneskers forhold til dyr gjerne karakteriseres som kjærlig og intimt er ikke 

kjæledyrene fritatt fra vold og mislighold. Kjæledyrene har en ambivalent plass i menneskets 

samfunn der de på en side kan være høyt elsket og behandles som familie, men på den andre 

siden dumpes, ignoreres, plages eller sparkes og slås (Wrye 2009:1039). Utviklingen i 

kjæledyrshold på 1900-tallet førte til en mer industripreget omsetning av dyr der dyr ble 

forvandlet til en salgsvare. Dette har blant annet ført til at en del eiere ikke er forberedt på den 

forpliktelsen kjæledyr som hunder, katter, kaniner, marsvin og fugler faktisk innebærer. 

Kjæledyrene er i juridisk forstand menneskets eiendom (Ellefsen 2013:37), og slik gjenstand 

for menneskets behov og ønsker. For noen er kjæledyr en vare som kan byttes ut når det ikke 

passer lenger, dyrene blir problematiske eller eierne er lei dem. Rundt ferietider ser vi for 

eksempel at antall dumpede og forlatte dyr øker, noe særlig kaniner og katter er utsatt for 

(Sollund 2009:51-52). Veterinærer opplyser også at enkelte dyreeiere ønsker å avlive sine 

friske katter og hunder rundt juleferien og sommerferien (VG 2014).  

Noen av kjæledyrene som er dumpet, forlatt eller mishandlet vil havne på ulike 

omplasseringsinstitusjoner for dyr. Sosiolog Arnold Arluke har gjort flere studier av 

amerikanske omplasseringsinstitusjoner. En av disse er et såkalt «kill-shelter», det innebærer 

at institusjonen har åpent inntak hvor dyrene etter en viss tid avlives om de ikke omplasseres. 

Arluke ser på hvordan særlig de nye ansatte takler arbeidsoppgavene institusjonene krever – 

der det å avlive er en stor del av arbeidsdagen. For de fleste ansatte var det å avlive friske dyr 

en stor emosjonell utfordring, og de opplevde en konflikt mellom institusjonens praksis og 

egne følelser. Dette betegner Arluke som «the caring-killing paradox». De nyansatte hadde et 

ønske om å forstå hvorfor institusjonen gjorde som det gjorde samtidig som de ønsket å vise 

omsorg for dyrene. I avlivingssituasjonen ble paradokset tydelig gjennom at de forsøkte å vise 

omsorg for dyret samtidig som de skulle ta livet av det. Det var ikke uvanlig at de nyansatte 

knyttet seg til enkeltindivider – noe som ble tøft når disse måtte avlives. De ansatte utviklet 

dermed ulike strategier for å takle arbeidsdagen. En av disse strategiene var å distansere seg 
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emosjonelt fra dyrene, og redefinere dem som noe mellom et kjæledyr og et objekt. En annen 

strategi var å fokusere på det tekniske ved avlivingen og distansere seg fra hva handlingen 

faktisk innebar. De lærte seg å se på det som et middel for å hindre lidelse, at det var et bedre 

alternativ enn å leve på gata. Det var ikke uvanlig at de ansatte snudde sitt ubehag over til 

frustrasjon over eierne som gjennom sin uansvarlighet «tvang» de ansatte til å avlive dyrene. 

De ansatte tilegnet seg et «institusjonelt selv» som gjorde det mulig for dem å gjennomføre 

det arbeidet som krevdes av dem. Likevel var det for de fleste ansatte utfordrende å 

gjennomføre:  

 

Another worker observed, “After three hours of killing, you come out a mess. It drains 

med completely. I’ll turn around and see all these dead animals on the floor around me 

– and it’s ‘what have I done?’” (Arluke & Sanders 1996:103-104). 

 

Strategiene fjernet altså ikke deres følelser av skyld, men gjorde det mulig for dem å håndtere 

det. For de som ikke klarte det var løsningen å slutte (Arluke & Sanders 1996:82-102). 

Arlukes (2009:270-280) andre studie er en komparativ studie av to 

omplasseringsinstitusjoner hvor den ene praktiserer avliving av dyrene og den andre ikke. Det 

ser en konflikt mellom de konkurrerende synene på bruk av avliving hvor den ene siden ser på 

det som humant og nødvendig og den andre siden ser det som inhumant og unødvendig. I 

løpet av 90-tallet vokste det frem en «no-kill» bevegelse som en reaksjon på de mange dyrene 

som avlives i amerikanske omplasseringsinstitusjoner. Ansatte ved de tradisjonelle 

institusjonene opplevde at den økte kritikken gjorde det vanskeligere å legitimere bruk av 

avliving som nødvendig for å hindre lidelse. Motstanderne av «kill-sheltere» søkte seg til en 

«autentisk identitet» hvor de behandlet dyr på en slik måte de anså at «dyreelskere» burde og 

de kjempet det de omtalte som «den gode kamp» for hvert enkelt individ. De to partene 

anklager hverandre for dyremishandling og det er liten solidaritet de i mellom selv om de 

jobber med og ønsker å hjelpe hjemløse dyr. Det er en kamp mellom og innad i gruppene om 

hva som er den beste måten å håndtere og organisere denne form for arbeid. Arluke påpeker at 

denne konflikten virker mer fremtredende i offentlig sammenheng og at i samtaler med han 

gir de ansatte uttrykk for en mindre polarisert diskusjon, men begge parter mener likevel at de 

har den rette forståelsen av hvordan en slik institusjon bør se ut.  

Disse institusjonene skiller seg fra hvordan DOOA organiserer sitt hjelpesenter. Ingen 

på hjelpesenteret her er ansatt. Alle bidrar frivillig med så mye eller lite tid de vil. De vanlige 

frivillige trenger heller ikke ta stilling til avliving av friske dyr da dette ikke er en del av deres 

oppgaver på hjelpesenteret. På de fleste amerikanske omplasseringsinstitusjoner er det også 
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vanlig at både katter og hunder sitter i bur, gjerne individuelle bur. Bruk av bur på den måten 

praktiseres ikke på hjelpesenteret – de praktiserer løsdrift. Det innebærer at de frivillige 

hjelperne i større grad enn de amerikanske ansatte omgås dyrene hele tiden mens de er på 

vakt. Kattene kan bevege seg fritt rundt og kan selv bestemme om og når de vil ta initiativ til 

sosial kontakt med hjelperne. Sosiologene Janet Alger og Steven Alger (1999:199-210) har 

gjort en studie av et amerikansk omplasseringssenter med flere likhetstrekk med DOOAs 

hjelpesenter. Denne institusjonen praktiserer ikke avlivelse, de er et såkalt «no-kill» 

hjelpesenter for katter. Kattene kunne gå fritt rundt i en fem-roms leilighet, og de var der til 

noen adopterte dem uansett hvor lang tid det tok. De var i likhet med DOOAs hjelpesenter 

avhengig av donasjoner og frivillig arbeid. De frivillige besto av to grupper, «cleaner-feeders» 

som hovedsakelig tok for seg rengjøring, og «hugger-lovers» som tok for seg sosialisering av 

kattene. Mye av interaksjonen mellom de frivillige og kattene var basert på kattenes 

premisser, dvs. at de frivillige stort sett ikke tvang kattene til for eksempel kos eller til å flytte 

seg med mindre det var noe spesielle grunner til det. Kattenes ønsker var det som var viktig, 

og de frivillige forsøkte å ta hensyn til eventuelle vennskap kattene i mellom ved adopsjon. 

Menneskene i denne studien var en del av et fellesskap med kattene der kattenes velferd var 

første prioritet.   

2.6 Språklige aktørers relasjoner til ikke-språklige 

aktører 

Symbolsk interaksjonisme 

George Herbert Mead knytter utviklingen av selvet til språket. Gjennom dannelsen av selvet 

blir aktøren bevisst over egen kropp og objektivitet. Gjennom interaksjon blir individet 

bevisst sin egen kroppslige objektivitet, og aktørens subjektivitet blir til gjennom 

samhandlingen. Aktørens evner til å reflektere og foreta intensjonelle handlinger utgjør 

sammen med kroppsliggjøring «mind» - det å være bevisst over eget objekt og handlinger 

(Joas 1985:160-161). Selvet skapes i interaksjon, hvor aktøren er bevisst over mulige 

konsekvenser av handlingene og reaksjoner som kan forventes av den andre parten. Aktøren 

tar «den andres rolle» og muliggjør ved det å tilpasse og justere egen atferd til atferden som 

forventes av andre (Joas 1985:145,153-156). Det er fordi aktøren kan ta andre aktørers 

perspektiv under samhandling at individet kan se seg selv utenfra. Fordi selvet dannes 
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gjennom interaksjon er det ikke statisk – selvets definisjon forhandles om og reforhandles 

gjennom og som et resultat av denne samhandlingen (Joas & Knöbl 2009:129). 

  Herbert Blumer (1986:72-88) er en av de sentrale tidlige bidragsyterne i det 

interaksjonistiske perspektivet i sosiologen. Han forstår samfunnet som bestående av aktører 

og deres handlinger – aktører kan være individer, grupper av individer eller organisasjoner 

som handler på vegne av andre. Handlinger er situasjonsbetinget noe som innebærer at en 

handling må tolkes ut fra konteksten den gjennomføres, og hvordan aktørene tolker og forstår 

situasjonen. Meningen aktørene legger i en situasjon påvirker deres videre atferd. Når 

aktørene tolker en situasjon trekker de på strukturelle trekk som kultur, sosiale systemer, 

sosial lagdeling og sosiale roller. Disse er ikke nødvendigvis bestemmende for aktøren, men 

er med på å forme selve situasjonen. Aktørene trekker også på tidligere erfaringer og har 

gjennom erfaring tilegnet seg en forståelse av hvordan en bør handle i ulike sosial situasjoner. 

 Sanders (2007:322) stiller seg kritisk til å legge for mye vekt på det lingvistiske som 

avgjørende for aktørers konstruksjon og forståelse av sosialt liv. Flere ser på nye måter å 

tilnærme seg symbolsk interaksjonisme der språket revurderes som den viktigste formen for 

symbolsk samhandling (Bogdan & Taylor 1989; Irvine 2004:4; Alger & Alger 2007:67; 

Sanders 2007). 

Hva vil det si å være en «person»? 

Sosiologer Robert Bogdan og Steven J. Taylor (1989:135-139) har studert menneskers 

relasjoner med andre mennesker med sterke mentale og/eller fysiske funksjonsnedsettelser. 

Dette er mennesker som i møte med institusjoner har blitt utsatt for en avhumanisering og 

stigmatisering. I deres studie utfordrer de tanken om at det å være en person bestemmes av et 

menneskets evne til bruke det verbale språket. De funksjonshemmede i denne studien manglet 

språk og evne til å gå. Deres funksjonsfriske omsorgspersoner aksepterer dem som verdifulle 

mennesker og relasjonen deres kjennetegnes av nærhet og omsorg. De viser for eksempel til 

20 år gamle Jean. Etter deres første møte beskrev de henne ved at hun manglet taleevner og 

ikke kunne gå, hun siklet, rullet på hodet og laget det som virket som høye og 

usammenhengende lyder. Hun kunne sies å mangle kjennetegn mange mener gjør et 

menneske til et menneske. For hennes foreldre derimot var hun ikke noe annet en et menneske 

og en åpenbar del av familien.  

 Det er vår evne til å tenke, og forstå og huske erfaringer som gjerne trekkes frem som 

det som gjør mennesket så unikt fra resten av dyreriket. De funksjonshemmede i denne 
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studien var diagnostisert med sterke mentale funksjonsnedsettelser og kunne som nevnt ikke 

snakke, noen få kunne kommunisere via bruk av tavler og peking, men majoriteten hadde 

ekstremt lav IQ på under 20, skriver Bogdan og Taylor (1989:139-140). Det viste seg at 

forestillingen om «å tenke» var langt mer komplekst enn en umiddelbart tror. De 

funksjonsfriske informantene anså det å tenke som noe annet enn å kommunisere, og mente at 

de funksjonshemmede gjorde nettopp det, men at de var sterkt begrenset i sin evne til å 

kommunisere deres tanker. Bogdan og Taylor påpeker at det å tillegge tenking til et individ 

handler om å lese mening i deres fakter og bevegelser – slik konstrueres aktørene som 

personer. Informantene synes ikke det var vanskelig å forstå hva de funksjonshemmede 

aktørene tenkte og trakk frem de funksjonshemmede aktørenes bruk av lyder og bevegelser, i 

tillegg til å lese øynene deres.  

 En annen måte informantene konstruerte de funksjonshemmede aktørene som personer 

var å se dem som unike individer med unike personligheter. De funksjonsfriske informantene 

visste hva deres personlige preferanser var, hva de likte og ikke likte, deres motivasjoner og 

de kunne lese deres følelser. Dette bidro både til å forsterke de funksjonshemmedes 

individualitet og båndet mellom dem og deres omsorgspersoner. Et sentralt element ved å se 

noen som et unikt individ er det å skape en biografi som forteller noe om hvem han eller hun 

er. Selv om disse relasjonene kan fremstå som ensidige, opplevde ikke de funksjonsfriske det 

slik. For dem var dette en gjensidig relasjon hvor de opplevde positive følelser (1989:141-

145). De funksjonshemmede var viktige deler av deres personlige relasjoner og de regnet dem 

som en del av familien. Selv om den ene parten i samhandling manglet språklige evner var 

ikke det en hindring for å danne en relasjon. Bogdan og Taylor (1989:136) argumenter derfor 

at definisjonen av «person» bør ligge i relasjonen mellom den som definerer og den som blir 

definert, og ikke bestemmes av kjennetegn ved eller meningen som tillegges gruppen 

individet er en del av.  

 Bogdan og Taylors studie viser at språk ikke nødvendigvis er en betingelse for 

meningsfull samhandling mellom sosiale aktører, men at dette er noe som skapes gjennom 

sosial samhandling. Dette slutter Sanders (2007:323) seg til. Han argumenterer for at aktørens 

subjektivitet, det Mead omtaler som «mind», er et resultat av de sosiale aktørenes erfaring og 

interaksjonen som foregår mellom dem - det skapes gjennom handling og en ikke-språklig 

aktør kan delta i konstruksjon av mening gjennom interaksjon. Flere sosiologer argumenterer 

for at symbolsk interaksjonisme som perspektiv kan brukes i studier av relasjoner mellom 

mennesker og dyr.  Disse kritiserer gjerne Mead og Blumer for å legge for stor vekt på det 
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språklige aspektet ved symbolsk interaksjon. Ved å legge språk til grunn for symbolsk 

samhandling skapes det et skille mellom mennesker og dyr på grunn av dyrs manglende 

verbale språkevner. For Mead var dyrenes manglende språk et tegn på at bare mennesker 

kunne tenke og handle, og slik var de menneskelige aktørene unike. Siden dyrene ikke kunne 

snakke kunne de ikke inngå i situasjonsdefinisjoner, og dermed manglet evnen til å ta den 

andres rolle og utvikle et selv (Irvine 2004:4; Sanders 2007:320; Gallaghert 2016:154). 

Blumer benytter seg av det samme skille og Sanders (2007:320-321) kritiserer han for å 

begrense perspektivet ved å anta at det kun er mennesker som kan delta i 

meningskonstruksjon, og ved å sette likhetstegn mellom «mennesker» og «personer». Ved å 

gjøre dette mener han at Blumer reduserer dyr til «fysiske» fremfor «sosiale» objekter.  

Ved å trekke inn elementer fra det Sanders omtaler som «sociozoology» foreslår han 

at vi kan vi utvide perspektivet om symbolsk interaksjonisme. Det innebærer å anse dyr som 

sosiale og handlende aktører fremfor ikke-tenkende objekter. Det innebærer også å se på hva 

det vil si å være en «person», og viser her til blant annet Bogdan og Taylors nevnte studie. De 

fant at informantene i samhandlingen konstruerer de ikke-språkliges subjektivitet som gjør det 

mulig for dem å forstå deres tanker, følelser og intensjoner.  Sanders beskriver denne 

prosessen som det å «snakke for noen» («speaking for») (Arluke & Sanders 1996:67; Sanders 

2007:323).  Det å snakke for andre er et vanlig trekk ved samtaler – særlig i relasjoner der 

maktforholdene er skjeve. For eksempel utøver en lege kontroll over interaksjonen med 

pasienten gjennom å uttrykke hva pasientens «virkelige» indre samtale betyr. Denne form for 

samtale er særlig tydelig i situasjoner der en av aktørene har reduserte eller manglende 

taleevner, som i nevnte studie om mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ved å forsøke å 

normalisere den andres tale tar den kompetente aktøren den andres rolle og gir en stemme til 

den ikke-språklige aktørens tanker. Slik skapes det et grunnlag for samhandling som ligner 

den som foregår mellom to vanlige språklige aktører. Samhandling mellom foreldre og barn 

skjer på lignende måter. De voksne gjør antagelser om og uttrykker barnas antatte 

tankeprosess. I offentlighet blir gjerne barnet en «ikke-person» det vil si at han eller hun ikke 

ses som helt moralsk ansvarlig – slik holdes gjerne voksne ansvarlige for barns atferd (Arluke 

& Sanders 1996:62-64).  

 På denne måten kan det å være en person ses som en konstruksjon av den andre parten 

i interaksjonen som en subjektiv aktør med evne til å utføre intensjonelle og forstå sine 

handlinger og kontrollere egen atferd. Det å være en person skapes altså gjennom sosial 

interaksjon mellom sosiale aktører, og denne tilnærmelsen gjør det mulig å inkludere ikke-
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menneskelige aktører som personer. Om dyr har en subjektivitet eller ikke er mye diskutert og 

ikke noe vi har et komplett svar på. Det typiske er at de som lever sammen med kjæledyr 

definerer dem som tenkende aktører og ser dem som personer med evner som er både 

annerledes og like menneskers. Eiere tilbringer mye tid med sine kjæledyr noe som gjør at 

eierne lærer seg å lese dyrets blikk, kroppsspråk og lyder. I relasjoner som varer over tid vil 

den mest kompetente aktøren bruke den kunnskapen han eller hun har om den ikke-språklige 

aktøren til å snakke for ham eller henne. I interaksjon mellom for eksempel en hund og eier 

vil den menneskelige aktøren være nødt til å ta hundens rolle og formidle dens erfaringer, 

ønsker og tanker, og slik snakker eieren for kjæledyret sitt (Arluke & Sanders 1996:65-67). 

Hvordan kan dyr ha et selv?  

For at samhandling skal kunne skje må aktørene ha et «selv» å kommunisere med. Som nevnt 

plasserer symbolsk interaksjonisme konstruksjonen av selvet i den sosiale interaksjonen 

mellom sosiale aktører. Sanders (2007:320-324) argumenterer for at begrepene om «mind» og 

«self» ikke er unikt for mennesker, og som nevnt, ikke må være avhengig av en aktørs 

språklige egenskaper. Hvordan kan en merke den andre aktørens subjektivitet? En 

menneskelig aktør vil selv kunne fortelle noe om hvem han eller hun er, men hvordan kan vi 

merke et dyrs subjektivitet? Irvine (2004:4-9) argumenterer for at dette er noe vi indirekte kan 

observere gjennom interaksjon. Hun har formulert en modell for å forstå hunder og katters 

selv. Modellen er et sett av erfaringer som danner grunnlaget for konstruksjonen av selvet og 

finnes i individet allerede på spedbarn-stadiet, før språket utvikles. Disse erfaringene tas med 

videre i aktørens utvikling og forsterkes når språkevner oppnås, men er altså ikke avhengig av 

språkevner.  De fire erfaringene er «agency», «coherence», «affectivity» og «self-history». 

Disse fire erfaringene utgjør kjernen i selvet. 

 Med «agency» mener Irvine (2004:11) det å kunne ta egne og intensjonelle 

handlinger. Hos spedbarn ser vi dette allerede de første månedene i livet ved at barnet blant 

annet strekker seg etter objekter. Rundt fire måneder kan barnet bruke visuell informasjon til 

å tilpasse hendene etter objektets størrelse. Hos hunder mener hun dette kommer særlig godt 

frem gjennom hundetrening hvor en av de sentrale tingene de lærer er å utøve selvkontroll. I 

dette ligger det implisert at hundene vet at de kan foreta en handling, men utøver selvkontroll 

ved å ikke å gjøre det. Sanders (2007:325) mener det er vanskelig å nekte for at dyr er 

tenkende aktører. Det å være en tenkende aktør innebærer å kunne peke på objekter, utvikle 

en forståelse av dem og bruke de i videre handling, noe han mener at dyr kan. 
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 Begrepet om «coherence» handler om å forstå seg selv som et fysisk objekt og gir 

grenser for hvor en selv slutter og andre begynner. Forskning på spedbarn antyder at de kan 

kjenne igjen andre mennesker fra de er rundt 2-3 måneder gamle. Hun trekker frem et 

eksempel om katter som gjemmer seg. Dette er noe de gjør når de oppfatter at deres 

kroppslige selv er i fare og det er nødvendig for overlevelse å gjemme seg. Dette er også noe 

de bruker i jakt og de bruker denne egenskapen i lek med både andre katteaktører og 

menneskeaktører (Irvine 2004:11-12). 

 Den tredje erfaringen «affectivity» handler om det å føle. Hun skiller mellom to 

dimensjoner av følelser, «categorical» og «vitality». De kategoriske følelsene er emosjoner 

som frykt, tristhet og sinne. Irvine (2004:12-13) opplevde for eksempel at en av hennes katter 

viste symptomer på sorg når den andre katten i husholdningen døde. Riktignok sørger ikke en 

katt på samme måte som et menneske, men dette mener hun også er irrelevant da hun kunne 

se åpenbare, men midlertidige atferdsendringer hos den overlevende katten. Etter en tid var 

katten tilbake til sin normale atferd. Den andre dimensjonen kan beskrives som ytre tegn hos 

individer, slik som at noen beskrives som «glade», «søte», «rolige» og så videre. Slike 

beskrivelser bruker også dyreeiere om sine kjæledyr. 

 Den siste erfaringen er «self-history» kan sies å være et individs biografi. Individet 

oppnår erfaring og kan bruke tidligere erfaringer i nåværende handlingssituasjoner. Hun 

mener dyr også kjenner seg igjen på steder og viser til forskning som antyder at hunder er 

orientert mot steder fremfor tid. Dyr har trolig ingen forestilling om i dag, i morgen eller neste 

uke, men de kan huske hva som har skjedd med dem tidligere, skriver Irvine (2004:14-15). 

Dette betyr at dyrs minner ikke fungerer på samme måte som menneskers, men at de har 

minner om egen fortid. Dyrenes selv blir åpenbare for de menneskelige aktørene i interaksjon 

– gjennom kjerneerfaringene skissert ovenfor. Dyrenes evne til å tenke og deres selv er så 

klart mindre komplisert enn menneskers, men de grunnleggende elementene er de samme hos 

både de menneskelige aktørene og hos dyrene (Irvine 2004:16; Bekoff 2007:73-74). Når 

mennesker indirekte identifiserer dyrenes selv gjennom samhandling bekrefter det også de 

menneskelige aktørenes egen subjektivitet. Gjennom dette kan mennesker skape en felles 

historie med sine kjæledyr. Deres forståelse av hvem dyret er, oppnås gjennom denne 

samhandlingen (Irvine 2004:16). 
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Hvordan kan mennesker delta i meningsfull samhandling med dyr? 

Det å dele rutiner er et viktig element ved det Irvine kalte «self-history». Rutineaktiviteter, og 

særlig mattid og lek, er viktige i den hverdagslige interaksjonen mellom kjæledyr og eier. 

Over tid blir rutinen noe som blir forventet, husket og ritualisert innad i relasjonen. Rutinene 

blir en del av deres felles historie (Sanders 2007:326-327). I en relasjon mellom eier og 

kjæledyr skaper eieren en forståelse av dyrets selv, altså hvem dette dyret er som person - 

personlighetstrekk, ønsker og motivasjoner, og bruker denne forståelsen i hvordan han eller 

hun samhandler med sin katt eller hund (Irvine 2004; Sanders 2007). 

Aktører deltar i det som kan beskrives som «conversation of gestures» hvor begge tar 

den andres rolle og aktørene responderer på hverandres atferd i en prosess hvor de sammen 

skaper en felles situasjonsdefinisjon og handling. Dette er mulig når aktørene deler lignende 

definisjoner av situasjonen og har en forståelse av hverandres mål, handlingsplaner og 

objektet har samme mening for begge parter – når samme mening ligger til grunn forstår 

aktørene hverandre (Sanders 2007:328).  

Sanders mener hans arbeid viser at i en pågående og emosjonelt rik relasjon mellom 

mennesker og deres kjæledyr, så deler mennesker og dyr perspektiver og er rutinemessig 

deltaker i samhandling. Kjæledyr som hunder og katters evner til å dele eierens perspektiv og 

definisjon av situasjonen kan kalles «interattentionality» (Myers 1998 i Sanders 2007), det vil 

si at begge aktørene har oppmerksomheten vendt mot det samme. Et aspekt som kan indikere 

at dyr har evnen til å ta den andres perspektiv er det at hunden eller katten følger den 

menneskelige aktøren med blikket («gaze-following») (Sanders 2007:328-329). 

Empiriske studier av mennesker som inngår i relasjoner med dyr 

Sanders (1993:205-222) ser på hvordan hundeeiere definerer sine hunder og hvordan de 

gjennom hverdagslige rutineaktivitet og intimitet konstruerer hundene som tenkende, 

empatiske og unike individer. De opplever at hundene deres har definerte mål de gjennom 

sosial samhandling søker å oppnå. Informantene i denne studien deltok i lignende 

identitetskonstruksjon som Bogdan og Taylors informanter gjorde med funksjonshemmede. 

Eierne så gjerne hundene som gjensidige partnere i en ærlig, ikke-krevende og givende sosial 

relasjon. Gjennom å bruke sin erfaring og kunnskap om kjæledyrene fra hverdagen definerte 

de sine hunder som tenkende sosiale aktører og ga dem en personlignenede status. Sanders 

nevner at noen kanskje vil tolke dette som informantenes menneskeliggjøring av hundene, 
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men at uansett om det er tilfelle burde ikke hvordan folk forstår og organiserer sine relasjoner 

med dyr avfeies på grunnlag av det. Det at informantene forstår sine hunder som sosiale 

aktører legger grunnlaget for hvordan de forstår dem, samhandler med dem og hvordan de 

inkluderer hundene i sine liv. Hans informanter beskriver hundene med menneskeaktige 

begreper, men de så dem ikke som faktiske mennesker, og heller ikke som «pretend-people». 

Det de forsøkte å formidle var at hundene var langt unna å være objekter, de var kreative, 

empatiske og responsive – de var et individ de kunne dele en sosial relasjon med. De definerte 

hundene som tenkende, men mente ikke at de tenkte på samme måte som mennesker. De så 

deres tankeprosess som relativ enkel og følelsesbasert. De som levde med flere hunder hadde 

ikke noe problem med å skille de fra hverandre, og kunne gjerne sammenligne dem for å 

fremheve personlige trekk. Hundene hadde hver sin personlige biografi som dannet et bilde av 

hvem de var som individer med sine personlige preferanser i mat, aktiviteter, lek og folk. 

Eierne dannet intime relasjoner med hundene sine og anså disse som unike relasjoner der de 

var fri fra de mer usikre momentene ved menneskelige relasjoner.  

Informantene opplevde altså hundene som kompetente, gjensidig givende og 

empatiske sosiale aktører. De involverte hundene i rutinemessige sosial interaksjon hvor 

begge parter hadde en til å ta hverandres rolle og tilpasse egen atferd etter den andre. For 

eierne blir dette bevis for at hundene er tenkende subjekter med følelser og unike 

personligheter og bidrar til at de menneskelige aktørene inkluderer hundene i sine ritualer og 

rutiner som konstituerer deres hverdag og sosiale nettverk. Aktørene tolker «mind» som noe 

sosialt og fjerner seg slik fra tanken om at subjektet skapes gjennom språk og interne 

samtaler. Eiere opptrer som sosiale aktører som snakker for sine kjæledyr og slik gir en 

stemme til deres subjektivitet.  

 Sosiologene Janet Alger og Steven Alger (1997:68-79) har gjort et en replika av 

Sanders studie av hundeeiere, men har i stedet intervjuet katteeiere. Katter ses som noe 

annerledes fra hunder, de beskrives gjerne som selvstendige og at de ikke bryr seg om 

menneskers ønsker og behov. På spørsmål om informantene trodde at kattene deres «tenker» 

svarte de fleste bekreftende, men de var større variasjoner om hvor komplekst informantene 

mente at kattene kunne tenke. Flere av dem beskrev situasjoner der det for dem kunne virke 

som at kattene tok valg og fortalte at kattene kunne sitte å vente ved maten for å se om eierne 

ville gi dem noe de likte bedre. Når de ikke gjorde dette spiste de til slutt maten som sto foran 

dem. Flere andre nevnte kattens ubesluttsomhet med å gå ut når det var dårlig vær. Andre 

fortalte om episoder der det så ut til at katten vurderte å stjele maten til en annen katt i 
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husholdningen. For eieren fremsto det som om kattene vurderte situasjonen før de handlet, 

men det betød ikke at de hadde indre samtaler slik et menneske har.  

 I likhet med Sanders hundeeiere anså katteierne sine katter som unike individer med 

unike personligheter. Utover utseende kunne informantene skille sine katter fra hverandre 

med kjennetegn som temperament, lekenhet, snakkesalighet og intelligens. I beskrivelser av 

kattene sine la de gjerne vekt på kjælenhet og hvordan de var i møte med andre katter og 

utenforstående mennesker og ikke minst hvordan de var i relasjon til eierne. Igjen som med 

hundeeierne dannet katteierne en biografi for kattene hvor de hadde hver sin unike historie 

som også fortalte noe om hvordan kattene var i dag og hvordan de eventuelt hadde endret seg 

gjennom livet.  

 Omtrent alle informantene anså kattene sine som empatiske som kom frem gjennom 

kommentarer som at de forsto når ting ikke var som det skulle og eieren var lei seg eller syk. 

De mente at kattene kunne merke hvilket humør informantene var i.  

 Interaksjonsritualene mellom eierne og deres katter var primært et «sosialt» mål og var 

basert på hengivenhet. Katteeierne virket å være mest fornøyd når det var kattene som tok 

initiativ til samhandling gjennom kos eller lek, når det var kattene som viste hengivenhet 

overfor dem.  

 De fleste katteeierne uttrykte seg negativ mot trening av kattene og mente det stred 

mot deres natur. Derfor kan heller ikke deres evne til å ta den andre rolle forstås primært 

gjennom instrumentell samhandling mener Alger og Alger. I stedet kan dette ses gjennom 

eiernes beskrivelser av deres katters atferd i hverdagslige aktiviteter som kos og lek. En 

informant fortalte hvordan kattene deres pleide å stjele sokker fra henne og mannen, og 

hvordan de pleide å hente dem igjen når de ville leke. Eierne så kattene som at de visste at det 

var en lek, og det ser ut til å bety å «vite» at den andre parten leker også. For eierne var 

kattene familiemedlemmer, og noen av dem anså dem også som sine barn. Flere fortalte at de 

kunne bygge rutiner i familien rundt dem, slik som det å stå opp, mating, leketid og leggetid. 

Kattenes subjektivitet og selv dannes mellom katt og eier slik som mellom hund og eier i 

Sanders’ studie. De mener å kunne vise til at katter, og andre dyr, har både praktiske og 

sosiale mål med sin atferd og deltar i symbolsk interaksjon med sine eiere. Kattene i denne 

studien oppsøkte eierne for å få kos og lek og de deltok i hilseritualer hver morgen når eierne 

sto opp eller når de kom hjem fra jobb. Eierne konstruerte sine katters identitet og brukte sin 

kunnskap om dem som personer i samhandlingen. De tok kattenes rolle og tilpasset egen 

atferd til kattenes atferd.    
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2.7 Oppgavens posisjon 

Kan det være at folk egentlig bare sier det de tror dyrene tenker eller ønsker at de tenker? 

Sanders (2007:324) mener en del av uenigheten ligger i om dyr har en subjektivitet som styrer 

deres samhandling med andre dyr og mennesker. Han viser til forskning av primater som 

viser det han kaller for «grensedyr» faktisk har intensjoner og handlingsmål i tillegg til 

perspektiv om aktørene de samhandler med. Han påpeker at han har vanskelig for å seg for 

seg at primater og andre sosiale vesener kunne overlevd særlig lenge uten evne til å ta den 

andres rolle og forme den sosiale interaksjonen etter det. Sanders (1993:211-212, 2007:324) 

illustrerer med en situasjon med sin hund. Hunden kommer inn på arbeidskontoret og ser på 

ham. Hun går deretter ned til utgangsdøren hvor det henger en bjelle hun har lært å ringe med 

for å gi tegn til at hun vil ut. Fordi Sanders ikke reagerer med en gang går hun igjen opp til 

kontoret hvor han sitter, og dytter borti han med nesa før hun igjen går ned til døra og ringer 

med bjella. Han slipper henne ut og hun legger seg på sine faste plass. Hunden hans har et 

mål, men møter på et problem. Av tidligere erfaring vet hunden at hun kan påvirke Sanders’ 

handlinger ved å selv handle på bestemte måter. Slik kan hun effektiv kommuniserer sitt 

«ønske» og forme hans atferd til sitt definerte mål – å komme seg ut. Et lignende eksempel 

kan hentes fra en av mine første vakter på hjelpesenteret da katten Elena ønsket å bli klappet 

mens jeg kostet gulvet. Hun signaliserte dette ved å reise seg på to bein og strekke seg så 

langt hun kunne oppover beina mine. Hun gjorde en villet handling for å oppnå et sosialt mål. 

Jeg forsto at hun ønsket oppmerksomhet og satte meg ned på huk for å komme mer på hennes 

nivå. Da hoppet hun rett opp på fanget mitt og malte høyt. Hun oppnådde sitt mål. 

 Marc Bekoff (2007:74-76) argumenterer for at vi ikke kan se bort fra at dyr har 

følelser eller målrettet atferd. Ta for eksempel det å føle glede. Bekoff mener det er feil å 

avfeie at andre dyr ikke kan føle glede fordi det ikke uttrykkes på samme måte som hos 

mennesker. Han skriver mye om hunder og når han skriver at en hund er glad mener han 

«hunde-glede». Hunde-glede skiller seg igjen fra «sjimpanse-glede». Så poenget hans er at 

selv om en følelse ikke uttrykkes likt som hos mennesker betyr ikke det at følelsen ikke 

eksisterer hos andre enn mennesker. De biologiske sidene ved et dyr kan ikke ses bort fra. 

Likevel ser jeg her på det sosiale aspektet ved menneske-dyr relasjoner. For selv om et dyr 

åpenbart er et biologisk vesen er de også sosiale vesener. 

 For noen vil eiernes beskrivelser og forståelse ses som menneskeliggjøring av dyrene. 

Uansett om det er slik eller ikke argumenterer Sanders (1993:211) for at vi ikke bør avskrive 

folks erfaringer med og definisjoner av de andre aktørene i samhandling. Hvordan aktører 
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definerer de andre aktørene i interaksjonen er avgjørende for hvordan de organiserer disse 

relasjonene, og er viktig for å forstå deres relasjoner med andre menneskelige aktører, både 

språklige og ikke-språklige, og relasjoner mellom mennesker og dyr.  

Mye av litteraturen argumenterer altså for at dyr kan regnes som sosiale aktører og 

dette er en måte å integrere studier av menneskers forhold til dyr i sosiologien. Jeg deler 

denne forståelsen av dyr som sosiale aktører, men hvorvidt jeg mener det er egentlig ikke så 

viktig. Jeg søker å forstå informantenes virkelighet fra deres perspektiv og de forstår og 

behandler dyr som individuelle sosiale aktører og derfor vil også jeg forstå dem som det i 

analysene. Samtidig er det umulig for oss å forlate våre menneskelige perspektiver helt, og 

våre tolkninger av dyrs atferd vil alltid foregå i et antroposentrisk bilde (Irvine 2004:5; Bekoff 

2007:74), men det gjør ikke informantenes erfaringer mindre sanne av den grunn. Det betyr 

heller ikke at jeg skal studere hvilke intensjoner kattene på hjelpesenteret har eller deres 

handlinger. Kattenes handlinger vil kun være en del av analysene der det er relevant for 

informantenes handlinger eller perspektiver når informantene justerer egen atferd ut fra 

kattenes atferd. 

2.8 Teoretisk perspektiv 

Den sosiale situasjonen 

Sosiolog Erving Goffman (1992:13,22,48-50) henter inspirasjon fra teateret og ser på sosiale 

situasjoner mellom mennesker som en forestilling. Forestillingen definerer han som all den 

aktiviteten en deltaker gjør i en gitt situasjon som på en eller annen måte også påvirker de 

andre deltakerne.  På scenen benytter aktøren seg av det han kaller for inntrykksstyring for å 

fremstille seg selv på en bestemt måte for publikum – gjerne en idealisert versjon av seg selv. 

Individene opptrer dermed for hverandre og spiller roller. 

For at forestillingen skal være vellykket må individene ha en overbevisende frontstage, 

eller fasade – det innebærer å fremstille seg selv på en bestemt måte ovenfor den eller de 

andre deltakerne i situasjonen. Mens Goffman bruker betegnelsen «kulisser» for det som er 

med på å skape en kontekst i situasjonene som for eksempel interiøret i et hjem, så bruker han 

betegnelsen «personlig fasade» om alt annet som uttrykker noe ved en selv. Det kan for 

eksempel være hvordan en aktør oppfører seg, kler seg, hans eller hennes holdninger og 

talemåte. Noen av uttrykkene vil være stabile slik som kjønn og etnisitet, mens andre vil være 
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i endring. Fasaden er med på å forberede publikummet på forestillingen som kommer – den 

skaper forventinger hos de andre individene i situasjonen. Videre skilles det mellom «det 

ytre» og «manerer». Det ytre sier noe om individets sosiale status og forteller noe om hvilken 

type sosiale situasjon han eller hun er i. Manerer sier noe om hvilken rolle han eller hun tar i 

situasjonen. I sosiale situasjoner regner en med det ytre og ens manerer vil henge tett sammen 

– altså at individet presenterer den sanne virkeligheten. Den eventuelle sosiale ulikheten 

mellom individene i situasjonen forventes å komme til uttrykk gjennom individenes valg av 

rolle (Goffman 1992:22, 27-28; Manning 1992:40-41).   

I forestillingen finnes det som nevnt en inndeling av publikum. En sosial aktør har et 

reservoar av roller å spille som er tilpasses situasjonen og hvem de andre aktørene i 

situasjonen er. Et møte med en perifer bekjent i tunge perioder kan en se for seg at individet 

går inn i en rolle hvor alt står bra til og fremstiller seg selv som positiv og fornøyd. Når det 

samme individet en halvtime senere møter en nær venn eller kjæreste vil individet ta en annen 

rolle hvor elementer som tidligere var en del backstage nå vil være en del av frontstage 

(Goffman 1992:47-48). 

Hverdagsritualer 

Goffman utvider Durkheims forståelse av religiøse ritualer som skapende for solidaritet 

mellom individene. Han mener vi kan finne slike ritualer i hverdagslivet, og at ritualer 

fungerer som reguleringer av sosial atferd i situasjoner (Collins 2004:8,15). I alle former for 

sosial aktivitet eksisterer det et sett handlingsregler som kan ses som retningslinjer for hva 

som er passende atferd i gitte sosiale situasjoner. Når individer handler etter disse 

retningslinjene skapes det mønstre i den sosiale atferden. Individer påvirkes av 

handlingsreglene på to måter – direkte gjennom forpliktelser og indirekte gjennom 

forventninger. For å eksemplifisere dette trekker Goffman inn det å være sykepleier. En 

sykepleiers forpliktelser innebærer å følge regler for pasientkontakt og medisinske regler. 

Samtidig har sykepleieren forventninger om at pasienten vil samarbeide og la sykepleieren 

utføre behandlingen (1967/2005:48-49).  

Han skiller mellom «reelle» og «seremonielle» handlingsregler og det er sistnevnte 

han legger mest vekt på. Disse består i hovedsak av vanlige kommunikasjonsmidler som de 

sosiale aktørene bruker for å uttrykke seg selv og for å vise de andre deltakerne hva han eller 

hun synes om dem og kan skje i alle sosiale interaksjoner (Goffman 1967/2005:54).  
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 De seremonielle handlingene består av to momenter. Den første kaller han 

«deference» som kan beskrives som aktelse eller det å være ærbødig. I slike situasjoner er 

symboler som uttrykker takknemlighet og hengivenhet viktige. Han kaller denne form for 

seremonielle situasjoner for «mellommenneskelige ritualer» hvor individene bekrefter 

ovenfor hverandre hvilken relasjon de har til hverandre. Eksempler på dette kan være 

hilseritualer, komplementer og unnskyldninger. Denne typen ritualer skjer altså i helt 

hverdagslige situasjoner. Det andre momentet i seremonielle handlinger kaller han for 

«demeanor» og kan beskrives som et individs fremtreden. I denne type situasjoner viser 

aktørene ovenfor hverandre hvor de har hverandre (1967/2005:56-57,77).  

Mennesker ønsker som nevnt å kontrollere andres inntrykk av en selv og vise seg fra 

sin beste side. Til enhver rolle er det knyttet et «face». Det er en rituell kode at aktørene har 

samme ansikt gjennom hele interaksjonen samtidig som det forventes at aktørene skal hjelpe 

hverandre med å bevare ansikt i situasjonen. Om individet gjør noe som truer dette kan 

individet selv unngå å tape ansikt ved å late som om det ikke skjedde og det andre individet 

kan være høflig uoppmerksom for å hjelpe han eller henne med å bevare sitt ansikt og sin 

aktelse (Goffman 1967/2005:9-11,17-18). 

Collins og interaksjonsritualer 

Sosiolog Randall Collins’ «interaction ritual chains» (IR) er en teori om situasjoner. 

Situasjoner har egne regler og prosesser og ved å studere disse kan vi få mye kunnskap om de 

deltakende individene (2004:3-5). Han definerer et interaksjonsritual slik:  

 

Ritual is a mechanism of mutually focused emotion and attention producing a 

momentarily shared reality, which thereby generates solidarity and symbols of group 

membership (Collins 2004:7).  

 

Collins (2004:15-20) mener vi kan se ritualer overalt i det sosiale livet. Han beskriver det som 

en teori som kan vise grad av solidaritet, forpliktelser til delte symboler og andre aspekter ved 

menneskelig handling i en sosial situasjon. Ved gjentatt samhandling vil symboler forsterkes 

og individene kan ta med seg sine erfaringer fra en situasjon til den neste.  

 Collins (1989:11-15) er inspirert av Emile Durkheim, Erving Goffman og George H. 

Mead, og mener at ved å hente elementer fra dem kan det skapes et mer fullverdig perspektiv 

på menneskelig samhandling. Fra Mead henter han særlig aktørenes evne til å ta den andres 

rolle, men han mener Mead mangler et sosialt perspektiv på menneskelig samhandling. Mead 
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anser individers handlinger som motivert av utilitaristiske mål, og Collins kritiserer han for å 

fremstille individer i et sosialt vakuum hvor samhandling først og fremst motiveres av egne 

mål hvor et ønske om solidaritet med andre mennesker eller gruppetilhørighet er fraværende. 

Hos Durkheim derimot, skriver Collins, er solidaritet med andre mennesker et mål i seg selv 

for individene. Solidariteten produseres her gjennom sosiale ritualer som er en grunnleggende 

mekanisme hos sosiale aktører. Collins argumenterer derfor for at Meads tilnærming bør 

kombineres med et perspektiv der sosiabilitet er et mål i seg selv hos aktørene. Det å føle 

solidaritet med andre mennesker i samfunnet er en drivkraft hos aktørene mener han, og 

individene vil dermed søke seg til grupper som denne motivasjonen. Ulike grupperinger vil 

appellere til ulike individer, og det kan oppstå konflikter både innad og mellom grupperinger 

på grunn av solidaritet til hverandre.  

 De hverdagslige interaksjonsritualene omtaler Collins (2004:50) som «naturlige 

ritualer». Denne typen ritualer kan oppstå spontant og ubevisst. De produseres gjennom at det 

naturlig oppstår felles fokus og følelsesmessige stemning mellom de sosiale aktørene, og i 

motsetning til de mer tradisjonelle formelle ritualene gir de naturlige ritualene flytende 

gruppemedlemskap.  

Collins (1989:18; 2004:48) identifiserer det han mener er fire ingredienser som finnes 

i produksjonen av et interaksjonsritual. Den første ingrediensen som må til for å produsere et 

ritual er at det er samlet minst to individer som utgjør en gruppe. De påvirkes bevisst og 

ubevisst av hverandre gjennom å være kroppslig nær. Den andre ingrediensen er det han 

beskriver som «barrier outsiders». Det innebærer at det er tydelig for alle partene hvem som 

er inkludert i interaksjonen og hvem som ikke er det. Den tredje ingrediensen omtaler han 

som «mutual focus of attention», og kan oversettes til gjensidig fokus for oppmerksomhet. 

Det innebærer at aktørene danner en felles oppmerksomhet mot et objekt eller en aktivitet, de 

tar den andres rolle, og er klar over at de andre deltakerne gjør det samme. Den siste 

ingrediensen handler om at individene deler en stemning eller følelsesmessig erfaring. Denne 

henger tett sammen med det å ha oppmerksomheten rettet mot det samme objektet, og disse to 

ingrediensene forsterker hverandre.  

 Et interaksjonsritual vil hovedsakelig gi fire mulige utfall. Det første utfallet er at det 

skapes en gruppesolidaritet altså at individene føler tilhørighet i en gruppe. Det andre utfallet 

er at ritualet fører til en positiv følelse hos individene – de kan få en følelse av selvtillit, styrke 

eller entusiasme, de får emosjonell energi. Det tredje utfallet er at det produseres symboler 

som representerer den eller de sosiale relasjonene eller gruppen. Det siste utfallet er at det 
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innad i gruppen skapes en moral som beskytter gruppens medlemmer og dens symboler fra 

overtredere og utenforstående (Collins 2004:49).  

 Når disse ingrediensene utfyller hverandre og har suksess fører dette til et utfall hvor 

de sosiale aktørene opplever et fellesskap og føler tilhørighet i og solidaritet med en gruppe. 

Som nevnt skapes det symboler som representerer gruppa gjennom interaksjonsritualene. 

Disse symbolene hjelper å skape samhold i gruppa og solidaritet mellom gruppemedlemmene 

samtidig som de gir aktørene emosjonell energi. Symbolene blir en motivasjon for å delta i 

sosiale situasjoner hvor deltakerne kan bekrefte og forsterke symbolene gjennom 

følelsesmessig erfaring. Individenes nivå av emosjonell energi varierer med hvilken sosial 

erfaring de nylig har hatt og om de opplevde solidaritet eller å bli avvist. Alle individer har et 

personlig reservoar av symboler som viser mulige medlemskap til ulike enheter i samfunnet, 

og ved å bevege seg mellom rituelle situasjoner skaper de sin egen historie. 

Gruppemedlemsskap er i kontinuerlig forhandling og ofte vil individene delta der de andre 

deltakerne har omtrent samme mengde kulturelle og symbolske ressurser som dem slik at de 

kan bruke mest mulige av egne ressurser. På den måten er det større sannsynlighet for å oppnå 

solidaritet med de andre deltakerne og disse vil oftere resultere i suksessfulle ritualer og 

positiv økning i emosjonell energi (Collins 1989:19-20, Collins 2004:48-49). I en vennegjeng 

kan samtaler gjerne handler om felles kjente individer, disse kan være både mennesker eller 

dyr. I denne situasjonen blir individenes navn og fortellingene om dem til symboler med 

mening. En person kan altså bli et symbol og en del av et kollektivt ritual både gjennom 

direkte observasjon og indirekte observasjon. Eksempler på individer som gjennom direkte 

observasjon blir et symbol kan være en politiker eller religiøs leder som taler for en 

forsamling. Ved indirekte observasjon kan individer bli et symbol ved at de blir snakket om i 

samtaler. Om samtalen bærer positivt eller negativ preg har ikke noe å si, det er grad av 

intensitet i interaksjonsritualet som påvirker solidariteten og om interaksjonsritualet lykkes 

(Collins 2004:85-86). Slik blir også kattene på hjelpesenteret og fortellingene om dem til 

symboler. Fortellinger om kattene blir et ritual som skaper solidaritet mellom de frivillige 

hjelperne.  

Det er ikke alle ritualer som er suksessfulle, og det blir dermed ikke produsert et ritual. 

Hvis et ritual feiler ser man at ingredienser som felles fokus eller stemning ikke er til stede, og 

i utfallet ser vi at skapes liten eller ingen gruppetilhørighet, liten eller ingen felles forståelse 

av symboler og at individene kjeder seg eller blir utslitt fremfor å gi dem emosjonelle energi 

(Collins 2004:50-52). 
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3 Metode 

I dette kapitlet vil jeg gjøre rede for valg av metode, intervjuprosessen, feltarbeidet og 

relasjonen mellom meg og deltakerne. 

3.1 Valg av metode 

Min opprinnelige nysgjerrighet lå på menneskers sosiale relasjoner til dyr. Da valget falt på å 

se på mennesker som jobber frivillig med katter og deres relasjoner med dyr ble jeg i tillegg 

nysgjerrig på hvordan de forholdt seg til kattene på senteret. Målet med prosjektet ble dermed 

todelt: på en side ønsket jeg å forstå hvilken mening disse menneskene la i sine sosiale 

relasjoner til kjæledyr og hvordan de inkluderte kjæledyrene i sine liv. På den andre siden var 

jeg nysgjerrig på hvorfor de jobbet frivillig med dyr og hvordan deres forståelse av kattene 

preget interaksjonen. Det fremsto derfor naturlig å velge intervju fordi jeg ønsket å få tak i 

informantenes egne forståelser og perspektiver på deres virkelighet (Kvale & Brinkmann 

2012:45). Samtidig var det interessant å se hvordan interaksjonen mellom frivillige og 

mellom frivillige og katter foregikk på hjelpesenteret. For å få en bredere forståelse valgte jeg 

derfor å kombinere intervjuer med deltakende observasjon. En fordel med deltakende 

observasjon er at en får tilgang til kunnskap gjennom førstehåndserfaringer (Fangen 2004:30), 

og fordi jeg selv var frivillig ved hjelpesenteret ett års tid før datainnsamlingen begynte hadde 

jeg tilgang til feltet. 

3.2 Utvalg og rekruttering 

Grunnlaget for analysen består av 9 dybdeintervjuer med kvinner i alderen 19-67 år, notater 

fra feltarbeid på hjelpesenteret samt at jeg trekker på erfaringer fra hele min tid som frivillig 

ved institusjonen.  

Case 

Mitt case er Dyrebeskyttelsen Norge, Oslo og Akershus (DOOA) sitt hjelpesenter for 

hjemløse katter (og kaniner). Dyrebeskyttelsen Norge ble stiftet i 1859 og er Norges eldste 

dyrevernsorganisasjon med omtrent 9000 medlemmer på landsbasis (Rapport om hjemløse 

dyr i Norge 2009). Organisasjonens lokalavdelinger jobber med å hjelpe dyr som trenger det, 
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de deltar i den interessepolitiske virksomheten og rekrutterer nye medlemmer. Per 2016 er det 

28 lokalavdelinger. DOOA er den største lokalavdeling og ble stiftet i 1997. De både eier og 

drifter «hjelpesenteret» i Oslo. Alle i DOOA jobber frivillig, inkludert leder og andre 

styremedlemmer. De har omtrent 100 frivillige hvor tre av disse er menn.  

 Hjelpesenteret ligger i et tilsynelatende helt vanlig hus, på innsiden derimot blir det 

tydelig at dette er noe mer enn bare et vanlig hus. Hjelpesenteret praktiserer som nevnt 

løsdrift, det vil si at kattene ikke sitter i bur, men går fritt rundt. De voksne kattene har flere 

rom å være på i tillegg til en luftegård. Kattungene har sitt eget rom frem til de er store nok til 

å flyttes til de voksne. Ledelsen har innført et maksinntak på 50 katter på hjelpesenteret på 

samme tid. Tidligere tillot de et større antall, men merket at dette gikk ut over kattenes trivsel 

og helse og innførte derfor en grense de mente var forsvarlig med hensyn til kattenes velferd. 

Det betyr ikke at de lar katter gå ute fordi de ikke har plass til dem på hjelpesenteret. Leder 

opplyser i intervju at de har mer enn nok fosterhjem de kan plassere kattene i. Alle kattene gis 

personlig navn i tillegg til at alle er ID-merket. Kattene gis navn av alle mulige varianter slik 

som Gullfaks, Lille Langhus, Flax, Frida, Lars, Eldorado, Tortilla, Jeppe, Hedda, Eliot, 

Felice, Venus, Draco, Thunder, Diablo og mange andre.  

De frivillige omtales som «hjelpere». Noen tar flere vakter i uka, andre tar en vakt av 

og til. Dagen er delt inn i tre vakter – morgenvakt, dagvakt og kveldsvakt. Bortsett fra 

dagvakten er det alltid 2-4 personer på vakt, men vaktene overlapper hverandre. Pliktene som 

hjelpere skal gjøre er å tømme toalettkasser, bytte kattesand om nødvendig, koste, vaske, 

rydde, fylle på med mat og vann, gi medisiner for de som er lært opp i det og ikke minst 

sosialisere kattene. 

Jeg har et såkalt instrumentelt case (Silverman 2005:127) som vil si at jeg søker 

innsikt i et tema hvor organisasjonen ikke er hovedfokus. Hjelpesenteret er en viktig del av 

prosjektet og studeres dyptgående, men det er menneskene som jobber der, hjelperne, som er 

studiens fokus og ikke organisasjonens arbeid og mål i seg selv.  

Informantene 

De intervjuede er 9 kvinner i alderen 19-67 år. I analysene referer jeg til alderen gjennom 

tiårs-kohort. Informanten på 19 år inkluderes i 20-årene for å ytterligere sikre hennes 

konfidensialitet. Informantene er i ulike faser i livet – de er arbeidstakere, studenter og 

pensjonister. Alle er bosatt i Oslo og Akershus, men har bakgrunn både herfra og fra andre 

steder i Norge og Europa. På intervjutidspunktet varierte lengden av engasjement på 
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hjelpesenteret fra omtrent en måned til åtte år. Syv hadde jevnlige og faste vakter, to var 

«ekstravakter» som tok ledige vakter når de hadde tid. Syv av informantene hadde vokst opp 

med dyr, det vanligste var katt eller hund. Fire av informantene hadde på intervjutidspunktet 

kjæledyr i egen husholdning, tre av disse hadde katter, en hadde akvariefisk.  

Rekruttering 

En av grunnene til at valget falt på å intervjue mennesker fra hjelpesenteret var tilgang. 

Gjennom at jeg selv var frivillig var det trolig lettere å få innpass i å gjennomføre prosjektet. 

Jeg snakket med hun som på tidspunktet for datainnsamling var driftsansvarlig. Hun var 

umiddelbart positiv og foreslo noen ulike alternativer og satte meg raskt i kontakt med en 

mulig informant. Totalt fikk jeg tre informanter via henne. To stykker sa seg villig til å være 

med da prosjektet mitt kom opp i en samtale. Jeg hang også opp et informasjonsskriv på 

hjelpesenteret hvor jeg informerte om studien og fikk fire informanter gjennom denne. I 

tillegg var det ei som tok kontakt som jeg aldri fikk møtt fordi personen ombestemte seg. Jeg 

fikk muntlig tillatelse fra driftsansvarlig og en muntlig bekreftelse på tillatelse fra styret via 

førstnevnte på at jeg kunne gjøre observasjon. En slik rekruttering kan ha ført til at kun de 

mest engasjerte meldte seg til intervju, samtidig er det ikke urimelig å anta at de som har 

meldt seg frivillig for å jobbe med dyr er engasjerte når det gjelder sine relasjoner til og syn 

på dem. Deltakende observasjon muliggjorde å få innsikt i flere hjelperes erfaringer på 

hjelpesenteret.  

Relasjonen mellom meg og informant 

Jeg begynte som frivillig ved hjelpesenteret senhøsten 2013. Jeg var ekstravakt som vil si at 

jeg tok vakter når det var behov og jeg hadde tid. Når en studerer noe en kjenner kan man 

risikere å miste den akademiske distansen (Repstad 2007:39), dette kan alltid være et problem 

i studier som gjennomføres kvalitativt, men problemet forsterkes når det som studeres er kjent 

av forskeren fra før. Jeg var både under og etter datainnsamlingsperioden bevisst over 

balansen mellom nærhet og distanse til menneskene, stedet og temaene jeg spurte om og 

studerte. En fordel ved å ha kunnskap om miljøet før en begynner studien er at det er lettere å 

forstå hva som skjer, hva informantene snakker om og å unngå mulige misforståelser. 

Samtidig finnes det en viss risiko for at en tar for mye for gitt, eller overser noe som er 
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analytisk interessant fordi en selv har opplevd det informantene snakker om og dermed ikke 

registrerer dette som et interessant trekk ved miljøet eller feltet (Repstad 2007:39).  

Likevel så kan det at en har noen av de samme erfaringene som informantene være en 

ressurs. De rikeste dataene kommer gjerne gjennom å undersøke hvilke erfaringer en selv har 

gjort seg (Arluke & Sanders 1996:25). Arnold Arluke ble for eksempel i sin studie av 

dyreforsøk sterkt involvert i deltakernes arbeidsoppgaver. Han ble involvert i arbeidet de 

gjorde og fikk selv oppleve kritiske røster mot det arbeidet hans informanter gjorde til daglig. 

Dette viste seg å være av stor verdi for analysene og det å selv forstå hvordan det var å jobbe 

med dyr som forskningsobjekter (Arluke & Sanders 1996:24-25). Generelt opplevde jeg det 

som positivt å ha innsikt i noen av informantenes erfaringer. Et konkret eksempel der jeg 

hadde nytte av å kjenne til hjelpesenteret var da en informant begynte å fortelle om en katt 

som hadde vært gjennom større atferdsendringer. Jeg kjente godt til katten og fordi 

informanten hadde vært frivillig i en kort periode var jeg klar over at hun ikke hadde vært 

vitne til selve endringsprosessen. Når hun likevel fortalte samme historie som de som kjente 

til ham var dette et interessant analytisk funn jeg ser på i første analyse. Om jeg ikke selv 

hadde vært frivillig ved hjelpesenteret kunne dette blitt oversett. 

Min erfaring med dyr og etter hvert kjennskapen til hjelpesenteret har gitt meg større 

grad av kunnskap og innlevelse i det informantene forteller. Innlevelse har betydning for å 

oppnå forståelse for de sosiale fenomenene som studeres (Thagaard 2009:15-16). Det gjorde 

meg, i likhet med Arnold Arluke, bedre i stand til å forstå hva informantene snakket om, 

samtidig som det at vi delte noen av de samme erfaringene var med på å skape tillitt mellom 

meg som forsker og informanten. I etterarbeidet med datamaterialet har jeg vært bevisst på å 

distansere meg fra egne erfaringer og la informantenes perspektiver være styrende. I forkant 

av intervjuene hadde jeg delt én vakt med to av informantene og i ettertid har jeg delt to 

vakter med en tredje informant.   

3.3 Om intervjuene 

Intervjuguide 

Før og under utarbeidelsen av intervjueguiden leste jeg meg opp på det jeg anså som relevant 

litteratur om menneskers forhold til dyr og studier om lignende institusjoner. En del av 

spørsmålene ble utformet med bakgrunn i foreliggende litteratur. Min egen erfaring med dyr 
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og fra hjelpesenteret preget også en del spørsmål, i tillegg til andre ting jeg var nysgjerrig på. 

Intervjuguiden var strukturert. Spørsmålene mine var varierte hvor jeg hadde en del med en 

åpen form hvor jeg håpet at informantene skulle gi meg rike beskrivelser og fortellinger. 

Andre var mer konkrete spørsmål for eksempel knyttet til oppgaver på hjelpesenteret. 

Underveis i intervjuene kom jeg også frem til nye spørsmål som ble notert i intervjuguiden i 

tillegg til at noen spørsmål som ikke fungerte enten ble formulert på en annen måte eller 

fjernet. Fordi jeg ikke visste hvor intervjuene ville bringe meg eller hva som ville være mest 

interessant å fokusere på gikk jeg bredt ut når det gjelder temaer i intervjuguiden. I 

etterarbeidet har jeg valgt å fokusere på deres opplevelser av å inngå i sosiale relasjoner med 

kjæledyr og hvordan dette påvirker deres forståelse. 

Gjennomførelsen av intervjuene 

Prosjektet ble meldt til og godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) i 

september 2014 og rekruttering ble satt i gang. Intervjuene ble gjennomført i perioden 

oktober-desember 2014. Syv ble gjennomført på hjelpesenteret og to ble gjennomført på en 

kafé. Før intervjuet startet ba jeg informantene om å lese gjennom og signere et 

informasjonsskriv hvor det ble informert om hva studien handlet om, kontaktinformasjon, 

anonymitet, deres mulighet til å trekke seg når som helst samt informert samtykke. Etter 

informantene signerte gjentok jeg muntlig deres rett til å trekke seg og at all informasjon om 

dem ville behandles konfidensielt. Ingen informanter motsatte seg bruk av båndopptaker og 

ingen virket særlig påvirket av dette heller. Intervjuene varte mellom 40-90 minutter.  

Et intervju er ingen vanlig samtale mellom to likeverdige deltakere. Aksel Tjora 

(2012:109) skriver at intervjuet er en godt planlagt situasjon for forskeren, mens det for 

informantene som regel er en ny erfaring. Mine informanter ble presentert et intervju som 

skulle handle om deres forhold til dyr og hjelpesenteret. Samtalen er dermed allerede definert 

før samtalen begynner, og det er lite rom for den som intervjues å gå utenfor disse satte 

rammene for samtale. Forskeren kontrollerer rammene ved intervjusamtalen gjennom temaer, 

spørsmålene som stilles og oppfølgingsspørsmål (Kvale og Brinkmann 2010:23). Intervjuet er 

en aktiv prosess hvor mening og kunnskap skapes av intervjuer og den intervjuede sammen. 

Dataene som produseres er sosialt konstruerte, forhandlet frem i samhandlingen mellom 

intervjuer og den intervjuede og formet av intervjuets kontekst (Holstein & Gubrium 2003:74-

79). Dataene må derfor forstås i lys av situasjonen de produseres i. En annen intervjuer ville 

kanskje fått andre data enn meg, en helt utenforstående uten kjennskap til hjelpesenteret ville 
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kanskje fått annen informasjon, og et annet utvalg gjort på et annet tidspunkt kunne resultert i 

andre data. Intervjuene ga meg tilgang til dette utvalgets dypere forståelse av dyr og deres 

relasjoner med dem samt deres perspektiver. 

Fordi forskeren er den dominerende part i en slik samtale er det viktig at intervjuet 

foretas et sted der informanten kan kjenne seg komfortabel og hvor samtalen kan foregå uten 

forstyrrelser (Repstad 2007:86; Tjora 2012:110).  Derfor ønsket jeg å gjennomføre så mange 

av intervjuene som mulig på Hjelpesenteret etter eller i løpet av informantenes vakt fordi dette 

var et sted de kjente godt, samtidig som det krevde minimal innsats fra informantenes side å 

finne frem til et annet møtested. Et dilemma ved å gjøre intervjuene på arbeidsstedet er at 

andre som er til stede vet identiteten til informanten, derfor var det et poeng for meg å spørre 

informantene om de ønsket å gjøre intervjuet på hjelpesenteret eller om de ville møtes et 

annet sted. Der informantene var alene på vakt var ikke dette en problemstilling. Om 

intervjuene ble gjennomført mens det var andre på huset var det viktig for meg at vi satt et 

sted ingen kunne overhøre oss. I disse tilfellene endte vi gjerne opp hos kattungene.  

En annen grunn til at jeg ønsket å gjennomføre intervjuene på hjelpesenteret var at 

dette åpnet for at informantene kunne samhandle med kattene under intervjuet. Som regel 

skjedde de ikke så mye utover at katter la seg på fanget til informant og/eller intervjuer, 

kattunger som prøvde å leke med papirene til intervjuer eller katter som gjorde noe som 

utløste latter fra oss mennesker. Et mindretall av informantene snakket flere ganger med 

kattene under intervjuet, noe som var interessant for meg som forsker.   

 Intervjuene har vært delvis strukturert (Thagaard 2009:89). Det vil si at jeg har 

forholdt meg til den samme intervjuguiden med alle informantene. Temaene har vært de 

samme for informantene, spørsmålene var de samme, men rekkefølgen var ikke alltid den 

samme. Det var informantenes historier som bestemte hvilken rekkefølge spørsmålene ble 

stilt. Jeg avbrøt aldri informantene. I stedet lot jeg de snakke så lenge de ville og følge egne 

digresjoner. Om jeg ønsket mer konkret informasjon spurte jeg om de kunne utdype eller 

beskrive noen av aspektene de snakket om og slik reflektere rundt et spesifikt tema eller 

spørsmål. Noen ganger kan det ligge en forventing fra informantenes side om at forskeren 

driver hele intervjuet fremover og at informantene i enkelte tilfeller svarer på akkurat det som 

det spørres om (Tjora 2012:110). Jeg opplevde med to av informantene at de var lite villig til 

å reflektere utover spørsmålene som ble stilt og som derfor stilte høyere krav til meg som 

intervjuer for å få de til å reflektere mer rundt spørsmålene. De svarte kort og presist på 
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spørsmålene og ventet på neste. Andre igjen lot tankene vandre med vinden og var innom 

flere av de planlagte temaene på et spørsmål.  

Jeg ønsket å si så lite som mulig underveis i intervjuene og heller la informanten styre 

samtalen. Jeg var aktiv ved bruk av såkalte prober – ved hjelp av å nikke, smile og le var jeg 

en interessert og aktiv deltager i samtalen mellom oss (Thagaard 2009:91).  

Et intervju som dette er en situasjon der informanten deler mye av seg selv, sine 

personlige tanker og om sitt personlige liv. Slik blir det en skjevhet der informanten utleverer 

seg selv til noen de vet lite eller ingenting om. To av informantene spurte meg etter 

intervjuene om mine forhold til dyr og om jeg hadde kjæledyr. Jeg svarte ærlig på 

spørsmålene og sa at særlig katter hadde vært viktig for meg gjennom oppveksten, men at jeg 

ikke hadde kjæledyr selv i dag. Siden informantene hadde fortalt mye om seg selv den siste 

timen var det naturlig for dem å være nysgjerrige på hvem jeg var.   

Intervju med leder  

I januar 2016 gjorde jeg et intervju med lederen for DOOA og hjelpesenteret. Her utformet 

jeg en ny intervjuguide som handlet om lokalavdelingens synspunkter på hva et godt katteliv 

innebærer, driften av hjelpesenteret og om deres arbeid. I dette intervjuet var jeg altså ikke 

opptatt av hva lederen som privatperson tenkte om sine relasjoner med dyr, men 

institusjonens praksis og formål. Jeg ga muntlig informasjon om informert samtykke før 

intervjuet startet. Siden hun uttalte seg på vegne av en organisasjon spurte jeg om hun ønsket 

å være anonym eller omtales ved navn. Hun svarte at det var opp til meg, og begge deler var 

greit. Jeg har valgt å ikke omtale henne ved navn. Dette intervjuet ble i likhet med de øvrige 

gjennomført på hjelpesenteret med bruk av båndopptaker. Intervjuet varte omtrent en time.  

3.4 Feltarbeidet 

Mitt feltarbeid ble gjennomført ved deltakende observasjon. Fangen (2010:29) beskriver 

deltakende observasjon som en metode hvor du deltar både som forsker og som menneske. 

Det medfører å engasjere seg i, og samhandle med menneskene som studeres. Da jeg bestemte 

meg for å gjøre en studie som involverte hjelpesenteret satte jeg meg ned og skrev ned noen 

tanker jeg hadde rundt det å jobbe frivillig med katter. Deretter skrev jeg ned spesifikke 

hendelser jeg husket fra tidligere vakter. Dette gjorde jeg både for å sette i gang en 

tankeprosess rundt hva som kunne være interessant å se nærmere på og for å klargjøre for 
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meg selv hvilke tanker jeg hadde rundt temaet. Gjennom dette ble det tydelig for meg at jeg 

var mest opptatt av hvordan hjelperne forholdt seg til kattene. Det skulle også bli tydelige 

gjennom intervjuene at det var nettopp kattene de var mest opptatt av på hjelpesenteret. Jeg 

ville likevel ikke begrense meg til å kun se på interaksjonen mellom mennesker og katter. Jeg 

gikk derfor inn med brede spørsmål i tankene: Hva er det som skjer i løpet av en vakt på 

hjelpesenteret, og hvordan samhandler hjelperne med hverandre og kattene? 

 Etnografi kan være nyttig for å oppnå en grundig forståelse av et fenomen, likevel vil 

det i en studie være flere tilfeller til stedet, og fremfor å forsøke å si noe om helheten går en 

heller grundig til verks med deler som kan forklare sider ved helheten (Silverman 2005:49-

52). Jeg bestemte meg derfor tidlig for at jeg var interessert i menneskene som jobbet på 

hjelpesenteret og ikke organisasjonen som sto bak. Det ble også en måte å utfylle intervjuene 

på fremfor at intervjuene skulle utfylle observasjonen. Det jeg lærte gjennom intervjuene 

påvirket hva jeg var interessert i. Når informantene snakket om hjelpesenteret var det kattene 

de trakk frem, og på spørsmål knyttet til det å jobbe med andre mennesker eller innen en 

dyrevernsorganisasjon hadde de ikke så mye å si om det. Feltarbeidet ble derfor særlig 

relevant for å se på om og hvordan hjelpernes forståelse av kattene påvirket hvordan de 

samhandlet med dem. 

Etter prosjektet var i gang meldte jeg meg opp på ledige vakter, men tok hyppigere og 

flere enn hva jeg hadde gjort tidligere. På grunn av få muligheter til å notere underveis i 

vakten skrev jeg ned hva som hadde skjedd på vakten kronologisk så raskt som mulig etter 

vakten var over. Det kan sies at jeg delvis «ble en innfødt» (Fangen 2010:29) hvor faren er at 

selve forskeren i meg forsvinner. I begynnelsen informerte jeg om prosjektet mitt og forklarte 

at jeg trakk på erfaringer fra deltakende observasjon på vakt, men fordi jeg allerede hadde 

tillatelse fra styret spurte jeg ikke om tillatelse på alle vakter jeg deltok på. Under feltarbeidet 

noterte jeg ikke personopplysninger og tok heller ikke lydopptak da dette ville krevd 

informert samtykke, samt at det ikke var nødvendig for å kunne bearbeide dataene. 

Opplysningene jeg fikk gjennom feltarbeidet var ikke sensitiv informasjon og jeg skriver ikke 

personidentifiserende detaljer i gjengivelser i teksten.    

3.5    Analyse 

Etter intervjuene var gjennomført transkriberte jeg dem i HyperTranscribe. Jeg skrev ned 

intervjuene i sin helhet, inkludert lengre stillhet, ufullstendige setninger og ord som «eh». Jeg 
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har forsøkt å gjengi informantenes utsagn så presist som mulig i teksten, men har fjernet 

gjentakende ord og ord som «liksom». I tillegg har jeg skrevet om muntlige ord som «asså» til 

«altså». Dette er gjort for å skape bedre flyt i teksten, men uten å miste meningen i det de sier. 

Jeg bruker anførselstegn der informantene gjengir noe de har tenkt eller sagt eller det andre 

har sagt. Jeg bruker [klammer] for å legge til informasjon som at informanten ler eller det er 

lang stillhet samt fjerne identifiserende detaljer.  

Intervjuene og feltnotater ble kodet i flere omganger. Jeg kodet for hånd ved å skrive 

stikkord og deskriptive koder i teksten. I første omgang skrev jeg ned erfaringsnære koder, og 

denne første kodingen ga meg en god oversikt over materialet jeg satt på. Ettersom jeg så 

større tendenser og temaer som gikk igjen noterte jeg teorinære koder hvor noen av disse var 

inspirert av tidligere forskning på relatert tema.  

Jeg har hatt en etnografisk tilnærming som har likhetstrekk med den interaksjonistiske 

etnografien (Giampietro 2010:93-94). Dette er en aktørorientert retning som søker å forstå og 

vise aktørenes perspektiv og hvilken mening som oppstår i samhandling. Ved å kun bruke en 

erfaringsnær tilnærming er det fare for å ende opp med å bare beskrive situasjoner og dermed 

overse mulige tendenser og mønstre i handlingen. Derfor vil det være fruktbart og i tillegg 

benytte seg av erfaringsfjerne, eller teorinære, begreper for å gi en større forståelse av 

fenomenet som studeres (Fangen 2004:171-174). 

 Clifford Geerts (1973:6-27) skriver at etnografi er tykke beskrivelser, og muliggjør 

bruk av teorinære begreper og aktørenes egne erfaringer. Det innebærer å forklare hvordan 

noe produseres, blir sett på og tolkes med utgangspunkt i aktørenes egne perspektiver og 

forståelser. Først tolkes informantenes handlinger før en deretter systematiserer disse 

tolkningene. Den tykke beskrivelsen er bare det første trinnet på veien mot teoridannelser 

gjennom det han omtaler som «generalisering av tilfeller». Som han skriver blir ikke 

teoretiske ideer skapt på nytt i enhver studie, i stedet adopteres de fra hverandre, tolkes og 

brukes på nye måter. Tykke beskrivelser er dermed begynnelsen på et tolkningsarbeid der en 

begynner med erfaringsnære begreper ut fra aktørenes forståelser før en går videre til hvilken 

kunnskap dette produserer og hva det kan si om sosialt liv, om et fenomen eller om 

samfunnet. Teoridannelsen skjer fra empiri via allerede eksisterende teoretiske konstruksjoner 

og relatert forskning.  

Mine funn kan ikke generaliseres til å gjelde andre utvalg eller andre tilsvarende 

institusjoner. Funnene som er presentert gjelder derfor kun dette utvalget ved denne 

institusjonen på dette tidspunktet. 
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3.6 Etiske betraktninger 

Temaet for intervjuene var ikke av særlig sensitiv karakter. Jeg opplevde informantene som 

interesserte og at de gjerne ønsket å snakke om dyrs relevans i deres liv. Likevel er det alltid 

viktig å følge forskningsetiske retningslinjer for å sikre informantenes konfidensialitet og 

integritet. I informasjonsskrivet ble det opplyst om at hjelpesenteret ikke ville anonymiseres, 

men alle personlige identifiserbare detaljer er anonymisert. Alle informantene i studien har 

fått fiktive navn og andre identifiserende detaljer er fjernet eller endret uten at deres utsagn 

endrer mening. De ble alle informert om og signerte et skriv om informert samtykke. De ble 

både før og etter intervjuene informert om muligheten til å trekke seg når som helst og at alle 

lagrede data om dem slettes ved prosjektslutt.  
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4 Å gi dyret mening gjennom 

interaksjon 

 

Her vil jeg i første del belyse hvordan informantene ser dyr som sosiale aktører og viser 

hvordan dette muliggjør en forståelse av dem som personer i sosial forstand. Deretter viser jeg 

hvordan dyrene inkluderes som en del av deltakernes familie. I andre del viser jeg hvordan de 

frivilliges forståelser av kattene på hjelpesenteret påvirker samhandlingen mellom dem og 

kattene, og hvordan de opplever denne relasjonen. 

En del av informantene har ikke kun en relasjon med katter. Hjelpesenteret tar også 

inn kaniner, og for noen har hunder og hester vært viktige dyr. I denne konteksten vil jeg 

likevel legge vekt på deres beskrivelser av relasjonen til katter da det er denne arten de som 

har dyr for øyeblikket eier. Videre fordi det på hjelpesenteret først og fremst er katter alle 

hjelperne møter, om de har kaniner inne sitter disse skilt fra kattene, og ikke alle møter dem 

mens de er på vakt.  

4.1 Katten som en sosial aktør 

Som flere studier viser (Alger & Alger 1997; Sanders 2003a; Charles & Davies 2008) er det 

vanlig at mennesker som lever tett på sine dyr forstår dem som tenkende sosiale aktører. Liv 

forteller:  

 

Selv min katt kunne jo være ganske likegyldig til meg hvis jeg måtte sette henne på 

pensjonat. Når jeg kommer var det ikke alltid noen gledestråler. «Nei, hva mener du 

med det. Hvorfor har du plassert meg her i fire uker? Kan du bare gå din vei igjen. Da 

kan det være det samme.» Så det var ikke noen stormende gjensynsglede. Men 

samtidig så merket jeg jo når jeg kom fra jobben sent så i mørket, og jeg gikk oppover 

en ganske lang vei og plutselig så ser jeg et lite dyr høyt oppe i veien som kommer 

løpende nedover. For da har hun kjent meg igjen ikke sant, i skikkelsen, i måten å gå 

på og sånn. Så det er klart at dyr kjenner deg igjen. Selv om de ikke kanskje gir så 

spontant uttrykk for det (Liv, 60-årene, frivillig ca. 2 år). 

 

Liv sier ikke direkte at katten hennes kan tenke, men hun beskriver flere situasjoner der hun 

anser det som at katten kjenner henne igjen, altså at katten husker. Hennes beskrivelser viser 

til det Alger & Alger (1997:74) kaller «dimensjoner av tanke» som i dette tilfelle kommer 

frem gjennom hvordan Liv forteller om kattens reaksjon etter hun skulle hente den på 
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pensjonat samt hennes utsagn om at katten kjente henne igjen. Bekoff (2007:74-76) mener det 

er selvsagt at dyr har følelser som glede og sorg. Vårt første feilsteg i et forsøk på å forstå 

dyret er å måle dets evner (kognitivt og intellektuelt) opp mot mennesker. At dyr ikke føler 

eller utrykker dette på samme måte som mennesker er ikke det samme som at det ikke 

eksisterer, og Bekoff mener derfor at vi ikke kan avfeie dets eksistens. Slik Bekoff snakker 

om «hunde-glede» uttrykker Livs katt en «katte-glede» når hun løper ned for å møte sin eier 

som er på vei hjem. Når katten forstås som en sosial aktør av dem som omgås dem åpner det 

for at dyret kan snakkes om og inkluderes i de menneskelige aktørenes liv.  

4.2 Kattens individualitet 

Når individer forsøker å forstå sine kjæledyr eller andre dyr de ofte er i kontakt med trekker 

de på hvilken art dyret er, den kulturelle forståelsen og det individuelle dyrets 

personlighetstrekk. Ved å gjøre dette blir dyrene til en «person»
3
 (min oversettelse av 

«personhood») for individene som samhandler med dem (Sanders 2003a:418). Når et 

individuelt dyr er konstruert som en person i samhandlingen vil den menneskelige aktøren 

ofte tilskrive dyret en identitet basert på flere aspekter ved dyret – dens person, livshistorie, 

personlighet og ikke minst dens art. Aktørenes forståelse av dyrene som personer er derfor tett 

knyttet sammen med identiteten menneskene tilskriver det individuelle dyret.  

Det første steget for å konstruere et dyr som person er å ta utgangspunkt i artens 

kulturelle forståelse, det Sanders (2003a:410) kaller for den «kategoriske identiteten» som sier 

noe om hvordan mennesker ser de ulike artene og eventuelle rasemessige ulikheter. Vår 

forståelse av arten legger grunnlaget for hvordan aktørene videre tolker dyr de er i kontakt 

med. Identiteten tilskrives av den menneskelige aktøren til dyret gjennom deres interaksjon. 

Mennesker som omgås kjæledyr ser dem som mer enn bare artsrepresentanter – for dem er de 

et unikt individ (Sanders 2003a:410). Hvilken kontekst samhandlingen foregår i preger 

hvordan individet forstår sin relasjon til dyret. Informantene deltar i interaksjon med dyr i to 

forskjellige kontekster: den hjemlige sfæren og på hjelpesenteret. Fordi dette er to ulike 

kontekster vil informantenes forståelse og opplevelse av relasjonene trolig være ulik.  

Datamaterialet mitt viser at informantene gir dyr en sosial mening ved å forstå dem 

som unike sosiale aktører og personer, men de setter ikke likhetstegn mellom mennesker og 

dyr. Sofie forklarer det på denne måten: 

                                                 
3
 Begrepet kan også behandles i legal forstand og de implikasjoner det medfører for dyrs rettigheter. I denne 

sammenheng behandles ordet i sosial forstand.   
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Altså, de er en annen art. De er ikke mennesker. De operer på en helt annen måte. De 

har et helt annet følelsesregister. De har en annen væremåte – de har en annen egenart 

(Sofie, 30-årene, frivillig ca. 8 år).   

 

Hun beskriver katter som noe annet enn mennesker. Et dyr blir en person i den forstand at 

eieren kan se og forstå dyrets følelser, og konstruerer dyret som en sosial aktør med evner til å 

foreta intensjonelle handlinger. Bruk av ordet person her betyr altså ikke at dyrene omtales 

som mennesker, men det fanger opp hvordan dyr forstås som sosiale aktører med hver sin 

individuelle identitet basert på deres art, personlighet og livshistorie (Sanders 2003a:418).  

Kamilla hadde i mange år hund, men etter at hun måtte avlive hunden valgte hun å 

melde seg som frivillig for å få kontakt med dyr i hverdagen. Hun valgte å jobbe med katter 

fordi hun tenkte at hun uansett ikke skulle ha katt, men ville gjerne ha kontakt med dyr. Noen 

måneder etter hun begynte som frivillige på hjelpesenteret tok hun likevel med seg en av 

kattene hjem: 

 

Ja, når du så den katta lå borte i hjørnet der og var rasende på alle de andre. Hun hadde 

det ikke godt. Og da tenkte jeg "nei, den katta må jeg bare redde herfra". Hun hadde 

det jo for så vidt godt her da, men hun likte ikke de andre. Hun var veldig stressa og 

utilpass. Så hadde jeg henne i halvannet år, og imellom da så hadde jeg flyttet. Vi er 

bare tre familier som bor på tunet der. Og den ene familien der hadde katt. […] så 

begynte den nabokatten å komme inn. Og det var jo litt spennende for hun som da ikke 

likte andre katter, hvordan skulle hun reagere på dette? Men det gikk egentlig ganske 

greit. Og da fant jeg ut at da kan jeg kanskje ta en katt til herfra. […] Så da ble det 

Bosse da. Han er en utrolig fin og ukomplisert katt. Han går sammen med ALLE. Så i 

natt hadde jeg fire katter inne. Mine tre og nabokatten. De går litt sånn [inn og ut], 

bortsett fra hun jeg hadde først. Hun går ikke mye ut for hun har tydeligvis hatt et 

forferdelig tøft liv (Kamilla, 60-årene, frivillig i ca. 4 år). 

 

Kamilla har kjent den samme katten i to kontekster. Først ble hun kjent med henne i en 

institusjonell kontekst hvor informanten så en katt som ikke trivdes og valgte å adoptere 

henne. Når hun adopterte den ble det hennes katt og dermed hennes ansvar. Kamillas 

beskrivelser av begge sine katter viser at hun anser dem som sosiale aktører med unike 

personlig historier. Som vist kan ikke-språklige aktører forstås som personer gjennom at den 

språklige parten i samhandlingen tillegger den ikke-språklige aktøren trekk som tanker, 

følelser og preferanser (Bogdan & Taylor 1989). Kamillas historie om sin første katt viser 

hvordan hun beskriver dens følelsesmessig uttrykk som «stress», «raseri» og «utilpasshet», og 

er den type følelser Irvine (2004:12-13) beskriver som kategoriske følelser. Kamilla forklarer 

trekk ved hennes første katts personlighet med hennes tøffe liv før hun ble plassert på 
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hjelpesenteret, og tillegger henne preferanser ut fra dette og søker å ta hensyn til disse 

følelsene og preferansene. Senere når Kamilla ser at hennes første katt begynner å godta andre 

katter bestemmer hun seg for å adoptere en til fra hjelpesenteret. Hun valgte Bosse – en katt 

som går fint sammen med alle andre. Ved å adoptere en katt som er såpass omgjengelig tar 

hun både hensyn til sin første katt og katt nummer to. Gjennom samhandling har hun 

konstruert kattenes individualitet og tilskrevet dem hver sin unike sosiale identitet.  

4.3 Den selvstendige katten 

Ifølge Alger & Alger (1997:72) ses katten som art ofte som reservert, selvstendig og 

likegyldig overfor mennesker. Når informantene forteller meg hvorfor de liker katter så godt 

beskriver de egenskaper og atferden til arten katt. Når de gjør dette trekker de på menneskets 

kulturelle forståelse av katten. De tolker katten som en representant for sin art. Siden alle 

informantene identifiserer seg som dyreelskere er det ingen overraskelse at de forstår kattens 

atferd i et positivt lys. Liv beskriver sin fascinasjon slik: 

 

Hvorfor den appellerer til meg? Det er veldig vanskelig å forklare. Det er vel noe med 

kattens natur bare måten den beveger seg på, er fascinert av å sitte og se på en katt. Og 

den er så kontrollert, sånne smidige bevegelser. Den undersøker maten før den spiser 

altså. Det er noe med hele måten den lever på (Liv, 60-årene, frivillig ca. 2 år).  

 

Ved å trekke frem måten en katt lever på anerkjenner hun katten som et biologisk vesen, men 

for henne er de så mye mer enn det. Hun ser noe estetisk ved kattens utseende og bevegelser. 

Hun ser en art som er i kontroll over sitt eget vesen, som en som vurderer sine handlinger. Liv 

forteller videre: 

 

En katt har en sånn en selvstendighet. Du kan ikke gå inn å ta styringen på den. Du må 

bare la den leve sitt eget liv. Og lever ofte kanskje parallelt med deg. Den vil veldig 

gjerne ha nærhet, men ofte ved siden av. Den skal ha oppmerksomhet på sine 

betingelser. Det er jeg veldig fascinert av. […] du er ikke herre over meg. Jeg er et 

vesen, et dyr på mine premisser og det skal du respektere. En hund kan du legge under 

deg altså. Ikke sant. Det er den der selvstendigheten hos katten den synes jeg er 

fantastisk altså (Liv, 60-årene, frivillig ca. 2 år).  

 

Hun ser en art som gjerne vil leve sammen med mennesker, men den vil gjøre det på sin måte. 

Det er en av grunnene til at hun liker å omgås katter. En katt og dens eier sameksisterer. For 

henne betyr ikke det å være sosial med en katt nødvendigvis at den må ligge på fanget eller 

kose hele tiden, det er like fint når den ligger i nærheten. Det er nettopp denne 
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selvstendigheten ved katter som hun fascineres av og setter pris på. Katten som art kan 

symbolisere frihet fra sosiale begrensninger og autonome individer (Franklin 1999:101), og 

dette er egenskaper informantene setter pris på og tiltrekkes av ved denne arten. Flere av 

informantene trekker frem det estetiske ved katten og hvordan dens selvstendighet gjør denne 

relasjonen til noe unikt. Synnøve har alltid vært glad i katter og eier flere selv:  

 

Jeg vet ikke hvorfor jeg er så fascinert av katter, men det har jeg vært hele livet. Det er 

noe med måten de kommer bort til deg og koser. Er myke og.. Jeg synes de er så søte 

når de mjauer og maler. Favorittdyr over alle. Også synes jeg det er koselig å ha de 

som selskap. De er kosete dyr å ha hjemme synes jeg. De blir sånn.. Godt selskap 

(Synnøve, 40-årene, frivillig i ca. 5 år).  

 

Der Liv trekker frem det grasiøse ved en katts estetikk og måte å leve på trekker Synnøve på 

det barnlige og uskyldige. De er søte, myke og lager koselige lyder. Hun er spesielt glad i de 

kattene som mjauer og søker kontakt med henne. Kjæledyrene forblir gjerne i en evig 

barnelignende tilstand i forholdet til sin eier (Franklin 1999:87), og det at dyrene beholder sin 

uskyld hele sitt liv medfører at eierne får en livsvarig omsorgsrolle for dem. Synnøve 

fremstiller denne uskylden i sin relasjon til katter hvor de blir en kilde til nærhet og selskap. 

Der Liv og hennes tidligere katt sameksisterte, tar Synnøve i større grad rollen som 

omsorgsperson med sine katter.  

Katter versus hunder 

Flere av informantene sammenligner hunder og katter for å opphøye egenskaper de liker ved 

katter. Hanne forteller: 

Jeg føler at hunder er så avhengige av deg. De må jo ikke like deg, men dem må være 

avhengige av deg uansett. Katter er så selvstendige så at de må ikke ha det samme 

forholdet til deg. Så når de liker deg så liker de deg (Hanne, 20-årene, frivillig ca. 1 

år). 

 

Hanne opplever relasjoner med katter som mer ekte enn hunder fordi hun mener at det fra 

kattens side er et frivillig valg mens hunden underlegger seg eieren uavhengig om den liker 

eieren eller ikke. En hund må du dressere og korrigere, mens en katt gjør som den selv vil 

trekker en annen informant frem. En tredje informant beskriver hunden som glad og lykkelig, 

men vimsete. Sofie oppsummeres sine tanker slik «Altså, katt har du, hund gjør du.»  
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Det er ikke uvanlig å sammenligne hunder og katter og det har blitt gjort i mange år.  

Sammenligningene er gjerne basert på hvilken nytte de gjør for mennesker og hvilke 

egenskaper de har.  Hunder blir typisk sett på som lojale, og satt opp mot et ideal om å være 

nettopp lojale mot mennesker har katter ofte kommet dårlig ut og blitt definert som slue og 

egoistiske skapninger ute etter egen vinning (Rogers 2006). Informantene derimot tolker det 

de forstår som kattens egenvilje som noe positivt. Hvis katten gir uttrykk for å like deg så gjør 

den faktisk det, og for noen av informantene gjør dette at de emosjonelle båndene til kattene 

blir enda sterkere.  

Kattens «frie, selvstendige liv» er en sannhet med modifikasjoner. Mennesker 

kontrollerer ikke kattens atferd direkte, men eierne styrer i stor grad rammene rundt kattenes 

liv. Det er mennesket som bestemmer om katter kan gå ut eller ikke, hvor de kan gå på do, 

hvor de kan sove og om de kan formere seg, men innenfor disse rammene gjør de som de vil, 

om de ikke vil sier de ifra. Den artsspesifikke identiteten handler for informantene mye om 

det at katter gjør som de selv vil. De er et rovdyr med sine behov som må dekkes, samtidig 

som de er sosiale og søte.  

Informantene forteller om en art som for dem symboliserer selvstendighet. Dette 

antyder at dette er en egenskap deltakerne verdsetter. For dem er det noe ved det å bare kunne 

være sammen med en katt uten at den krever konstant oppmerksomhet. Deres forståelse av 

katten som selvstendig handler mye om den erfaringen de har hatt med dem i tidligere sosial 

interaksjon. De opplever at relasjonen bærer mer preg av å være et vennskap enn eierskap.  

Som nevnt bestemmes hvordan mennesker samhandler med dyr av vår forståelse av dem. 

Ellefsen (2013:16) beskriver dette som et hierarkisk system der det er dyrets relasjon til 

mennesket som er bestemmende for dyrets kategori. Perspektivet på kjæledyrsrelasjonen som 

et vennskap står derfor i sterk kontrast til det ellers hierarkiske forholdet mellom mennesker 

og andre dyr. Kjæledyrene har i langt større grad enn andre kategorier av dyr vært utsatt for 

en humanisering (Franklin 1999:5), og regnes som «gode dyr» (Arluke & Sanders 1996:170).  

Dette gjenspeiler seg også i Norges dyrevelferdslov der kjæledyrene har et sterkere vern enn 

for eksempel produksjonsdyr og forsøksdyr (Ellefsen 2013:17).  Med unntak av en informant 

som hadde et sterkt forhold til hester og hadde jobbet mye og tett med sauer hadde 

informantene først og fremst personlige forhold til dyr som tradisjonelt regnes som kjæledyr 

slik som katter, hunder og kaniner.   

 



56 

 

4.4 Nære bånd med kjæledyr 

Det vanligste stedet mennesker inngår i relasjoner med dyr er i egen husholdning. Det finnes 

mye forskning som viser at mennesker ofte forstår sin tilknytning til kjæledyr ved å definere 

dem som familiemedlemmer og venner, eller det litteraturen kaller «fiktive slektskap» 

(Sanders 2009:46-47). Jeg anser i denne sammenheng det å se på dyr som venner og som 

familie som den samme prosessen, dyrene gis den samme funksjonen og meningen i 

informantenes liv uavhengig om de beskriver dem som «familie» eller «venn». Å definere dyr 

på denne måten kan ses som menneskeliggjøring. Jeg tolker derimot at dette heller er en måte 

informantene formidler hvordan de forstår sine personlige relasjoner til dyr. Dette er 

merkelapper informantene bruker for å gi et bilde av relasjonen de har til dyr, og hvordan de 

omgås dyrene på lignende måter som de omgås andre mennesker. For Sofie har dyr alltid vært 

en del av husholdningen, og derfor er det en selvfølge for henne at familiens katter både var 

og er en del av hennes familie:  

 

Jeg snakka jo med dem på lik linje som jeg snakka med resten av familien. Det var 

ikke noe sånn veldig distinkt forskjell annet enn at de ikke kunne skravle så mye 

tilbake (Sofie, 30-årene, frivillig ca. 8 år). 

 

Hun så kjæledyrene som unike individer i sin familiegruppe. Kattene ble til sosiale deltakere i 

familien. Det muliggjorde at hun kunne samhandle med kattene på lignende måter som hun 

gjorde med de menneskelige familiemedlemmene. Som hun selv sier kunne ikke kattene 

snakke tilbake til henne, så i stedet ble de vesener som kunne lytte til det Sofie hadde å si. 

Mange av deltakerne i denne studien omtalte tidligere eller nåværende kjæledyr som venner 

eller familie. Egenskapene ved disse ulike typene av relasjoner flyter stadig mer over i 

hverandre. Folk velger i større grad hvem de kjenner tilhørighet til og hvem de inkluderer i 

begrepet «familien» (Charles 20014:717). Franklin (1999:56-57) mener at samtiden er preget 

av rask endring og mange inntrykk, og at dette fører til svakere relasjoner mellom mennesker. 

At mennesker har knyttet seg mer til dyr enn tidligere mener han delvis kan forklares av 

denne usikkerheten. Samtidig viser Charles (2014) til at familiebåndene faktisk viser seg å 

fortsatt være robuste, men at individer i større grad enn tidligere velger hvem de inkluderer i 

sin familiegruppe. Slik blir familie- og vennerelasjoner relasjoner en selv velger, og kjæledyr 

likeså. 
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Dyr som søsken 

Det var et gjennomgående trekk blant informantene at de hadde vokst opp med dyr. Dette 

preger informantene også i voksen alder. Gleden ved å ha kontakt med dyr har aldri 

forsvunnet og de har vært viktig i deres liv og hverdag på ulike måter. Trude for eksempel 

vokste opp med en katt og var ofte alene hjemme med den: 

 

Da jeg var åtte år gammel fikk vi en kattunge til som nesten har vokst opp sammen 

med meg. Blitt som en bror og søster på en måte. Mamma jobbet nesten hele tida, så 

mesteparten av tiden var jeg hjemme sammen med den katten. Bestekamerat på en 

måte (Trude, 20-årene, frivillig ca. 2 år). 

 

Katten ble en nær relasjon som hun brukte mye tid sammen med. Hun opplevde det ikke som 

et problem at moren jobbet mye, i stedet fylte hun dette rommet ved å tilbringe tid med 

familiens katt – som for henne lignet på vennskapsrelasjoner og søskenrelasjoner. Erfaringen 

har lært henne hvordan dyr kan bli et søsken og dette preger hennes oppfattelse av det å være 

sosial med dyr i voksen alder. Flere av informantene anså kjæledyrene de vokste opp med 

som et familiemedlem, men samtidig som noe mer: 

 

Den blir et familiemedlem. Jeg har to andre søsken, men det blir tredje søsken på en 

måte. Så det er egentlig meste det at man har en som er der hele tiden uansett. Når du 

kommer hjem så er den kjempeglad, og uansett om du har stress med skolen eller 

stress med foreldrene tar du bare hunden og går en tur, ikke sant (Karoline, 30-årene, 

frivillig ca. 4 år).  

 

Hunden ble et tredje super-søsken som Karoline kunne søke tilflukt hos i stressende perioder. 

Hunden gjorde det mulig for informanten å fjerne seg fra situasjoner hun opplevde som 

krevende, og slik ble den en alliert søsken og en god venn hun alltid visste hva hun kunne 

forvente av. Karoline er student og har på intervjutidspunktet ikke mulighet til å ha dyr selv. 

For henne ble det å være frivillige på hjelpesenteret en måte å jobbe for dyr som har hatt det 

vanskelig, men også en måte å ha kontakt med dyr i hverdagen. Dyr har vært viktig for henne 

gjennom oppveksten, spesielt familiehunden, men også kaniner og marsvin, og fordi hun ikke 

kunne ha dyr i sin nåværende livssituasjon savnet hun og følte et behov for å ha kontakt med 

dyr. Samhandling med dyr gir henne noe annerledes fra menneskelige relasjoner og når hun 

ikke kan oppnå slike relasjoner i hjemmet søker hun etter dem andre steder.  

Hanne bruker også hjelpesenteret som en mulighet for å være i kontakt med dyr i 

hverdagen. Hun vokste opp med katter og merket da hun flyttet hjemmefra hvor glad hun var 
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i dyr og hun savnet å ha denne kontakten. Kattene hun vokste opp med ble også for Hanne 

som familie, men hun beskriver en mer kompleks relasjon enn de andre deltakerne:  

 

Katten jeg vokste opp med. Hun var veldig.. Hun elska søstera mi over alt på jord, 

men hun hadde en periode hvor hun ikke likte meg i det hele tatt. Og jeg var livredd 

for henne. For hun bare angrep meg hele tiden. Jeg vet ikke om det var fordi at hun så 

at.. Kanskje jeg som liten hadde gjort et eller annet, altså jeg vet ikke, men.. Jeg husker 

bare at hun ikke var glad i meg. Så jeg fikk et litt anstrengt forhold til henne. Selv om 

jeg alltid var veldig glad i alle barna hennes (Hanne, 20-årene, frivillig ca. 1 år). 

 

Hanne og familiekatten hadde perioder der de ikke kom overens med hverandre, men 

beskriver den likevel som et familiemedlem: «[…] når du har hatt en katt i ti år. Du blir jo 

veldig knyttet, den blir jo et familiemedlem». Det ble en del av hverdagen slik som søsken 

ikke nødvendigvis alltid kommer overens med hverandre. Katten var en integrert del av 

familien og var derfor ikke noen man kunne «kvitte» seg med.  

Å tilrettelegge 

 Et annet tegn på at kjæledyrene var en integrert del av familien var ved at 

informantene tok hensyn til hva de anså som dyrenes ønsker og hva som ville være til det 

beste for dem. Som Liv sier:  

 

Da jeg hadde katten min, det var jo det viktigste i livet mitt. At du passet på å legge til 

rette for henne hvis jeg ikke skulle være hjemme og i det hele tatt. Det første som 

møter deg når du kommer hjem og. Et vesen som er til stede. Rett og slett (Liv, 60-

årene, frivillig ca. 2 år). 

 

Familien er for mange de viktigste individene en har i livet. Når mennesker er glad i andre vil 

de som regel disse andre godt. Og slik er det for Liv. Etter at sønnen flyttet ut var det hun og 

katten som var igjen i hjemmet og hun sørget for at katten alltid skulle ha et godt liv, for som 

hun sa senere i intervjuet: «Ja, jeg er veldig glad i katten min. Vi var venner og sånt [ler]». Da 

Liv flyttet inn i ny leilighet var en av de viktigste tingene å finne et sted hvor både hun og 

katten hennes kunne leve et godt liv. Noen av informantene ønsker ikke å skaffe seg dyr på 

nåværende tidspunkt fordi det ikke ville være det beste for dette eventuelle dyret. Liv er også 

en av disse. Ett år før intervjutidspunktet måtte hun avlive sin 17 år gamle katt. På spørsmål 

om hun har vurdert å få seg ny katt svarte hun:  
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Får jeg en katt nå må jeg jo tenke kanskje en 15 år framover, og hvem vet hvor jeg er da 

eller om jeg er her. Så, på en måte. Ja, litt ansvarsløst å ta en katt nesten. Måtte eventuelt 

være en gammel katt. Men så blir det igjen at det jeg blir bundet. Reiser jeg bort må jeg ha 

et trygt sted, ikke sant, for katten og sånne ting. Jeg har bestemt meg for at det å være her, 

det får være min måte å ha dyr på (Liv, 60-årene, frivillig i ca. 2 år). 

 

Et dyr vil kreve tilretteleggelse, planlegging og langvarighet. Andre informanter som ikke bor 

med dyr for øyeblikket ønsker å gjøre det i fremtiden, men deres nåværende bo- og 

livssituasjon tillater det ikke. Dette viser at informantene er opptatt av at dyrene skal kunne 

leve et godt liv, og at de forstår og inkluderer dyr som sosiale aktører i sine liv. At dyrenes 

hensyn veier tungt i beslutninger om hvor en skal bo og andre beslutninger som vil påvirke 

dem viser at eiere forstår sine dyr som noe mer enn et kjæledyr. De ser dem som unike sosiale 

individer, som venner og familie, med egne ønsker og preferanser. Dyrene blir konstruert 

slektskap (Charles & Davies 2008). 

En annerledes sosial relasjon 

Det er som nevnt et gjennomgående trekk blant mine informanter at de har vokst opp med 

dyr. Det å vokse opp med dyr har på et tidlig tidspunkt i livet vist dem hvordan en kan få en 

nær relasjon til et dyr, og dette er noe de tar med seg videre i sine voksne liv. For de aller 

fleste av dem faller det seg helt naturlig at dyret er en del av familien. Sofie for eksempel har 

alltid pratet med sine katter på lignende måter som hun gjør med resten av familien. For Liv 

var det viktig å finne et sted å bo som også var egnet for katten hennes. At kjæledyr forstås og 

inkluderes som venner og familie har jeg vist i litteraturgjennomgangen, men den viser også 

at det finnes gradsforskjeller av dette og at de inkluderes på ulike måter. Barn inkluderer dyr 

uoppfordret i sine nære relasjoner og ga dem mening i sin sosiale verden ved å tenke på dem 

som venner og familie (Tipper 2011). Også voksne inkluderer dyr uoppfordret i sosiale 

relasjoner, men i motsetning til barna testet de intervjueren før de slapp seg løs på dette 

punktet. Resultatet var likevel det samme, dyrene ble sosiale aktører i sosiale relasjoner 

(Charles & Davies 2008).  Mine informanter testet ikke meg før de beskrev kattene og 

hundene sine som venner og familie, men det var tilfeller av latter etter uttalelsen. Det 

indikerer en forståelse av dette er en uttalelse ikke alle vil forstå, at det ikke alltid har blitt sett 

på som positivt å ha nære relasjoner med dyr slik som det på 60-tallet ble ansett som asosialt 

(Franklin 1999:5). Likevel, de fleste viste ingen ambivalens ved å snakke om dyrene som 

familie.   
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 Andre studier viser at noen dyreeiere ser på sine kjæledyr som barn. I Sanders studie 

av en veterinærklinikk la han merke til at mange av klientene presenterte seg som «mamma» 

og «pappa» til dyrlegene og omtalte hundene som «barna» (Arluke & Sanders 1996:68). For 

andre blir hunder «pelsbarn» hvor eierne omtaler seg som foreldre fremfor eiere og drar på 

«familieaktiviteter» med sine hunder hvor noen har kledd opp hundene i menneskeklær og 

andre frakter dem i barnevogner (Greenebaum 2004). En tredje studie viser hvordan fugler på 

lignende måte som overnevnte ble «feathered kids» for studiens deltakere, samtidig som 

fuglene for noen av informantene ble en erstatning for barn (Anderson 2003). 

Selv om mine informanter enten ikke hadde barn eller hjemmeboende barn omtalte de 

aldri nåværende eller tidligere kjæledyr som sine barn eller seg selv som «mamma». Det 

trenger ikke å bety at de ikke ser på seg selv slik i relasjon til dyrene, men at det i 

intervjusettingen ikke var naturlig for dem. Informantene i denne studien valgte å trekke frem 

andre kvaliteter ved menneske-dyr relasjon – de ble som nevnt stadig omtalt som både søsken 

og venner. Det viser hvordan dyrene får mening i deres hverdag og blir nære sosiale 

relasjoner, men for dem var ikke denne relasjonen en erstatning for andre relasjoner. 

Kriminolog Ragnhild Sollund (2013:247-248) argumenterer for at en bør se på denne 

relasjonen som en genuin relasjon fremfor en relasjon der dyret anses som en erstatning for 

menneskelig kontakt. Altså at relasjonen et menneske har til et dyr kan være selve hensikten 

med relasjonen, og at dette er noe som kommer i tillegg til, ikke fremfor, menneskelig 

kontakt. Og det er nettopp dette mine funn viser. For informantene kommer menneske-dyr 

relasjonen først og fremst som et tillegg til relasjoner med andre mennesker. De ønsker å ha 

en relasjon med dyr. Det er en annerledes sosial relasjon som gir dem noe annet enn vanlige 

menneskelige relasjoner. Hvorfor de ønsker dette og hva denne typen relasjon gir dem vil jeg 

se nærmere på i neste kapittel.  

Intervjuutvalget består som nevnt bare av kvinner, og av hjelpesenterets omtrent 100 

frivillige er tre av disse menn. Kanskje vil menn forstå sine relasjoner til kjæledyr annerledes? 

Herzog (2007:7-17) viser dog til at kjønnene er mer like enn ulike på mange områder, og at 

forskjellene varierer med innholdet i forholdet. Menn peker seg særlig ut når det gjelder jakt, 

men er også i flertall i saker som dreier seg om dyremishandling. Kvinner peker seg ut i 

aktivisme for dyrs rettigheter og er ofte overrepresentert ved slike demonstrasjoner. Kvinner 

er også oftere såkalte «hoarders» som vil si at de har flere dyr enn de er i stand til å gi adekvat 

omsorg for. Når det gjelder denne oppgavens tema derimot, menneskers tilknytning til 
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kjæledyr, er menn og kvinner generelt ganske like. Jeg kan likevel ikke si noe om eventuelle 

kjønnsforskjeller i denne konteksten fordi jeg kun har snakket med kvinner.  

4.5 Informantenes forståelse av og samhandling 

med institusjonaliserte katter 

Flere av informantene ønsket å jobbe frivillig med dyr fordi de savnet den jevnlige kontakten 

med et dyr som de tidligere fikk gjennom kjæledyr i egen husholdning.  

Som Sollund (2013:250) peker på har mange kjæledyr ikke mulighet til å leve slik de ville 

gjort fra naturens side. En katt er nysgjerrig og vil ha behov for å utforske, jakte og vandre. 

Som nevnt tidligere praktiserer hjelpesenteret løsdrift, men kattenes frihet begrenses likevel 

ved at de faktisk ikke kan forlate stedet. Ved at mange katter tvinges til å være sammen innen 

et område skapes det en kunstig kattekoloni der kattene må forholde seg til andre katter og 

mennesker om de vil eller ikke. I intervju opplyser leder at DOOAs syn på et godt katteliv 

blant annet innebærer muligheten til å gå inn og ut som dem vil, og søker å ivareta dette ved å 

blant annet ikke tillate adopsjon av kattene som innekatter. Løsdrift er et forsøk på å komme 

så nær kattens naturlige liv dem kan, og samtidig ivareta deres helse og ha kontroll. Denne 

driftsformen åpner også for at hjelperne kan sosialisere kattene under hele vakten.  

 Sanders (1993;2003a) skriver om dyrs identitet med tanke på eiere og deres kjæledyr – 

at eiere tilskriver en identitet til kjæledyret gjennom deres hverdagslige interaksjon. Jeg 

mener at dette er en tilnærming som også kan brukes i sammenheng med informantenes 

relasjoner til kattene på hjelpesenteret. Fordi informantene forstår dyr som unike sosiale 

individer muliggjør det en individuell forståelse av kattene som kan resultere i en tilskreven 

identitet selv om kattene er på huset i en midlertidig periode. Deres tilskrevne identitet legger 

grunnlaget for hvordan hjelperne samhandler med dem, og de individuelle kattene vil til en 

viss grad behandles noe ulik avhengig av hjelpernes forståelser av deres personlige historie og 

personlighet.   

Jeg ser i datamaterialet at deltakerne, uavhengig av hvor knyttet de er til kattene på 

hjelpesenteret, forstår dem som unike individer og tilskriver dem en sosial identitet. Der 

hjelperne kjenner til kattens bakgrunn før hjelpesenteret vil kattenes individualitet forstås i lys 

av dette samt interaksjonen mellom hjelper og katt. Kjenner ikke hjelperne til kattens 

bakgrunn skjer dette gjennom samhandlingen. Alle hjelperne vil så klart ikke ha gjort dette 
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med hver eneste katt, men de har gjerne blitt ekstra kjent med flere av kattene og kan beskrive 

hvem de forskjellige kattene er. 

Interaksjon med bakgrunnsinformasjon 

Det er viktig for informantene å ta hensyn til kattenes opplevelser før de kom til 

hjelpesenteret. De frivillige har en bok tilgjengelig hvor deler av kattenes bakgrunn står 

beskrevet. Liv beskriver her hva hun tenker når hun leser i denne: 

 

Forferdelig. Jeg leser i boka. Jeg fatter ikke at det går an rett og slett. Og da skjønner 

en på en måte mer oppførselen til dyret også. Jeg tenker mange ganger hvis jeg 

kommer med kosten min og en bøtte og du ser at de bare krymper seg. Jeg holder en 

kost, da skjønner du at den katten har fått en del slag altså. Hvis du tar den og klapper 

den og den viker unna. Kanskje deler av kroppen den ikke vil bli tatt på og sånn, da er 

det det at, her har det skjedd noe altså (Liv, 60-årene, frivillig ca. 2 år). 

 

Informasjonen hun får fra boka bruker hun aktivt i sin forståelse av dyrene. Det hun lærer gir 

henne en forklaring på hvorfor kattene er som de er, og hun tilpasser egen interaksjon med de 

ulike kattene ut fra informasjonen i boka og hvordan de reagerer i samhandling. Det at hun nå 

vet hvorfor en spesifikk katt reagerer så sterkt på for eksempel en kost hun bruker under 

rengjøring er med på å skape kattenes unike personlige historie. Ikke bare vet hun hva som 

har skjedd med den, men hun vet også hvorfor katten er som den er. Hun tilpasser dermed 

hvordan hun samhandler med kattene. Jeppe var en katt mange av informantene var glad i og 

som de aller fleste visste bakgrunnen til. Han reagerte særlig på brå bevegelser, og var en 

veldig skvetten katt. For flere av informantene, og en del andre hjelpere, førte dette til at de 

fikk en ekstra omsorg for han. Om Jeppe var i nærheten var det vanlig at mange tilpasset seg, 

og var mer varsomme rundt han for å ikke stresse han unødvendig.  

Mens det i enkelte tilfeller forklarer kattenes forsiktige eller skvetne atferd gjør det i 

andre tilfeller at informantene blir imponert over kattens atferd til tross for dens opplevelser. 

Hanne forteller: 

 

Sånn som yndlingen min da, som heter Skipper’n, han hadde jo gått ute i to år. Og da 

synes jeg det er så sinnssykt at dyr som kan ha gått.. Som bare har blitt forlatt og har 

gått alene i to år kan være så glad i mennesker! Og Venus som er kjempeglad i 

mennesker ble funnet i en pappeske i en søppelkontainer. Det er helt forferdelig at 

noen kan gjøre det. Og hun er kjempeglad i mennesker. Det sier så mye om dyra da 

som er så uskyldige (Hanne, 20-årene, frivillig ca. 1 år). 
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Hanne uttrykker at hun er overrasket og imponert over at disse kattene fortsatt viser tillit til 

mennesker til tross for at de har vært utsatt for mislighold. For Hanne forsterker dette hennes 

inntrykk av dyr som uskyldige, noe som er sentralt i hennes forståelse av dyr. Hanne bruker 

informasjonen om kattenes historie og ser hvordan dette ikke ser ut til å påvirke deres 

samhandling med henne og de andre hjelperne. For Skipper’n og Venus blir deres tidligere 

liv, hvordan dette påvirker og ikke påvirker deres nåværende atferd samt deres 

personlighetstrekk en viktig del av deres nåværende tilskrevne identitet – som hjelperne har 

fått tilgang til via samhandling og tilgjengelig informasjon om kattene. 

Interaksjon uten bakgrunnsinformasjon 

Det er ikke alltid man vet forhistorien til kattene, og det er heller ikke alle hjelperne som har 

lest i boka med oversikten over kattene. Kattenes individualitet og identitet baseres da først og 

fremst på det informantene erfarer gjennom interaksjonen med disse kattene.  

Hjelperne tilnærmer seg kattene på ulike måter. Noen hjelpere skiller mellom kattene 

de kjenner og ikke kjenner, det vil si at de er mer forsiktige i interaksjon med kattene de 

opplever å ikke kjenne. Synnøve forteller hvordan hun går frem med nye katter: 

 

Katter jeg kjenner går jeg bare rett bort og klapper, men med nye da er det den der 

vanlige med å lissom sette seg ned og gi dem hånda sånn. Ta frem hånda og la dem 

lukte og si «Pus, er du snill pus du a? Er du fin pus du a?». Hvis den mjauer eller gnir 

seg eller har kroppsspråk til å være kosete så hilser jeg eller klapper jeg selvfølgelig 

litt. Jeg merker jo fort, jeg er jo så vant til kattekroppsspråk og kattemåten å være på, 

om de er villige til det eller ikke. Så jeg tilnærmer meg dem på en helt sånn typisk 

måte. Lar de snuse på hånden min (Synnøve, 40-årene, frivillig ca. 5 år). 

 

Ved å hilse på kattene ønsker hun å vise katten at hun er ufarlig. Hvordan katten reagerer 

forteller Synnøve noe om hvordan den katten er. Første møtet med katten kan ha mye å si for 

den videre forståelsen av individet, og som Synnøve sier har hun med erfaring god forståelse 

for katters kroppsspråk. Dette gjør at hun har noen «knagger» hun kan henge ulik atferd på. 

Hvis katten viser at den er kosen ved første møtet forteller dette Synnøve at den katten trolig 

er sosial. Det at katten er sosial blir en del av kattens identitet, og vil legge grunnlag for videre 

interaksjon mellom menneske og katt. 

Andre hjelpere er mer frempå og kan gå rett bort til en katt og løfte den opp. I de fleste 

tilfeller går det bra, men i et tilfelle observerte jeg at katten som ble løftet opp, Tigergutt, ikke 

ønsket dette og reagerte med å bite hjelperen svakt i halsen. Det førte til at hjelperen satte 
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katten ned umiddelbart og kommuniserte med de andre frivillige på en humoristisk måte om 

hva som nettopp skjedde. En av de andre hjelperne kunne fortelle at Tigergutt ikke likte å bli 

løftet på. Dette var en situasjon der hjelperen risikerte å tape ansikt og sin respektabilitet. For 

å bevare sin fremtreden snur hun seg mot de andre frivillige. Ved at de andre frivillige ler med 

henne av situasjonen og forklarer at denne katten ikke liker å bli løftet viser de aktelse og 

hjelper henne med å opprettholde sin respekt – hun taper ikke ansikt (Goffman 1967/2005:56-

57,77). Hjelperen som ble avvist av Tigergutt fikk ny kjennskap om han og kan bruke denne 

erfaringen i andre sosiale situasjoner og i samhandling med ham.  

I tilfeller der katten viser seg å være åpenbart redd må hjelperne forholde seg 

annerledes til den katten. Karoline forteller hvordan sky katter krever en annen håndtering enn 

trygge katter: 

 

Hvis det er veldige skye katter så synes jeg det er.. Man trenger jo tålmodighet. Man 

må jo virkelig ha en tilbakeholdenhet når man ikke kan gå og bare kose på en måte. 

Det tar deg kanskje et kvarter til tjue minutt og bare å sitte ved siden av katta og se på 

han. Eller bare snakker med han på en måte (Karoline, 30-årene, frivillig ca. 4 år). 

 

En redd katt må roes ned og bli trygg. For å oppnå dette kreves det tid og tålmodighet. Dette 

gjøres ved å være i nærheten av katten og snakke rolig med den. La den forstå at det ikke er 

farlig. Dette er noe Karoline er villig til å investere i og jobbe for. Før katten er blitt trygg vil 

hvordan hjelperne samhandler med den være basert på en forståelse av den som redd og de vil 

tilpasse egen atferd deretter. Når katten er blitt trygg begynner den virkelige bli kjent-fasen og 

kattens personlighetstrekk kommer frem, og det er først da hjelperne tilskriver katten en 

identitet basert på dens art, personlighet og, riktignok korte, historie som Hanne har vært en 

del av. 

Før intervjuene var i gang forventet jeg at informantene ville ha mer å fortelle om 

kattene i den settingen de er – altså at dette er dyr som på en eller annen måte er misligholdt 

og derfor har havnet på hjelpesenteret. Selv om det ble snakket om kattenes fortid og at de 

synes dette var trist ble dette mer brukt som en del av fortellingene om kattene i dag. 

Informantene var opptatt av kattene i nåtid og det fremsto for dem at de fleste av kattene 

hadde det greit på hjelpesenteret, selv om de nevnte at de helst skulle sett at det ikke var et 

behov for et slikt sted. Mye av grunnen til at hjelperne får et mer distansert forhold til denne 

siden skyldes trolig at kattene er i fosterhjem før de kommer til hjelpesenteret.  
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En kollektiv tilskreven identitet 

Dyr kan fungere som sosiale tilretteleggere i sosiale situasjoner (Sanders 2003a:412), og 

kattene er et vanlig samtaleemne blant hjelperne. Ofte samles hjelperne rundt stuebordet, og 

dette blir en sosial aktivitet hvor det produserer gruppesolidaritet, symboler som representerer 

gruppa og hvor deltakerne får det Collins kaller emosjonell energi (2004:49,85-86). Disse 

samtalene er et interaksjonsritual der kattene, fortellingene om dem og deres tilskrevne 

identitet blir symboler som knytter hjelperne sammen via samtale. Samtidig har disse 

samtalene en forsterkende effekt på hjelpernes forståelser av de ulike kattene. Flere av 

informantene snakket om de samme kattene som hadde vært eller var på huset under 

intervjuperioden. En katt som stadig dukket opp hos informantene var Jeppe. Han hadde nylig 

vært gjennom en endring i atferdsmønster: 

 

Han Jeppe, han har alltid vært kjempe redd. Han har alltid vært så redd for brå 

bevegelser. Og i stad så hoppa han opp på fanget mitt, og jeg bare "oi, det her var 

veldig uvant". Også begynte han å kose med nesa mi og jeg bare "[navn] ser du det 

her?" og hun bare "Ja, hva skjer?". For han har jo alltid vært kjemperedd. Så det er 

veldig hyggelig. Da føler du at det du gjør er verdt det da (Hanne, 20-årene, frivillig 

ca. 1 år).  

 

Jeppe var en katt mange viste ekstra omsorg for fordi han var lenge var veldig skvetten. Han 

var også en av kattene hvor forhistorien aktivt ble snakket om. Hvor han kom fra var altså 

viktig for hvem Jeppe var på hjelpesenteret og mange jobbet for å få han trygg. Som Hanne 

beskriver i sitatet over skjedde det, slik deltakerne opplevde det, en brå endring i hans atferd. 

Han gikk fra å være en nervøs og skvetten katt til å aktivt søke kontakt med hjelperne, og til 

og med gå helt opp i ansiktene deres. Maria hadde en lignende fortelling om Jeppe, men det 

som gjør hennes sitat ekstra interessant er at da hun ble intervjuet hadde hun hatt få vakter på 

hjelpesenteret: 

 

En som heter Jeppe han har vært engstelige for han […], han har ikke hatt det noe 

godt. Han har blitt sparket litt og var veldig redd i begynnelsen. Men nå har han, i dag 

så har han ligget her [viser til brystet], på brystet mitt da. Det var veldig deilig. Også 

hver gang så er han litt mer frempå. Og det er så godt å se sånn skritt frem. Begynner å 

få tillit igjen. For det er jo litt vanskelig når du har hatt det vondt (Maria, 30-årene, 

frivillig ca. 1 måned).  

 

Hun forteller samme historie som Hanne over, og viser her at hun allerede har et bilde av 

hvem og hvordan Jeppe er samt hans bakgrunnshistorie. Jeppe var en som hadde en tydelige 
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kollektiv identitet tilskrevet av hjelperne. Dette viser hvordan det å snakke om kattene skaper 

og forsterker en bestemt identitet og hjelperne utvikler en felles forståelse av hvordan den 

katten er som individ. Maria har blitt fortalt Jeppes historie, både fra tiden før hjelpesenteret 

og tiden på huset. Hun har på den måten internalisert forståelsen av Jeppe, og legger dermed 

også merke til når Jeppe viser større grad av tillit til mennesker og gradvis blir mindre 

skvetten. Jeppe er et eksempel på at kattenes identitet er dynamisk. Slik som identiteten kan 

erverves i interaksjon, riktignok via en menneskelig tilskrivelse, kan den også justeres ut fra 

endringer i kattens atferd i interaksjon med mennesker. Hjelpesenteret har mange eksempler 

på katter som etter en tid endrer seg og dette gjenspeiler seg i beskrivelsene om dem. Selve 

endringen blir en del av deres tilskrevne identitet slik som fortellingen om Jeppe nesten alltid 

inkluderte endringene i hans atferd.  

4.6 Interaksjonsdans mellom menneske og katt 

Samhandling mellom menneske og katt består både av ikke-verbale gester og språk. En gest, 

eller en fakte, kan ses slik: «The «gesture» may be identified with these beginnings of social 

acts which are stimuli for the response of other forms» (Mead 1934:43). Både menneskene og 

kattene kan åpne med en slik gest og slik invitere til videre samhandling, eller samhandlingen 

kan avbrytes ved det. Mead (1934:43-44) peker på at Darwin var opptatt av gester som dette 

fordi gestene utrykker følelser, og sender slik et signal til andre deltakere i situasjonen. Den 

sosiale situasjonen mellom en katt og et menneske kan ses som en «interaksjonsdans». Med 

det mener jeg at som i en dans følger interaksjonen en del steg – det er et mønster i 

samhandlingen. Rekkefølge og innehold i interaksjonen vil variere ut fra situasjonens 

kontekst, men det er visse elementer som går igjen. Jeg vil først vise til de ikke-språklige 

handlingene fra den menneskelige aktøren, men i praksis brukes de verbale og ikke-verbale 

kommunikasjonsformene samtidig.  

 I interaksjon mellom menneske og katt brukes hendene aktivt. De brukes for å hilse på 

katten ved at deltakerne lar katten lukte på hånden. Noen ganger kan dette være en invitasjon 

til videre samhandling fra den menneskelige aktørens side, og vanligvis fører dette til tre 

mulige responser fra katten: 1. den godtar invitasjonen og tar aktivt del i samhandling 2. den 

godtar «passivt» ved at menneske kan klappe den, men den gjør ingen tegn til å være 

interessert i mer 3. den avviser invitasjonen ved å fjerne seg fra situasjonen.  



67 

 

 I lek bruker hjelperne hendene på to måter, enten ved å holde i andre fysiske leker 

eller ved å bruke de faktiske hendene til å signalisere lek for eksempel ved å holde frem 

hånden og flytte den raskt rundt på en overflate i håp om å oppnå eller beholde kattens 

oppmerksomhet. Hendene brukes også i et forsøk på å lokke en katt til seg for eksempel ved å 

klappe på låret eller på sofaen samtidig som de menneskelige aktørene ser på katten, dette blir 

en måte å signalisere til katten at de ønsker oppmerksomhet.    

Kattens blikk er en annen sentral del av interaksjonsdansen. Det skjer stadig vekk at en 

av kattene på hjelpesenteret sitter på kjøkkenbenken eller på gulvet og kikker på en av 

hjelperne. Resultatet er som regel at hjelperne ser dette og kommuniserer videre med katten. 

Hvis hjelperne koser med en katt der katten har sitt ansikt vendt mot menneskets ansikt vil 

mennesket typisk holde øyekontakt. Denne form for «faze gazing» er ifølge Sanders 

(2009:49) et vanlig element i ikke-verbal samhandling mellom mennesker og dyr som 

signaliserer og forsterker intimitet mellom partene. Noen katter, særlig de mest sosiale, kan gå 

helt opp i ansiktet til mennesker. Det er vanlig atferd mellom katter å «dulte» i hodet til en 

annen og slik «kose». Noen gjør altså dette med mennesker også, og hjelperne responderer 

typisk på dette ved å svare på atferden med den samme handlingen. Altså ved å legge hode 

inntil katten og «ta i mot» kattens hodedult. 

«Det er ikke alltid vi vil kose» 

Det å ta den andres rolle er vanlig ved denne interaksjonsdansen. Her kommer også de verbale 

kommunikasjonsformene inn. Kamilla samhandlet med kattene gjentatte ganger under 

intervjuet: 

 

[endrer tonefall og henvender seg til Tigergutt] Han her er vi litt obs på. Han er en 

kosepus noen ganger, men vi skal passe oss. Det er ikke alltid vi vil kose. Sånn er det 

bare med meg [normalt tonefall].   

 

Det at informanten snakker i et høyere tonefall enn normalt indikerer at hun snakker med 

katten og ikke meg direkte. Når hun begynner å prate til Tigergutt som ligger helt inntil henne 

klapper hun på ham. Underveis i setningen endrer betydningen av «vi» seg fra å innebære 

hjelperne til å bety katten. Hun snakker for Tigergutt (Arluke & Sanders 1996:67), og ved å 

gjøre dette viser hun at hun har kunnskap om kattens personlighet samtidig som hun formidler 

sider ved ham til meg. Senere i intervjuet oppdager informanten at en annen katt sitter og ser 

på henne: 
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[Endrer tonefall] Skal du komme her a? Kom her a, Vipsi. Ja, nå ligger Tigern der. Ja, 

kom da. Så fin a Vipsi-jenta. Ja [Slår brått om til normal stemme og volum]. 

 

Her har altså kattens blikk spilt en viktig rolle i at Kamilla begynner å prate med henne. 

Videre forsøker hun å lokke Vipsi til seg, men ser at hun er avventende og antar at det er på 

grunn av Tigergutt som hun tidligere har antydet kan være uforutsigbar. Når mennesker 

kommuniserer med dyr er det vanlig å stille mange spørsmål direkte rettet mot dyret. Dette er 

også tilfelle ved hjelpesenteret, men også generelle utsagn, som det over, gjentas gjerne flere 

ganger. Hjelperne svarer så på vegne av katten det hun antar katteaktøren ville svart på 

spørsmålet (Arluke & Sanders 1996:68). Kamilla endrer tonefall når hun snakker til og for 

kattene, noe de fleste andre hjelperne også gjør. De bruker ikke nødvendigvis såkalt 

«babyspråk», noen ganger er det bare at de gjør stemmen mykere. Det å endre måten å snakke 

på signaliserer overfor meg, og for katten, at det nå er katten Kamilla snakker til. Kamilla 

lykkes i å få Vipsi opp i sofaen ved å prate til henne og til tross for at Tigergutt allerede lå i 

nærheten av informanten. Dermed hadde informanten to katter liggende i umiddelbar nærhet 

under store deler av intervjuet. I denne interaksjonsdansen har hun brukt allerede eksisterende 

erfaring med og kunnskap om kattene til å forme sin interaksjon etter dem, og til å snakke for 

dem.    

Interaksjonsritualer 

Interaksjonsdansen mellom menneske og katt består som vist av både ikke-verbale gester og 

verbal kommunikasjon. Denne samhandlingen kan også ta form av interaksjonsritualer. 

Randall Collins (1989:11-15) kritikk av Mead går ut på et manglende sosialt perspektiv. For 

der Mead forstår handling som utilitaristisk motivert mener Collins at det sosiale i seg selv er 

motivasjonen for å delta i samhandling med andre sosiale aktører. Det aller meste av den 

observerte samhandlingen mellom menneske og katt er basert på sosiale mål. 

Collins (2004:48) har fire ingredienser som produserer et interaksjonsritual i sin 

ritualteori. Jeg har presentert denne i teorikapittelet, men vil kort repetere de fire 

ingrediensene her. Den første ingrediensen innebærer at det må være minst to sosiale aktører 

til stede i situasjonen. Som vist forstås kattene her som sosiale aktører og vil derfor sammen 

med en menneskelig aktør utgjøre en gruppe. Den andre ingrediensen er barrierer til 

utenforstående, altså at det er tydelig for deltakerne hvem som er en del av interaksjonen og 

hvem som ikke er det. Den tredje ingrediensen er gjensidig fokus for oppmerksomhet, altså at 
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deltakerne har sin oppmerksomhet vendt mot det samme. Dette er det samme som å ta den 

andres rolle. Den fjerde og siste ingrediensen for å produsere et vellykket interaksjonsritual er 

at deltakerne oppnår en lignende stemning eller erfaring. Det finnes to typer ritualer på 

hjelpesenteret – ritualer kattene skaper og ritualer hjelperne skaper.  

Førstnevnte ritual skapes ved at en av kattene foretar en handling som menneskene 

responderer på. Her vil jeg presisere at selv om det er kattene som åpner interaksjonen i disse 

tilfellene er det informantene som skaper og opprettholder ritualet ved å svare på kattenes 

atferd. Analytisk vil jeg likevel forholde meg til dette som ritualer kattene skaper fordi deres 

atferd er den utløsende faktoren i disse tilfellene. Det kan virke kontroversielt å påstå og 

kunne se Collins fjerde ingrediens hos katteaktørene, og jeg kan så klart ikke vite om eller hva 

kattene føler, men ved å observere om kattene godtar eller avviser hjelpernes handling mener 

jeg å kunne si om hjelperne og katten deler stemning eller følelsesmessig erfaring i 

situasjonen. Om kattene godtar hjelpernes handlinger rettet mot dem tolker jeg dette som at de 

deler en positiv opplevelse av situasjonen og dermed oppfyller Collins fjerde ingrediens. 

Karoline forteller at hun pleier å komme omtrent en halvtime før de andre hjelperne for å 

sosialisere med kattene: 

 

Jeg liker når jeg åpner at alle kattene sitter der forventningsfullt bak døra og vil ha kos. 

Alle samtidig. Så jeg synes akkurat den første halvtimen er veldig fin, det å bare gå 

rundt og se at alle er på plass (Karoline, 30-årene, frivillig ca. 4 år). 

 

Deltakerne i situasjonen er henne og alle kattene som sitter og venter, mens det kan komme 

nye katter inn som deltakere er det åpenbart at alle utenfor hjelpesenterets vegger er 

ekskluderte fra interaksjonen. Når hun kommer innenfor døra er det første hun gjør å kose 

med kattene som venter på henne. I denne situasjonen fokuserer alle på denne aktiviteten og 

de har dermed gjensidig fokus for oppmerksomhet. Både Karoline og kattene deler en positiv 

stemning og det produseres emosjonell energi (Collins 2004:49). 

Et annet eksempel på ritualer kattene skaper er det Eliot som står for. På badet står alt 

av rengjøringsutstyr og det er der hjelperne fyller vann i bøttene. I hjørnet på den samme 

benken er det en katteseng. Denne senga var det i en lang periode kun Eliot som brukte. Hver 

gang en hjelper kommer inn våkner han og kikker spent på hjelperen. Når han ser at hjelperen 

skal til vasken hopper han lynraskt på plass ved siden av. Han vil så typisk stirre på krana og 

vasken og kikke opp på hjelperen. Han vet hva han vil og han vet at det kun er hjelperne som 

kan gjøre det for ham. Både Eliot og den aktuelle hjelperen har fokus på det samme objektet. 
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Når hjelperne setter på krana drikker han ivrig. Dette er et suksessfullt ritual der utfallet er en 

felles positiv stemning. 

Når Eliot senere flyttet sin «drikke av krana»-ritual til kjøkkenet var ikke ritualet 

lenger suksessfullt. Kattene får nemlig ikke drikke av krana på kjøkkenet, og mens han venter 

med forhåpninger om at hjelperen skal skru på krana vil ikke hjelperen gjøre dette – de deler 

ikke en felles stemning og ritualet feiler. Denne form for interaksjon mellom katt og hjelper 

har hovedsakelig et sosialt mål. Måter hjelperne var sosiale med kattene på var å prate til dem, 

kose med dem og leke med dem, og de ble ekstra glade når det var kattene som tok initiativ 

fordi kattene slik viste tillitt og hengivenhet. Denne type interaksjon bidrar til at hjelperne 

opplever å delta i et fellesskap med kattene hvor de får være en del av flokken.  

Ritualer med kattene der hjelperne åpner interaksjonen kan for eksempel være lek og 

det å kose. Denne form for interaksjon kan riktignok også åpnes av kattene, men i mange 

tilfeller er det hjelperne som tar initiativ til lek mellom dem. Ikke alle disse ritualene er 

suksessfulle. Emmaline var en liten og litt rar katt som ofte befant seg på benker og bord. Når 

folk klappet henne virket det som om det gikk greit, men et klapp for mye førte til at hun bet 

etter hånda til den som klappet henne. Emmaline avviste dermed hjelperens handling og 

ritualet feilet.  

4.7 Å knytte seg, eller ikke knytte seg til kattene 

Informantene fremstiller sine relasjoner med egne kjæledyr og kattene på hjelpesenteret på 

lignende måter, og flere av informantene ble emosjonelt knyttet til kattene til tross for den 

iboende midlertidigheten i deres relasjoner. Noen savner kattene når de ikke er på 

hjelpesenteret mens andre egentlig ikke tenker så mye på dem når de ikke er der, andre igjen 

savner mest det å være på hjelpesenteret. For informantene handler det gjerne om «å kjenne» 

kattene, og hvor godt de selv opplever å kjenne en katt bestemmer hvor knyttet de blir til 

katten. Sofie brukte ikke så mye tid på å bli kjent med de ulike kattene og følte heller ikke så 

mye rundt dem: 

 

Altså, disse er jeg jo ikke knyttet til. Disse bekymrer jeg meg ikke for. På langt nær på 

samme måte, men det har jo vært katter her hvor jeg, hvis jeg har oppdaget på vakt at 

noen er syke, så skjer det jo at jeg sjekker med de som er på vakt [en annen dag] for å 

høre hva det var og litt sånt (Sofie, 40-årene, frivillig ca. 8 år). 
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 For henne handlet det mer om å sørge for at kattene hadde det bra og det å kunne se at hun 

har gjort en forskjell når hun gikk hjem for dagen. Hun synes det var hyggelig å sitte i sofaen 

å kose med en katt, men hun var ikke like følelsesmessig investert i dem som en del av de 

andre informantene var. Hun hadde vært på hjelpesenteret i lang tid og var vant med et stort 

omløp av katter. I tillegg hadde hun flere katter hjemme og hadde dermed den hverdagslige 

kontakten med dyr som mange av informantene manglet. Men Sofie er et unntak. De fleste av 

informantene blir i en eller annen grad emosjonelt knyttet til enkelte av kattene. På en vakt 

observerte jeg en hjelper som løftet opp en katt. Hun gikk rundt og bar på den, koste med den 

og satte den på fanget, og katten reagerte positivt. Grunnen til at hun hadde valgt seg ut 

akkurat denne var at han lignet på hennes tidligere katt. Katten var et bilde på noe hun 

tidligere hadde hatt, men nå hadde mistet. Dette er noe som går igjen. Flere av hjelperne blir 

raskere knyttet til en katt om den minner dem om katter de tidligere har hatt nære relasjoner 

til. Dette kommer trolig av at det bringer minner tilbake, og ved at de viser større interesse for 

denne katten blir de også raskere kjent med dette individet – og slik blir de emosjonelt knyttet 

til den. I noen tilfeller har det ført til at de selv har adoptert den eller de kattene som de har 

knyttet seg til. Andre opplever å få med seg bilder hjem av katten de har god kontakt med. 

Hanne var en av dem som har blitt nært knyttet til flere av kattene: 

 

Du finner alltids noen favoritter. […] Jeg har en venninne som jobber her. Så drev jeg 

å snakka om Skipper’n da, min yndlingskatt, han har jo fått hjem nå. Litt sånn 

bittersøtt. Men hun bare "ja, han er min favoritt og", og da ble jeg sånn "Nei, han er 

min" ikke sant […] Ja, jeg kjente jeg ble litt sånn eiesjuk der. Det var litt rart [ler]. 

Nei, jeg pleier å ha et veldig godt forholdt til dem og jeg liker å tro at de kjenner meg 

igjen (Hanne, 20-årene, frivillig ca. 1 år). 

 

Ved at Hanne ler når hun forteller om sine eierskap-følelser viser det at hun ble overrasket 

over egne følelser og hvor sterkt hun følte for katten Skipper’n. Da han fikk et nytt hjem 

beskriver hun det som «bittersøtt». Denne form for ambivalente følelser forteller mange av 

informantene om. Alle informantene er innforståtte med at hjelpesenteret kun er et stopp på 

veien for kattene som er der. Likevel, noen av informantene blir i større grad enn andre 

knyttet til enkelte av kattene noe som fører til at de kan få ambivalente følelser når kattene 

omplasseres. Samtidig så vet hjelperne at det er det beste for katten. Det fører til at 

informantene justerer følelsene sine og føler glede på vegne av kattene for at de har fått sine 

«egne mennesker». Det er dette de jobber for på hjelpesenteret – at kattene skal bli trygge 

katter slik at noen ønsker å adoptere dem. For Hanne sin del førte det til at hun måtte bli 
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bevisst over egne følelser: «Jeg har lært meg det nå at kattene forsvinner herfra, så jeg prøver 

å ikke bli for glad i dem».  

Det kan tenkes at dem som selv ikke har dyr for øyeblikket lettere blir emosjonelt 

knyttet til kattene på hjelpesenteret, samtidig viser intervjuene at flere av informantene med 

egne katter også blir knyttet til enkelte av dem som er på hjelpesenteret. Selv om hjelperne i 

ulike grad blir emosjonelt knyttet til kattene på hjelpesenteret er det ikke de eksakt samme 

følelsene som er knyttet til deres egne kjæledyr. Liv forteller om hvordan relasjonene skiller 

seg: 

Ja, for jeg forlot jo ikke min egen katt sånn som jeg gjør her. Her kommer jeg også er 

jeg her fire-fem timer også går jeg igjen. Min egen katt var jo der hele tiden. Ut og inn, 

og jeg så stadig vekk til henne. Ja, nå er hun i huset sitt og nå er hun der. Det var mye 

mer sånn kontinuerlig, døgnkontinuerlig. Hørte at hun var oppe å spiste og knasket om 

natten og sånn og. Så du blir jo, det blir jo på den måten litt nærmere. Her vet jeg – her 

gjør jeg en innsats fra dag til dag. Så kommer det noen andre og overtar. Og at det går 

rundt, og går helt fint. Så, så det blir jo annerledes (Liv, 60-årene, frivillig ca. 4 år). 

 

Som Liv peker på foregår disse relasjonene i forskjellige kontekster. I motsetning til sine 

private kjæledyr forlater hjelperne kattene på hjelpesenteret, det er ikke hovedsakelig deres 

ansvar. Deres egne katter forholder de seg til hele tiden, de er en del av hverandres hverdag.  

Informantenes beskrivelser av dyr som nære venner og familie er begrenset til dyrene de har 

delt eller deler sine hjem med, og er ikke beskrivelser de bruker om kattene på hjelpesenteret. 

Dette er trolig en konsekvens av den iboende midlertidigheten i deres relasjoner med kattene 

på hjelpesenteret. Hjelperne vet at alle kattene skal videre i egne hjem og få sine egne 

mennesker. En annen faktor er tid. Ingen hjelpere er på huset hver dag og tilbringer trolig ikke 

nok tid sammen med kattene til å forstå dem som venner på samme måte som de gjør egne 

dyr. Slik det fremstår her er dette noe som oppstår i en kontekst av et hjem, mens 

konstruksjonen av dyr som personer og tilskrivelse av en identitet ikke er avhengig av dette, 

men krever at partene deltar i sosial interaksjon med hverandre. 

4.8 Oppsummering 

Deltakerne ser dyr som unike individer som tenker og føler på andre måter enn mennesker, 

med egne ønsker og preferanser. Det å definere dyr som unike, sosiale individer med unike 

identiteter muliggjør meningsfull sosial interaksjon mellom et menneske og et dyr. De forstår 

sin tilknytning til sine kjæledyr gjennom å definere dem som familie og venner. Det å 

konstruere dyr som personer er et viktig skritt i retningen av å integrere dem i familien. At dyr 
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omtales og defineres som venner, søsken, barn eller familie kan tolkes som at informantene 

antropomorfiserer dyrene sine, men i likhet med Sanders (1993) anser jeg dette som et begrep 

som kan fremstå som å avfeie deltakernes perspektiver og opplevelser av sine relasjoner med 

dyr. Det sentrale er at deltakerne anser kattene som unike sosiale aktører og forstår og 

samhandler med dem på dette grunnlaget. En bedre forståelse kan være å anse at dette er 

begreper som best beskriver hvor nære og viktige informantene opplever relasjonene de har 

med dyr. Det er ordene de opplever er det som best beskriver hvordan de opplever det. Disse 

ordene bærer med seg mye mening, slik som nærhet, fortrolighet, pålitelighet. Og dette er 

egenskaper informantene opplever at de også får fra relasjoner med kjæledyr, for noen er 

disse egenskapene til og med sterkere i deres relasjoner med dyr. Flere av informantene blir 

emosjonelt knyttet til kattene på hjelpesenteret, men beskriver likevel ikke disse relasjonene 

med familiære begreper. Slik det fremstår her er denne forståelsen av relasjonen noe som 

oppstår i en hjemlig kontekst. Deltakerne plasserer likevel sin relasjon til dyr inn i et 

antroposentrisk verdensbilde i og med at de forstår dyr og sine forhold til dem med 

utgangspunkt i det menneskelige.  

 Dyrets identitet tilskrives, og endres, gjennom interaksjon. Dette skjer ikke bare 

mellom eier og kjæledyr som tilbringer mye tid sammen. Informantene tilskriver også kattene 

på hjelpesenteret en identitet. De gjør ikke dette med alle 50 katter, men blir gjerne ekstra 

kjent med enkelte av dem og vil derfor lettere legge merke til disse kattenes atferd. Det de 

lærer om kattene bruker de i sin forståelse av dem. Deres forståelse av de individuelle dyrene 

ligger til grunn når informantene samhandler med dyr de kjenner til, og slik vil kattene til en 

viss grad behandles forskjellige basert på denne forståelsen av dem som individer med en 

egen personlighet, ønsker, preferanser og livshistorie.   

Hjelperne som er intervjuet til denne studien har jevnlige vakter på hjelpesenteret. 

Hadde intervjuene først og fremst vært med ekstravakter som tar vakter nå og da, er det ikke 

sikkert de ville hatt en lik form for samhandling og kanskje ikke kjent kattene like godt.  

Informantene opplever sine relasjoner med kattene på hjelpesenteret på en positiv måte.  
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5 En betingelsesløs hengivenhet 

 

Her ser jeg på informantenes personlige motivasjon for å ha sosiale relasjoner til kjæledyr. 

Jeg belyser hvordan deres opplevelser og forståelser av deres relasjoner til både mennesker og 

dyr preger motivasjonen. Her vil Goffmans teori om den sosiale situasjonen stå sentralt. 

Videre belyser jeg på hvordan deres motivasjoner påvirker deres opplevelse av å være frivillig 

ved hjelpesenteret og hva det gir dem. 

5.1 Dyr som noe annet enn mennesker 

Mange av informantene sammenligner dyr med mennesker. Liv forteller om hvorfor hun liker 

å omgås dyr: 

 

Fordi et dyr er så [pause]. Det setter ingen betingelser, et dyr er seg selv. Altså, et 

menneske kan sette i gang så mye faenskap ikke sant. Det gjør ikke dyr. Dyr lever og 

eksisterer og lever sitt liv på sine premisser og gjør det som er naturlig og instinktivt 

for det dyret (Liv, 60-årene, frivillig ca. 2 år). 

 

For henne er relasjonen med dyr en fri relasjon i den forstand at relasjonen er uten 

forventninger og krav fra andre.  Når hun sier at et dyr er seg selv gjør det at hun vet hva hun 

kan forvente og at det ikke ligger noen skjulte hensikter bak deres atferd – noe hun ikke alltid 

kan med mennesker.  Liv forteller videre: 

 

Når du ser hva mennesker kan få i stand så tenker jeg at hvis det ikke hadde vært 

mennesker på jorda så hadde det vært perfekt balanse. Det er jo mennesker som tar for 

seg og sier «sånn og sånn» og eiendomsrett og «jeg har makt over deg» ikke sant  

(Liv, 60-årene, frivillig ca. 2 år).  

 

Hun hever blikket og ser de negative konsekvensene menneskelig handling har hatt for andre 

mennesker, dyr og naturen. Dette gir henne et misantropisk syn på menneskeheten som en 

helhet (Franklin 1999), og får henne til å tenke at verden hadde vært et bedre sted uten. 

Menneskene representerer det destruktive i verden mens dyrene representerer noe uskyldig og 

naturlig.  

Som nevnt gikk jeg tematisk bredt ut i intervjuene. Jeg hadde en forventning om at 

informantene kanskje var politisk engasjert i dyrs rettigheter. Derfor inkluderte jeg en seksjon 

som kan sies å være forbruker- og politiske spørsmål. Det viste seg at dette ikke var et 
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fremtredende trekk. To av informantene hadde vært medlem av en dyrevernsorganisasjon som 

hovedsakelig jobber politisk tidligere, men ingen var det på intervjutidspunktet. En informant 

var vegetarianer. Motstand mot pelsdyroppdrett var det dog stor oppslutning om blant 

deltakerne og andre frivillige ved hjelpesenteret. Informantene fremstilte seg ikke først og 

fremst som dyrevernere i intervjuene. Deres motstand blant annet mot pelsdyroppdrett viser at 

de likevel er opptatt av dyrs velferd. De fleste av studiens deltakere passer inn i idealtypen 

Franklin (1999:32-33) beskriver som «The Sentimental Attitude» ved at de karakteriserer seg 

som glad i dyr, og er opptatt av at dyr skal behandles på en god måte. Gjennom deres 

frivillige engasjement ved hjelpesenteret får deltakerne se eksempler på dyr som ikke er 

behandlet på en slik måte de vil anse som god. Kattene kommer som nevnt ikke direkte fra 

gata eller annen mislighold til hjelpesenteret. De er først innom veterinær og fosterhjem. 

Likevel får hjelperne noe innblikk i hva kattene har vært utsatt for av andre mennesker. For 

noen av informantene har dette forsterket deres allerede eksisterende perspektiv, for andre har 

det ført til at de ble mer bevisst over hvordan noen mennesker behandler dyr. Flere av 

deltakerne viser tendenser til misantropi, men det betyr ikke at de forakter enkeltindivider. De 

kan ha velfungerende relasjoner med andre mennesker selv om de fremstiller mennesker i et 

negativt lys. Deres misantropiske syn er på menneskeheten som gruppe, noen få trekker frem 

hvilke skader deres egen art kan forårsake, men typiske trekk ved menneskelig interaksjon 

trekkes i større grad frem. Dyr har historisk blitt brukt som et verktøy for å vise det unike og 

overlegne ved mennesker (Tester 1991:48), men informantene gjør motsatt. De sammenligner 

dyr med mennesker for å trekke frem det unike ved dyrene, og hvordan de i noen tilfeller 

foretrekker dyrenes egenskaper. 

5.2 Ærlige og ukompliserte relasjoner 

Den sosiale situasjonen mellom to menneskelige aktører kan ses som en forestilling der 

deltakerne fremstiller seg selv på bestemte måter – de spille roller for hverandre (Goffman 

1992). Noe av det deltakerne trekker frem som unikt ved menneske-dyr relasjoner er at det 

ikke finnes en slik forestilling i sosial samhandling med dyr. Karoline sier: 

 

Du vet at du har de der. Du må ikke tenke fem ganger rundt et hjørne for å være 

sammen med et dyr. Hvis du går tur med en hund eller sitter i sofaen med en katt, det 

er liksom den situasjonen. Det er ikke mer rundt. Ingen baktanker. 

 

H: En enklere relasjon? 
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I: Ja, veldig, veldig enkel relasjon. Nettopp (Karoline, 30-årene, frivillig ca. 4 år). 

 

Situasjonen er det den er, verken mer eller mindre. I stedet for å konstruere og spille en rolle 

kan Karoline bare være sammen med kjæledyret uten at hun må tenke over hvordan hun skal 

presentere seg selv. En del av informantene opplever den sosiale situasjonen med dyr som 

interaksjon uten sosiale forventninger. Karoline forteller at dyr ikke later som i interaksjon 

med andre: 

 

Jeg tror det er fordi de er mye mer, de er ofte mye mer ærlige. Altså de.. Jeg kjenner 

ingen dyr som kan late som, ikke sant. Det du ser er det du får. Det er enkelt å være 

sammen med dem (Karoline, 30-årene, frivillig ca. 4 år). 

 

Goffman (1992:24) skisserer to ytterpunkter hos det spillende individet: a) individet tror selv 

at den virkeligheten han eller hun presenterer er den virkelige virkeligheten, og b) individet 

presenterer den virkeligheten han eller hun selv ønsker uavhengig om det er sant eller ikke.  

Karoline og de andre informantene er klar over dette, og opplever at de ikke kan vite hvor den 

menneskelige aktøren de samhandler med befinner seg mellom de to ytterpunktene. Med dyr 

opplever de dette annerledes. Kroppsspråket til for eksempel en katt kan vi anta at ikke 

forfalskes og derfor opplever Karoline dette som en enkel relasjon i motsetning til mennesker 

som kan forsøke å skjule sitt kroppsspråk. Hun kjenner kattens kroppsspråk og tolker hva 

katten uttrykker ved hjelp av denne forståelsen. For informantene representerer katten som 

individ det første ytterpunktet Goffman skisserer – de uttrykker den virkeligheten som er 

virkelig for dem. Det vil si at når Karoline tolker en katts atferd som at den er glad i henne så 

er den det fra hennes perspektiv. Om Karoline tar på katten på et punkt den ikke liker vil 

katten si ifra ved å mjaue, hvese, slå med labben eller lignende. I et slikt tilfelle er det 

Karoline som vil redefinere den sosiale situasjonen og endre sin atferd deretter, for eksempel 

ved å endre tonefall for å forsøke å signalisere at det ikke var ondsinnet ment. 

I sosiale situasjoner har individet en personlig fasade som henger tett sammen med 

individets selv. Den eventuelle sosiale ulikheten mellom individene i situasjonen forventes å 

komme til uttrykk gjennom individenes valg av rolle og tilhørende frontstage (Goffman 1992: 

27-29). Fordi dyr ikke oppfatter sosial status hos mennesker opplever informantene det som et 

befriende aspekt ved menneske-dyr relasjonen. Maria sier: 
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Jeg tror kanskje det er enklere fordi dyr, de bedømmer ikke på samme måte som 

mennesker gjør. De er jo helt, de vil bare ha noen som er glad i dem. Igjen, og det er jo 

det som er vanskelig spesielt med mobbing på skolen. Jeg ble jo mobbet ekstremt da 

jeg var liten, så jeg vet jo det med dyr hvor viktig det er (Maria, 30-årene, frivillig ca. 

1 måned). 

 

Maria har opplevd at mennesker har behandlet henne dårlig. For henne var det å inngå i 

relasjoner med dyr et sted der hun ikke behøvde å være bekymret for hva den andre tenkte om 

henne. Hos dyr har ikke det ytre noe å si for hvordan de forholder seg til deg. Derfor er det 

heller ikke nødvendig for informantene å innta en rolle i samhandling med dyr. De opplever 

det som et sted de kan være seg selv uten frykt for å dømmes for den de er. Trude forteller om 

fravær av en fasade hos dyr:  

 

Kanskje det er på grunn av at mennesker er.. Når for eksempel et menneske er 

hyggelig mot deg så kan du ikke se med en gang om denne personen har noen 

baktanker eller er det bare fordi at han liker deg eller ikke eller noe sånt. Mens hvis du 

ser at dyr liker deg er det ekte [ler] (Trude, 20-årene, frivillig ca. 2 år). 

 

I samhandling mellom menneskelige aktører finnes det en viss risiko for falskhet. Trude kan 

derfor ikke med sikkerhet vite om den versjonen den andre aktøren presenterer av seg selv er 

sann. Relasjoner med mennesker og relasjoner med dyr blir to ulike typer av samhandling der 

den ene krever tolkning og analyse, mens den andre ikke gjør det. Denne forskjellen fører til 

at Trude føler seg mer komfortabel i den forutsigbare relasjonen med et dyr hvor den andre 

parten ikke krever noe tilbake av henne. Flere av deltakerne trekker frem ærlighet som en 

egenskap de liker ved dyr som en motsetning til den mer usikre mellommenneskelige 

interaksjonen. Dette henger sammen med et fravær av en fasade. Informantene opplever dyr 

som ærlige og uskyldige vesener – det finnes ikke et skille mellom frontstage og backstage. 

5.3 Ingen betingelser 

Mange av informantene har en hektisk hverdag hvor de må forholde seg til og gjennomføre 

mange ulike forventninger og krav gjennom jobb, studier og andre mennesker. De er gjennom 

mange ulike forestillinger i løpet av dagen, og må spille ulike roller tilpasset publikummet i 

den situasjonen de står overfor. Opptrer de ikke som publikummet forventer risikerer de å 

skape et brudd i fasaden og tape ansikt. I relasjoner med dyr eksisterer ikke denne risikoen. 

Trude forteller: 
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Når du for eksempel har en vanskelig dag og det er en katt som venter på deg 

[hjemme]. Det blir egentlig lettere å komme hjem å slappe av etterpå (Trude, 20-årene, 

frivillig ca. 2 år). 

 

Etter en tung dag med mange forestillinger hvor hun har vært nødt til å prestere og opptre hele 

dagen er det godt å komme hjem til noen hun kan slappe av med. Beck (1992:128-135) 

beskriver samtiden som en mindre forutsigbar tilværelse for individene enn tidligere. De 

møter mange ulike forventninger, krav og begrensinger og utsettes for mange og raske 

inntrykk i løpet av en dag. Samtidig er de sosiale båndene mellom mennesker svakere og mer 

flytende. Dette har medvirket til at kjæledyrene har blitt trukket nærmere i individers liv. 

Videre peker Beck på at individene må skape sin egen identitet gjennom sin valgbiografi. 

Deres valgte identitet må så presenteres for andre i den sosiale situasjonen. Aktører tar valg 

om hverandre basert på den identiteten de viser til hverandre. Presset om å ta de rette valgene 

og velge den rette identiteten opplever flere av deltakerne som anstrengende. Slik blir det 

også mer krevende å forholde seg til mange andre mennesker. Ved å inngå i sosiale relasjoner 

med dyr får de fri fra å opptre i en periode. Et pust i hverdagen der de kan være seg selv. 

Synnøve sier: 

 

Det er liksom at de gir helt ubetinget kjærlighet. De dømmer ikke. De bryr seg ikke 

hvem du er. Bare du er god mot dem så er de gode tilbake. Det er viktig (Synnøve, 40-

årene, frivillig ca. 5 år). 

 

Synnøve liker å omgås dyr fordi det er ingen ting annet som betyr noe – ikke hvem hun er, 

hvor hun kommer fra eller hva hun sier. Og dette er en del av det å være god for informanten, 

det å akseptere noen for den de er og behandle dem godt. For Synnøve representerer sosiale 

relasjoner med dyr en mangel på sosiale forventninger. Med mennesker ligger det en 

forventning om videre kontakt og at en må fortsette å spille et spill for å bli bedre kjent. Det 

medfører en del betingelser å inngå i sosiale relasjoner med andre mennesker – en skal være 

ærlig, aktpågivende, ta hensyn, være seg selv, være moralsk god osv. Med dyr finnes det 

ingen betingelser, du er god nok som den du er. Informantene har opplevd at andre folk 

dømmer dem, men dette gjør ikke dyr. Derfor er det ingen betingelser å inngå i sosiale 

relasjoner med dyr. Likevel, det å skaffe seg et dyr bringer med seg visse betingelser og det 

anerkjenner informantene. Men i den sosiale relasjonen, i selve samspillet mellom menneske 

og dyr opplever informantene at det ikke finnes betingelser. Om dyret liker deg så liker det 

deg, informantene er ikke redd for å bli avvist eller dømt av dem. I relasjoner med dyr finner 
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informantene en form for frihet og trygghet. En frihet fra hverdagens stress og fra andre og 

egne forventninger. Kjæledyrene blir den «perfekte kjærlighet» (Arluke 2010:35) i den 

forstand at relasjonen oppfyller den ideelle sosiale relasjon menneskelige aktører gjerne 

ønsker fra hverandre, og mer enn det. Samtidig er ikke denne type relasjon en erstatning for 

informantenes menneskelige relasjoner – det er en annerledes relasjon. Det er en annen form 

for hengivenhet enn hva et annet menneske kan tilby. I et dyr finner informantene noen som 

retter store deler av sin oppmerksomhet mot dem, og som de kan slappe helt av sammen med. 

5.4 Gjensidige relasjoner 

I et eierskapsforhold mellom mennesker og dyr er det menneskets ansvar å sørge for dyrets 

velferd, og denne form for relasjoner kan fra et menneskelig ståsted fremstå som ensidige 

sammenlignet med mellommenneskelige relasjoner. Slik opplever ikke informantene det. 

Maria sier: 

 

Så det er jo en sånn gjensidig kjærlighet du får fra dyr. Som kanskje, også helt 

annerledes enn mennesker. Det er jo kroppsspråk og det er jo ikke. De snakker ikke og 

tenker ikke på samme måte så det blir jo en helt annen, et annet forhold, men det er et 

veldig godt forhold. Du føler at de trenger deg, som også er en god følelse for jeg tror 

alle mennesker har behov for å føle at de er til nytte. (Maria, 30-årene, frivillig ca. 1 

måned). 

 

Maria er klar på at en relasjon med et dyr er noe annet enn med mennesker, fordi det er en 

relasjon som ikke er språklig basert. Dyrs manglende språklige evner betyr ikke nødvendigvis 

at de ikke kan tenke. Maria ser dyrene som tenkende sosiale aktører. Som vist er det vanlig at 

mennesker som lever tett med dyr forstår dem på denne måten (Sanders 1993; Alger & Alger 

1997). Det innebærer ikke at mennesker som lever tett med dyr likestiller et dyrs tanker med 

mennesker for som Maria påpeker gjør dem det annerledes. Og for henne er denne 

annerledesheten noe bra. Hun ønsker ikke det samme fra dyr som hun kan få fra menneskelige 

forhold og hun opplever denne form for relasjoner som gjensidig givende der hun mottar 

hengivenhet, og ved å ta vare på noen andre opplever hun å være til nytte. Som vist opplever 

deltakerne sine relasjoner med dyr som rike, givende og genuine, dette er relasjoner hvor de 

ikke behøver å forholde seg til de sosiale forventningene som finnes i mellommenneskelige 

relasjoner. De anser sine forhold til kjæledyrene som unike og gjensidige – hvor de sammen 
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deltar i sosial interaksjon. Dette fører til at deltakerne føler intense emosjonelle bånd til 

kjæledyrene. 

5.5 Hjelpesenteret som en forestilling 

Som vist opplever informantene sosiale relasjoner med dyr, satt opp mot menneskelige 

relasjoner, som oppriktige og ukompliserte. På hjelpesenteret blandes disse to relasjons-

typene. I denne situasjonen er hjelpesenteret scenen og hjelperne må innta en rolle som passer 

til denne forestillingen og dens publikum. Her vil det være sentralt for hjelperne å vise 

hverandre at de er opptatt av, har kunnskap om og er glad i dyr, men informantene forteller at 

de ikke opplever denne forestillingen som anstrengende. Dette kan komme av at de er der 

med mennesker med samme hensikt som dem – å være med og gjøre noe for kattene som er 

der. Det betyr likevel ikke at de slipper sin fasade i og med at dette er mennesker de ikke 

nødvendigvis kjenner så godt. De tar på seg et ansikt som passer denne situasjonen. Det betyr 

så klart ikke at det ikke er reelt, det betyr at hjelperne på hjelpesenteret viser frem én side ved 

seg selv – den siden som er opptatt av dyr. På denne måten blir forestillingen på 

hjelpesenteret kun en begrensning i deres fulle frihet til å være seg selv i relasjoner med dyr, 

og ikke en hindring. 

Noen av informantene er alene på vakt, men de fleste tar vakter der de er sammen med 1-3 

andre.  Alle deltakerne synes det er hyggelig med de andre hjelperne, men det er ikke derfor 

de har valgt å være frivillige på hjelpesenteret. Hanne forteller:  

 

Jeg er jo på […] morgen. Og der er vi alltid faste. Det synes jeg er en kjempehyggelig 

gjeng. Det er veldig deilig å ha de faste med. For noen ganger når jeg plukker opp 

[vakter] så blir alt sånn.. Man må fokusere litt på å bli kjent med de som du jobber 

med og da synes jeg, men jeg synes man kan bruke mer tid på kattene. Det blir mye 

mer naturlig da når du allerede kjenner de, men jeg synes de jeg jobber med er 

kjempehyggelige (Hanne, 20-årene, frivillig ca. 1 år). 
 

Hun er på vakt med den samme gjengen hver gang og trives med det. Når hun tar ekstravakter 

opplever hun at en del av tiden går med til å prøve å bli kjent med de andre hjelperne når hun 

egentlig heller vil bruke mer tid med kattene. Som for mange av informantene er kattene 

Hannes motivasjon for å være frivillig og derfor ønsker hun å bruke en del tid med dem. Når 

hun da er på vakt med folk hun allerede har blitt kjent med lar dette seg bedre kombinere – 

hun trenger ikke være så fokusert på forestillingen. For de informantene som er på vakt med 

de samme menneskene hver gang skapes det rutiner for hvordan de organiserer 
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samhandlingen – de skaper et fellesskap og finner sin plass innen dette fellesskapet. Med nye 

mennesker må ens posisjon i fellesskapet forhandles om, noe som krever mer av informantene 

enn om de allerede har funnet sin plass. Om den sosiale situasjonen mellom hjelperne ikke 

fungerer har de mulighet til å trekke seg tilbake og heller samhandle med kattene. 

5.6 «Det føles riktig» 

Informantene har en del oppgaver som skal gjennomføres i løpet av en vakt, kattene skal 

sosialiseres, og huset skal rengjøres hver dag. Hjelperne kan være sosiale med kattene 

samtidig som de vasker, men pliktene prioriteres frem til de er ferdige. For informantene gir 

det å gjøre arbeidsoppgavene en positiv følelse. Sofie forteller:  

 

Det er den følelsen at når jeg går hjem så har jeg gjort en forskjell. Det er det beste. Og 

jeg vet at det jeg har gjort og at det jeg gjør det monner (Sofie, 30-årene, frivillig ca. 8 

år). 

 

Arbeidsoppgavene er konkrete og Sofie ser at hun gjør en direkte forskjell ved at det er rent 

på huset og kattene har fått det stellet de trenger når hun går hjem fra vakt. Hun opplever at 

hun bidrar til kattenes velferd. Trude sier: 

 

Hva skal jeg si, det føles riktig [ler]. Egentlig når jeg rydder i mitt hus så føles det ikke 

sånn, men når jeg gjør det for kattene [føles det riktig] (Trude, 20-årene, frivillig ca. 2 

år). 

 

For Trude fremstår det å vaske vanligvis som en tom handling, men på hjelpesenteret får 

handlingen en helt annen betydning enn den gjør i den hjemlige hverdagen. I denne 

konteksten fylles rutinehandlingen med mening. Som Sofie opplever Trude at hun har gjort 

noe godt for noen andre når hun går hjem. Hun bidrar til at kattene på hjelpesenteret har gode 

leveforhold mens de er der, og føler at hun gir noe tilbake til noen som gir henne mye på det 

personlige plan. Dette er noe Helle også legger vekt på:  

 

Jeg hjelper jo ikke bare meg selv, men også katter og dyr. Det at kattene her blir 

sosialisert gjør jo at andre får lyst til adoptere dem. Og da blir det en glede for dem 

(Helle, 20-årene, frivillig ca. 1 måned). 

 

På samme tid som det å være hjelpesenteret er noe hun gjør for seg selv er det òg en måte for 

henne å gjøre noe godt for dyr som har gitt henne positive opplevelser. Gjennom sosialisering 
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bidrar hun til at kattene får nye hjem. For flere av informantene er det å være på hjelpesenteret 

en måte for dem å gi noe tilbake til en art som har gitt dem selv mye gjennom deres liv. De 

opplever at de bidrar med noe godt, og de ser resultatet umiddelbart. Samtidig får de mye ut 

av dette selv også. 

5.7 Hjelpesenteret som terapi 

Ørnulf Seippel (2010:202) peker på at et sentralt element ved frivillig arbeid er at arbeidet gir 

individene en følelse av entusiasme. Informantene uttrykker at det å være på hjelpesenteret er 

noe de ønsker og gir dem positive følelser, og på intervjutidspunktet var det ingen som hadde 

planer om å gi seg med det. Hjelpesenteret blir et sted hvor informantene kan samle ny energi 

og stresse ned i tillegg til å føle at de gjør noe nyttig. Særlig for dem som ikke har dyr blir det 

å være på hjelpesenteret en måte å oppnå dette på. Den organiserte idretten er i Skandinavia 

det området som er mest preget av frivillighet. Der frivillige innen organisert idrett oftere 

motiveres av sosialt press (Seippel 2010:201) motiveres deltakerne i denne studien derimot av 

deres ønsker om å være i kontakt med dyr og hva denne kontakten gjør med og for dem. 

Karoline forteller: 

 

For meg er det terapeutisk. Jeg sier alltid til min samboer at nå trenger jeg kattetime på 

en måte. […] Uansett hva du gjør har du et dyr ved siden av deg, så er det mye mer 

rolig og avslappet (Karoline, 30-årene, frivillig ca. 4 år). 
 

Karoline er ekstravakt og hvis det er en stund siden hun har hatt vakt på hjelpesenteret får hun 

et behov for å ta en vakt for å komme i kontakt med katter. Hun lengter etter sosialt samvær 

med kattene og opplever å få en ro når hun er sammen med dem og i tiden etterpå.   

  Også de informantene som selv har dyr opplever hjelpesenteret som et positivt sted å 

tilbringe tid ved. Kamilla har flere katter hjemme, men forteller dette om å være på 

hjelpesenteret: 

 

Det er en sånn beroligende nesten å være her. Det er.. Ja, altså kattene ligger jo, nå 

ligger de jo stort sett rundt. Om sommeren er de jo mye ute og. Noen er veldig 

kontaktsøkende, andre må du jobbe litt med […] Nei, jeg trives veldig godt her 

(Kamilla, 60-årene, frivillig ca. 4 år).  
 

I likhet med Karoline finner Kamilla en ro på hjelpesenteret. Hun liker det at kattene er ulike, 

og den rolige atmosfærens som er der. For henne trenger det ikke være noen form for 
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opptreden når hun er på vakt siden hun for det meste er der alene med kattene. Hun danner et 

fellesskap med kattene. Synnøve deler vakt med andre hjelpere, men forteller om lignende 

opplevelser:  

 

Men det gir også meg energi tilbake for jeg kan være kjempesliten etter en dag på 

jobben. Allikevel får jeg en slags ny energi av å være her. Du vet, kosete fine katter. 

Av en eller annen grunn gir det meg energi tilbake. Så det er også deilig (Synnøve, 40-

årene, frivillig ca. 5 år). 
 

Etter lange dager opplever hun det å komme til hjelpesenteret som noe som gir henne mer 

energi. Det å være i kontakt med dyr, og da spesielt katter, har alltid vært viktig for henne, og 

hun forteller at hun i vanskelige perioder har funnet mye støtte i sosialt samvær med sine 

katter. Hun opplever at det å tilbringe tid på hjelpesenteret gir henne noe tilbake i hverdagen 

ved at hun har et sted utenfor hjemmet hvor hun kan samle energi. Informantene føler at de 

gjør noe godt for andre, men også for seg selv. Hanne forteller: 

 

Å kose med kattene er veldig beroligende for meg. Det er veldig sånn avstressende for 

meg å være her (Hanne, 20-årene, frivillig ca. 1 år). 
 

Når hverdagen blir stress og mas blir hjelpesenteret et sted Hanne og flere av de andre 

informantene kan stresse ned og samle krefter. Disse utsagnene viser at selv om deres frihet 

fra å opptre begrenses av den sosiale forestillingen med andre mennesker, så ser informantene 

annerledes på forestillingen som skjer på hjelpesenteret enn de gjør på annen 

mellommenneskelig interaksjon. En sannsynlig årsak er at de antar at de andre frivillige er der 

for noen av de samme grunnene som dem selv, og derfor er mer avslappet i sin samhandling 

med de andre hjelperne. Mens den hverdagslige interaksjonen med mennesker til tider kan 

tappe dem for krefter gir hjelpesenteret dem krefter tilbake gjennom det å kunne være sosiale 

med katter og føle at de bidrar med noe godt.  

Informantenes opplevelser og bruk av hjelpesenteret som terapi står i sterk kontrast til 

deltakerne i Arlukes studie (Arluke & Sanders 1996:82-102) av en amerikansk 

omplasseringsinstitusjon. Hans informanter oppgir, i likhet med hjelperne i denne studien, at 

de er glade i dyr, men ulik institusjonell praksis fører til en ulik kontekst for menneske-dyr 

interaksjon. De amerikanske deltakerne deltok i avliving av friske dyr og benyttet seg som 

vist i litteraturgjennomgangen av ulike strategier for å takle egne følelser og samtidig utføre 

institusjonens praksis.  Der de amerikanske deltakerne må rasjonalisere for seg selv til å 

fortsette å være et slikt sted er dette et dilemma informantene i denne studien ikke står 
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overfor. En annen viktig forskjell er at de amerikanske deltakerne var lønnsarbeidere. Selv om 

noen av hans informanter forteller at de begynte på institusjonen med et ønske om å hjelpe 

dyr er det andre motivasjoner som spiller inn enn ved frivillig arbeid. Om ikke det oppnås 

entusiasme eller andre positive følelser for aktiviteten som gjennomføres vil individer typisk 

avslutte sitt frivillige engasjement (Seippel 2010:202), og dette gjelder så klart også de 

frivillige ved hjelpesenteret. For dem gir det å være frivillige på hjelpesenteret at de får være i 

kontakt med katter, de får bidra med noe de anser som godt, samtidig som de opplever at det 

har en terapeutisk effekt. Deres positive opplevelser av sitt frivillige engasjement fører til at 

ingen av informantene ønsker å avslutte sin tilstedeværelse på hjelpesenteret så lenge 

omstendighetene ellers i livet tillater det. 

5.8 Oppsummering 

Den sosiale situasjonen med dyr oppleves av deltakerne som en trygg relasjon der de vet at 

den andre sosiale aktøren ikke har skjulte hensikter eller dømmer dem. Noen av informantene 

har opplevd å bli sviktet av mennesker i løpet av livet, om det er venner, kjærester eller 

familie, mens dette ikke er noe de opplever med dyr. Dyr har for flere av dem vært det 

konstante, et vesen som alltid er der og noen de slipper å opptre med, og dermed kan slappe 

ordentlig av sammen med. Samtidig er det ikke en erstatning for menneskelige relasjoner. I 

stedet er det en annerledes relasjon som inneholder andre kvaliteter og gir dem noe annet enn 

hva menneskelige relasjoner gir dem. 

Franklin (1999:59) peker på at ødeleggelsene mennesker har påført naturen og dyr har ført 

til at noen individer føler et moralsk ansvar ovenfor dyr, og dette ansvaret uttrykkes på ulike 

måter. For noen av deltakerne kan deres engasjement være et svar slags svar på ansvaret 

Franklin skisserer. Noen av informantene, men langt fra alle, uttrykker at de av og til føler 

mer sympati med dyr enn med mennesker og gjennom sitt frivillige engasjement på 

hjelpesenteret møter de dyr som er ofre for folks ansvarsløshet, makt og vold. Men deres 

antydninger til misantropi kommer sterkere frem i deres fortellinger om den sosiale 

situasjonen med mennesker – hvordan de aldri helt vet om samhandlingen er sannferdig eller 

ikke. Dette er en sentral faktor til at informantene søker seg til kjæledyrene, og kjæledyrene 

deres blir det Arluke (2010) kaller den «perfekte kjærlighet». Informantenes ønsker å inngå i 

sosiale relasjoner med dyr fordi det er en arena hvor de vet akkurat hva de kan forvente og det 

gir dem positive erfaringer. Interaksjonen mellom eier og kjæledyr kjennetegnes gjerne av 



85 

 

hengivenhet og omsorg. Det er en sosial relasjon der informantene ikke trenger å fremstille 

den beste versjonen av seg selv eller må tenke seg om før de handler. Dyrene har for flere av 

informantene vært en konstant i livene deres mens andre menneskelige relasjoner som venner 

og kjærester har kommet og gått. Slik har de også blitt viktige støttespillere i tøffe perioder. 

At informantene opplever sine relasjoner med dyr som positive, kjærlige og stress-

reduserende har bidratt til at de valgte å begynne å jobbe frivillig med dyr. Analysene viser 

særlig to dimensjoner ved deres frivillighet på hjelpesenteret:  

1. Egoistisk: Informantene forteller om selvopplevde positive helseeffekter av å være 

sammen med kjæledyr. Hjelpesenteret blir et sted der de kan oppleve de positive 

følelsene de får av å være sosiale med dyr. Denne dimensjonen gjelder særlig, men 

ikke utelukkende, for de av informantene som ikke selv har dyr.  

2. Altruistisk: De bidrar med å gjøre noe godt for noen andre. De hjelper en organisasjon 

som tar vare på en art de er glad i, og de får bidra direkte til kattenes velferd. 
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6 Avslutning 

I denne masteroppgaven har jeg sett på hvordan mennesker plasserer de dyrene som 

tradisjonelt regnes som kjæledyr i sine liv. Datamaterialet er samlet inn ved en etnografisk 

tilnærming og består av 9 intervjuer med kvinner i alderen 19-67 år, og deltakende 

observasjon ved Dyrebeskyttelsen Norge, Oslo og Akershus’ hjelpesenter for hjemløse katter. 

Jeg har sett på hvordan de frivillige forholder seg til kattene ved denne institusjonen, og 

hvordan de opplever sine sosiale relasjoner med kjæledyr. Det å være i kontakt med dyr var 

en viktig grunn for deltakernes frivillighet og preget hele deres opplevelse av å være en 

hjelper ved hjelpesenteret. Her vil jeg først gjøre rede for studiens funn før jeg svarer på 

forskningsspørsmålene og til slutt gjør jeg rede for noen korte refleksjoner. 

6.1 Funn 

Hva det innebærer å være et menneske har historisk blitt definert ut fra hva som gjør 

mennesket som art unikt og «overlegne» andre arter (Tester 1991). Et gjennomgående trekk 

ved funnene er at informantene sammenligner dyr med mennesker. Fremfor å fremme det 

unike ved mennesket gjøres det for å fremme det de opplever som unikt ved dyr, og i enkelte 

tilfeller områder der de anser dyr som «overlegne» mennesker. Dette er særlig sentralt i deres 

beskrivelser og opplevelser av de sosiale relasjonene med kjæledyr. De ser sin relasjon til 

kjæledyr som lignende, men likevel annerledes fra sine mellommenneskelige relasjoner, og 

det er dette de søker i disse relasjonene.  

Jeg har ved bruk av Clinton Sanders (2003a) vist hvordan deltakerne gir dyr mening i 

sosial samhandling ved å konstruere dem som sosiale personer ved å tillegge dem tanker, 

følelser og preferanser. Det skjer gjennom sosial interaksjon. Slik blir deres egne dyr og 

kattene på hjelpesenteret unike individer med hver sin personlige historie, preferanser og 

ønsker. Dette er tett knyttet sammen med den identiteten de menneskelige aktørene tilskriver 

dem. Når de konstruerer katten som person trekker de blant annet på det Sanders kaller den 

kategoriske identiteten. Her kommer dette til uttrykk ved beskrivelser av katten som 

selvstendig og søt. Informantene som trekker på kattens selvstendighet opplever i større grad 

sin relasjon til katter basert på en sameksistens. De som først og fremst trekker på kattens 

«søthet» og det barnlige ved dem har et omsorgsperspektiv på relasjonen.  
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Deltakerne har en individuell forståelse av de ulike kattene på hjelpesenteret og 

opplever å bli godt kjent med, og glad i, flere av kattene selv om de er der en midlertidig 

periode.  Denne forståelsen legger grunnlaget for samhandlingen, og de individuelle kattene 

vil til en viss grad behandles forskjellig ut fra hjelpernes syn på dem som individer. Der 

kattenes bakgrunnshistorie er kjent vil denne være en sentral del av hjelpernes nåværende 

forståelse av de individuelle kattene. Om en katt lignet på deltakernes tidligere katt viste de 

gjerne ekstra interesse for denne. Dette ble en forsterkende effekt for deres emosjonelle 

tilknytning til den enkelte katten.  

Selv om informantene ble knyttet til flere av kattene på hjelpesenteret var disse 

relasjonene ulike fra deres relasjoner til egne kjæledyr. I kontrast til det ellers hierarkiske 

forholdet mellom mennesker og dyr opplever deltakerne sine relasjoner til kjæledyr i større 

grad som et vennskap enn eierskap. De beskriver sine tidligere og nåværende relasjoner med 

betegnelser som «familie», «søsken» og «venner». Slike beskrivelser var altså begrenset til 

deres egne kjæledyr og ble ikke brukt om kattene på hjelpesenteret. Mange av studiens 

deltakere har vokst opp med kjæledyr. Denne erfaringen har vist dem på et tidlig tidspunkt i 

livet hvordan en kan ha nære relasjoner til dyr. Studier som Anderson (2003) og Greenebaum 

(2004) viser at for noen kan dyrene bli altoppslukende og bli som barn for deres eiere. 

Informantenes sosiale relasjoner til dyr er en genuin relasjon fra deres side, og ikke en 

erstatning for andre menneskelige relasjoner. For flere av informantene var kjæledyrene mer 

enn «bare» familie, de ble super-mennesker (Arluke 2010) som kunne gi dem noe mer enn 

menneskelige relasjoner, men samtidig noe helt annerledes.  

 Interaksjonen mellom menneske og katt følger gjerne et mønster der både ikke-verbale 

og verbale gester er sentralt. Bruk av hender som kommunikasjonsmiddel er vanlig. Hendene 

brukes blant annet til å hilse på katten, til å signalisere at mennesket for eksempel ønsker at 

katten skal legge seg på fanget og i lek. Jeg har vist hvordan informantene bruker sin 

kunnskap om kattene, tar den andres rolle (kattens) og snakker for dem (Arluke & Sanders 

1996). Når mennesker snakker til kattene er det vanlig å gjenta det samme utsagnet gjentatte 

ganger, stille spørsmål og endre tonefallet. Den kunnskapen hjelperne sitter på om de 

individuelle kattene preger hvordan denne interaksjonen foregår. Hjelperne og katten inngår i 

det Collins (1989, 2004) beskriver som interaksjonsritualer hvor det sosiale i handlingen er et 

mål i seg selv. Koseaktiviteter kan for eksempel være et interaksjonsritual mellom katt og 

hjelper der det produseres emosjonell energi.  
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Videre belyser jeg den sosiale situasjonen med dyr og hva deltakerne finner 

tiltrekkende ved denne typen relasjon. Den sosiale situasjonen forstås her med utgangspunkt i 

Goffmans (1992) perspektiv på denne som en forestilling der aktørene spiller ulike roller 

tilpasset situasjonen og publikum.  

Noen av informantene beskriver dyr som den uskyldige motparten til det destruktive 

mennesket, og flere viser antydninger til et misantropisk syn (Franklin 1999) på 

mellommenneskelig interaksjon. Med mennesker opplever deltakerne at det alltid finnes en 

viss risiko for at den andre parten er uærlig eller har skjulte hensikter. De vet ikke om den 

rollen den andre aktøren spiller viser den sanne virkeligheten. Det unike ved menneske-dyr 

relasjoner er for dem at det ikke finnes en slik forestilling. Dyr er ærlige og ekte – de har 

ingen fasade.  

 At dyr ikke har en fasade i interaksjonen gjør at informantene heller ikke trenger å 

opprettholde en fasade eller spille en rolle. Det er en relasjon hvor de kan være seg selv uten å 

frykte kritikk fra den andre sosiale deltakeren – de er frie fra forventninger og krav, de er frie 

fra å opptre. Som vist peker Beck (1992) på at individer i dag lever i en mindre forutsigbar 

tilværelse hvor de møter mange ulike forventninger og begrensninger. Dette fører til at 

deltakerne opplever det som krevende å forholde seg til mange andre mennesker i løpet av en 

dag. I sine relasjoner med dyr derimot, finner de noen som retter store deler av sin 

oppmerksomhet mot dem, hvor de får en pause fra andres og egne forventninger og finner en 

trygghet.  

 Noe av det informantene liker ved menneske-dyr relasjoner er altså at det ikke er en 

forestilling, men på hjelpesenteret må de delta i en sosial forestilling. Forestillingen på 

hjelpesenteret er likevel kun en begrensning, og ikke en hindring for deres frihet til å være seg 

selv i interaksjon med dyr. Om den sosiale situasjonen mellom hjelperne ikke fungerer har 

hjelperne mulighet til å trekke seg tilbake og heller samhandle med kattene på huset. 

Deltakerne opplever at det å være i kontakt med dyr gir dem en ro, og derfor blir det 

særlig viktig for de informantene som ikke selv har dyr i egen husholdning å komme på vakt 

for å oppnå denne kontakten. Når hverdagen blir stressende opplever mange av informantene 

det som godt å komme på vakt på hjelpesenteret for å samle ny energi. Ved å være på 

hjelpesenteret opplever informantene at de gjør noe godt for seg selv, samtidig som de gjør 

noe godt for kattene ved å bidra til deres velferd på huset. Deltakerne ser annerledes på 

forestillingen som skjer på hjelpesenteret enn de gjør på annen menneskelig interaksjon. Å 

være frivillig ved hjelpesenteret gjør det mulig for dem å komme i kontakt med dyr. Her har 



89 

 

de et sted utenfor hjemmet de kan samle energi, og de får bidra med noe de anser som godt i 

tillegg til at de selv opplever en positiv effekt på sin mentale helse.  

6.2 Forskningsspørsmål 

Hvordan forstår deltakerne sine kjæledyr, og hvilken mening gis de i deres liv? 

Hvordan kommer deres forståelse til uttrykk i samhandlingen med kattene på 

hjelpesenteret? 

 

Informantene forstår dyr som unike sosiale aktører. En slik forståelse åpner for at mennesker 

kan inngå i meningsfull samhandling med dem og inkludere dem i sine sosiale nettverk som 

vist hos Sanders (1993), Alger & Alger (1997), Charles & Davies (2008), Tipper (2011), og 

det samme gjør deltakerne i denne studien. De gir sine kjæledyr mening ved å definere dem 

som venner, søsken og familie som de deler sin hverdag med.  

 En slik forståelse kommer til uttrykk på hjelpesenteret ved at kattene ses som unike 

individer med hver sin unike livshistorie, preferanser og ønsker. Kattenes individualitet ligger 

til grunn når hjelperne former sin samhandling med kattene i tillegg til deres forståelse av 

arten. Den kunnskapen hjelperne sitter på kan de bruke ved å for eksempel ta den andres rolle 

og snakke for, og til katten.  

 

Hva er deres subjektive grunnlag for et ønske om kontakt med dyr, og hva er det ved 

hjelpesenteret som arena med dyr og mennesker som tiltrekker og tilfredsstiller de 

frivillige? 

 

Informantenes subjektive grunnlag for å være i kontakt med dyr handler mye om at dette er en 

relasjon der de kan være seg selv. De opplever det som en relasjon uten sosiale forventninger, 

eller andre krav til dem, samtidig som dette er en forutsigbar og konstant relasjon der de vet 

akkurat hva de kan forvente av den andre parten.  

Det er flere aspekter ved å være på hjelpesenteret deltakerne finner tiltrekkende og 

tilfredsstillende. Kattene førte dem til hjelpesenteret. Enten gjennom informantenes ønske om 

å ha kontakt med dyr i hverdagen, eller at de ønsket å gi tilbake til en art de har gode 

opplevelser med. Videre opplever de å bidra med noe godt hvor de ser en umiddelbar virkning 

av sitt praktiske bidrag. Flere opplever at det å være på hjelpesenteret fungerer som terapi for 
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dem, særlig fordi de får være i kontakt med katter og de finner det beroligende å være på 

hjelpesenteret. 

Den overordnende problemstilling var dette: Hvordan forholder mennesker seg til 

dyrene som tradisjonelt regnes som kjæledyr? Denne studien er i tråd med den internasjonale 

forskningen som viser at mennesker typisk organiserer sine relasjoner til kjæledyr med 

utgangspunkt i en forståelse av dem som unike sosiale individer. At kjæledyr er den 

kategorien dyr som trekkes nærest inn i menneskelige liv kommer også til uttrykk hos denne 

studiens deltakere. Alle informantene med unntak av én har først og fremst et forhold til 

kjæledyr, og opplever dette forholdet i motsetning til andre dyr som et nært forhold. Samtidig 

viser denne og andre studier av omplasseringsinstitusjoner at kjæledyr har en ambivalent plass 

i det menneskelige samfunnet. Dyrene havner på slike institusjoner fordi noen enten ikke 

ønsker, eller klarer å ivareta dyrenes velferd, og i Norge er særlig katter og kaniner utsatt.  

Det er umulig å forlate våre menneskelige perspektiver og selv om eiere ofte ser sine 

kjæledyr som familiemedlemmer forstås dyret i relasjon til mennesket. Deltakerne i denne 

studien er intet unntak og forstår kattene i et antroposentrisk verdensbilde. Deres opplevelser 

av relasjonen som kjærlig og genuin er ikke mindre sann av den grunn.  

6.3 Refleksjoner 

Alle deltakerne i denne studien er kvinner. Det kan tenkes at deres syn på dyr er annerledes 

enn menn. Samtidig peker ikke annen forskning med større grad av kjønnsbalanse på store 

kjønnsforskjeller innen denne typen menneske-dyr relasjoner. Videre kan det tenkes at andre 

faktorer som ikke er vektlagt her som bosted og klasse kan spille inn. En studie av en lignende 

institusjon et annet sted i landet kan gi andre funn. En studie av mennesker som i større grad 

er politisk aktive for dyrs rettigheter kan kanskje vise at disse har andre perspektiver på sine 

forhold til dyr. Denne studiens funn gjelder derfor kun dette utvalget ved denne institusjonen 

på dette tidspunktet. 
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 Når mennesker er sosiale med dyr 

 

 

Bakgrunn og formål 

Formålet med studien er å undersøke hvordan frivillige opplever livet på Hjelpesenteret, og 

deres forhold til dyr. Problemstillingene vil ta for seg hvorfor en velger å jobbe med dyr, og 

hva slags forhold en får til institusjonaliserte dyr. Prosjektet er en masteroppgave i sosiologi 

ved Universitetet i Oslo. 

 

Du forespørres om å delta i prosjektet med bakgrunn i at du jobber frivillig på 

Dyrebeskyttelsen Norges hjelpesenter i Oslo. 

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Studiens datainnsamling vil være personlig intervju (ca 90 min) og observasjon (av vaktene). 

Spørsmålene vil omhandle egne erfaringer med og forhold til dyr, hvordan det er å jobbe med 

dyr, livet på hjelpesenteret og hva slags forhold en har til kattene der. Det vil brukes 

lydopptaker under intervjuene. Lydfilene vil gjøres om til tekst, og slettes når det er gjort. 

Under observasjonene vil det tas skriftlige notater. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun student og veileder som 

vil ha tilgang. I publikasjonen vil det ikke benyttes navn eller andre gjenkjennbare elementer 

utover Hjelpesenteret. 

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 30.juni 2015. Alt av lagret informasjon makuleres og 

slettes.  
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Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  

 

Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med: 

Hege Jåberg på (…) eller Lise Kjølsrød på (…) (veileder). 

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien 
 

 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

 



98 

 

Vedlegg 2: Intervjuguide 1 

Bakgrunn 

1. Hvor gammel er du? 

a. Hva gjør du til vanlig? 

2. Bor du i Oslo? 

3. Hvor har du vokst opp? 

4. Hvor lenge har du jobbet her? 

5. Hvor ofte har du vakter? 

6. Hvilken rolle har du her på hjelpesenteret? 

Forhold til dyr 

7. Har du vokste opp med dyr?  

a. Hvordan opplevde du det å vokse opp med/uten dyr? 

b. Savn/gleder? 

c. Hvis nei: Hadde du kontakt med dyr på andre måter? 

8. Har du dyr selv nå? 

a. Art + antall?  

9. Kan du beskrive ditt forhold til dyr? 

10. Hva legger du i det å være glad i dyr? 

11. Anser du deg selv som å være glad i dyr? 

12. Når merket du at du at du var det? (glad i dyr)  

a. Har du en favoritt art? 

b. Hvorfor er akkurat denne din favoritt? 

13. Er det noen arter du ikke liker eller er så begeistret for? 

a. Hvorfor? 

14. Hva er det med dyr som gjør at du liker dem? 
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15. Har du noen gang vært vitne til dyremishandling? 

a. Hvordan opplevde du det? 

16. Har du noen tanker om hvorfor noen mennesker forlater dyrene sine? 

17. Hvorfor tror du akkurat katter er så utsatt for hjemløshet? 

 

Frivillig arbeid med dyr 

18. Hva gjorde at du ville jobbe frivillig? 

19. Hvordan fant du hjelpesenteret? 

20. Vurderte du andre alternativer? 

a. Vurderte du å jobbe med mennesker? Hvorfor/hvorfor ikke? 

21. Når du forteller andre at du jobber frivillig med katter, hva slags reaksjon får du?  

22. Hvis negative reaksjoner:  

a. Hva tenker du om det? 

23. Har du noen gang opplevd fordommer mot å jobbe med dyr? 

24. Hva tenker du om tiden du bruker her?  

a. Meningsfylt/tidsfordriv 

25. Hva gir det deg å jobbe som frivillig? 

26. Føler du en forventing om at frivillige bør ha bestemte holdninger til for eksempel 

dyrevelferd eller kattevelferd? 

27. Er du medlem i Dyrebeskyttelsen? 

28. Er du aktiv i andre dyrevernsorganisasjoner eller på andre måter for å bedre dyrs 

velferd? 

29. Er du medlem av andre hjelpeorganisasjoner? (f.eks. Amnesty, Røde Kors osv.) 

 

Livet på Hjelpesenteret 
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30. Kan du beskrive en vakt på hjelpesenteret? 

31. Hva liker du best ved å jobbe her? 

32. Hvor lenge vil du fortsette med det? 

33. Hva er det første du gjør når du kommer på vakt? 

34. Lærer du deg navnene på kattene? 

35. Hvordan tilnærmer du deg kattene? 

36. Hva tenker du om skjebnene/forhistoriene til kattene som havner på hjelpesenteret? 

37. Kan du beskrive din relasjon til kattene på hjelpesenteret? 

38. Er det noen av kattene du har et sterkere forhold til/Er mer engasjert i /er mer knyttet 

til enn andre? 

39. Er det noen av kattene du føler du ikke kommer like godt overens med?  

40. Liker du deg best hos kattungene eller de voksne? 

a. Hvorfor? 

41. Savner du kattene når du ikke er her? 

a. Hva er det du savner i så fall? 

42. Tror du kattene kjenner deg igjen? 

43. Hvordan opplever du det når en av kattene forlater Hjelpesenteret? 

44. Hva med når det kommer nye katter?  

45. Har du adoptert katt herfra selv? 

a. Hvis ja: hva kom først – katten eller frivilligjobben? 

b. Hvis nei: får du lyst til å adoptere noen av kattene som er her? 

46. Har denne jobben endret/preget hvordan du ser på dyreeiere?  

a. Hvordan da? 

47. Hvordan synes du kattene takler livet her?  

48. Hvordan er forholdet mellom kattene? (vennskap, bøller, eksisterer det et hierarki)  
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49. Hva gir det deg å ta vare på kattene her? 

50. Hvordan fungerer samarbeidet mellom de frivillige? 

51. Har du opplevd konflikter med andre frivillige? 

a. Hvis ja: hva var årsaken?  

52. Er det dere frivillige eller kattene som er sjef på huset?  

Generelt 

53. Ser du på kjæledyr som noe annet enn andre dyr? 

a. Hvis ja: hva er det som skiller dem fra andre? 

54. Hvordan forholder du deg til dyreprodukter som pels og skinn? 

55. Hva med kjøtt? 

56. Kjøper du/er du opptatt av økologisk mat? 

57. Er du vegetarianer eller veganer? 

a.  Hvorfor? 

58. Hva tenker du om bruk av pels? 

59. Hva tenker du om testing av kosmetikk på dyr? 

60. Hva med testing av medisin for mennesker? 

61. Har ditt syn på eller hvordan du forholder deg til dyr endret seg på noen måte etter at 

du begynte å jobbe her?  

 

Avslutning 

62. Kan du fortelle litt om hvordan dyr er en del av og har vært en del av livet ditt? 

63. Hva er ditt beste minne fra Hjelpesenteret? 

64. Er det noe annet du har lyst til å legge til?/ Er det noe du skulle ønske vi snakket om? 

Takk for deltakelsen. 
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Vedlegg 3: Intervjuguide 2 (leder) 

 

1. Hva er Dyrebeskyttelsens/foreningens formål? 

2. Hvilken funksjon har Hjelpesenteret? 

3. Jobber dere politisk?  

a. Hvordan? 

4. Hva mener dere er et godt katteliv? 

 

Kattene 

5. Hvordan havner kattene hos dere? 

6. Hva avgjør om en katt får komme til hjelpesenteret eller ikke? 

7. Hva legger dere i atferdsproblemer? 

8. Hva gjorde at dere valgte å ha en løsning der kattene kan gå fritt rundt? 

9. Hvor mange katter har dere plass til på huset?  

10. Hvor lenge er kattene i fosterhjem før de kommer til huset? 

11. Hvem velger navn?  

 

Frivillige 

12. Hvordan rekrutterer dere frivillige? 

13. Er det vanskelig å få nok frivillige? 

14. Hvem er det som blir hjelpere?  

15. Gjør dere noen form for sjekk av hjelperne før de kan begynne? 

16. Hvor mange hjelpere er det her? 

17. Hvordan er fordelingen av kjønn? 

18. Hva forventer dere av hjelperne? 

19. Må hjelperne forholde seg til noen regler? 

a. Hva består disse av? 

20. Er det regler for hvem som får gjøre bestemte oppgaver på hjelpesenteret? 

a. Kan du gi et eksempel? 

b. For eksempel medisinering? 

21. Hva er det viktigste hjelperne bidrar med? 
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Adopsjon 

22. Kan du beskrive adopsjonsprosessen? 

23. Hva er et godt hjem? 

24. Hvem får (ikke) lov til å adoptere katter fra dere?  

25. Er det vanskelig å finne nye hjem til kattene? 

26. Følger dere opp de som adopterer en katt herfra? 

a. Hvordan? 

27. Skjer det at katter som adopteres returneres/kommer tilbake?  

a. Hvilke grunner oppgir de som leverer kattene tilbake?  

b. Hvordan reagerer dere på det når det skjer?  

 

28. Hva mener du er det viktigste Dyrebeskyttelsen kan bidra med? 

 

Takk for deltakelsen. 

 

 

 


