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Abstract/Sammanfattning 
The purpose with this essay is to understand the way we use animals in animated movies. 

And by doing so I want to analyze if there are any negative/positive effects towards the 

animals, when seeing animals in media, posing as humans. Do humans see or treat them any 

differently when we see them one way in a movie, to how they really are in real life. 

My research are analyzing two animated movies that uses anthropomorphic animals as 

characters in their stories - and those are Zootopia and Madagascar. I also use theoretic 

litteratur and articles to easier understand the relationship between animals and humans, and 

also why humans have chosen to use animals like this throughout the times. Aside from 

analyzing the anthropomorphic side of the essay, I also use a perspective that examines if 

there are any discrimination between species. Somehow its seems like we think we more 

easily understands them when we get to use them like this, but in this process we only choose 

to use the animals that are found most interesting. And other animals, like cattle-animals, we 

almost never use - or only in very small characters who are then seen as dumb, silly and 

foolish. It is distinctly that humans and animals have a pretty difficult relationship by the fact 

that we don't understand each other. This essay have helped me understand our relationship 

better, but I also think there is something between humans and animals that is destined to be 

left unsaid. Its a privilege that we can use them like we do in movies to feel connected, but 

humans have a big responsibility towards the animals when doing so, that is always to 

enlighten children to how the world really works. 
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Inledning 
Om en bild säger mer än tusen ord så är en animerad film redan på grund av bildmängden en episk 

berättelse.  1

Men, är alla berättelser i grund och botten bra? Animerad film kommer undan med en hel del 

och publiken blir, enligt filmförfattaren Erik Rosenlund, ”irriterande okritiska”.   Forskaren 2

och kulturkritikern Henry A Giroux menar att animerad film har ett övertygande lärande 

gentemot unga, det är lätt att bli förförd och okritisk, man blir fångad in i en utopisk overklig 

värld. Giroux menar att man ej ska ta så lätt på dessa då de utgör en stor del av barnkulturen, 

man måste ”ifrågasätta och kunna se bakom fasaderna”. Vad kan ligga bakom berättelsen och 

hur framställs karaktärer i egenskaper och utseende, vad är det mer än bara en söt historia.   3

Tankar till detta arbete väcktes av mitt intresse för djur och djurrättsfrågor. Animerade filmer 

använder sig ofta av djur som karaktärer, vilket får en annorlunda vinkel på det. Enligt Walt 

Disney, blir djuren tilldelade mänskliga drag för att kunna lära en sensmoral, redan för många 

år sedan genom fabler  till idag genom långfilmer. Hur de kunde framställa dem på detta vis 4

skedde under detaljerade studier av djurs och människors beteenden.   Man använde djur  5

för att människor utvecklade att annan typ av kärlek till den typ av berättande och till 

karaktärerna. 

I essän Anthropomorphism in Disney Movies - Film Studies Essay behandlas området 

antropomorfisering  av djur i animerad film och den fick mig mer insatt till ämnet jag ville 6

utveckla. Författaren menade att antropomorfisering använts under en lång tid till både 

tecknat och animerat.  

 Miller Zarneke, Tracey (2016) Konsten att Berätta  - Art of Storytelling. Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn. 1

S.10

 Gentele, Jeanette; Augustin Palm, Erik, ”Animations - Explosions”, Svenska Dagbladet. (15 Oktober 2009) 2

Tillgänglig: http://www.svd.se/animations-explosion 

 Giroux, Henry A, ”Att animera de unga - barnkulturens disneyfiering” i Persson, Magnus(red.); 3

Populärkulturen och skolan. (2000) Studentlitteratur, Lund. S.106-116, S.124 f

 Fabler = Kort berättelse ofta innehållande antropomorfiserade djur eller ting som ska ha en sensmoral som 4

tyngdpunkt.

 Miller-Zarneke, Tracey (2016) S.405

 Antropomorfisering = Betyder att ge mänskliga egenskaper och attribut till djur, i till exempel film.6
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Användandet av djur i film gav en chans till att visa mänskligt beteende och vår värld, på ett 

humoristiskt vis - utan allvaret i det. Djuret får vikariera för människan och genom detta 

framställande av djur kan de både underhålla sin publik, och utbilda.   Enligt Åsa Pettersson 7

så drar djuren en annan uppmärksamhet till barn och ungdomar, och det är lättare att få dem 

att ta in historierna och bilderna.  8

Boel Westin visar hur animaliska självbiografier är ett av de första typen av berättanden där 

djuret får egen karaktär och redan under 1800-talet utgavs flera exempel av dessa. Westin 

förklarar exempelvis hur katten Grimalkin berättar med sin självbiografi, The Adventures of a 

Cat, hur fördomar mot katter inte alltid är korrekta. När katten själv berättar, uppfattar 

människan det annorlunda.  

The Black Beauty - The Autobiography of a Horse är en känd berättelse från en hästs 

plågsamma uppväxt och liv men som i slutet hamnar i rätt händer. Den berättelsen kom 

ungefär samtidigt som djurskyddsrörelsen började växa fram under 1870-talet och behandlar 

just ämnet djurplågeri.   Ett sätt att använda berättande för att få fram ståndpunkter och 9

problem, men även för oss människor att kunna förstå djuren från deras eget perspektiv - 

deras zoologiska beteende. Detta kan även efterliknas hur naturfilmer produceras då även 

dessa är uppbyggda av en historia  - när ett djur får berätta själv sätter människan i djurets 

värld och tillåter henne att uppleva, förstå och tala med dem.    10

Intressant att tillägga enligt Derek Bousé är att sedan 1961 har djur minskat radikalt i verkliga 

livet, medan i filmens värld - både i animerat och naturfilm - har djuren markant ökat.  11

 UKesseys, Osignerat, ”Anthropomorphism In Disney Movies Film Studies Essay”. (23 Mars 2015) Tillgänglig: 7

https://www.ukessays.com/essays/film-studies/anthropomorphism-in-disney-movies-film-studies-essay.php

 Pettersson, Åsa (2013). TV for children - How Swedish public service television imagines a child audience. 8

Linköpings Universitet; The Department of Thematic Studies, Linköping. S. 109

 Westin, Boel, ”Djuriskt skrivande: animaliska självbiografier och dess författare” i Hackman, Boel, 9

Wahlström, Maria(red.); Jag är den jag är. (2015) Ellerström förlag, Lund. S. 88-92

 Ibid,. S. 93 f10

 Bousé, Derek (2000). Wildlife films. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, Pennsylvania. S. 1611
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1. Introduktion 

____________________________________________________________ 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Studien grundar sig till människans djursyn och vår relation. Jag vill få en klarare inblick till 

varför vi har svårt att ta till oss djur som en egen levande individ, och här riktar jag mig 

specifikt till vilda djur som används inom underhållning. Därför vill jag se på effekten av att 

göra djurkaraktärer mänskliga. Finns någon problematik i dessa filmer, eller kan det möjligt 

ha en positiv inverkan. Syftet är i stort alltså att se hur antropomorfiserade djur kan ge effekt 

till både människan och djuren i det vardagliga livet, stor fokus läggs även riktat mot ett 

speciesistiskt perspektiv. 

Studien kommer undersöka varför och hur förmänskligandet av djur görs i animerad film, är 

det bara för underhållningens skull eller finns något bakomliggande motiv till denna typ av 

gestaltning. Slutligen vill jag även kunna se om det resulterar i något positivt eller negativt 

gentemot dessa djurarter som används. 

De frågor jag kommer undersöka är följande; 

• Vad för egenskaper tillges huvud- och bikaraktärerna i de animerade filmerna Zootopia 

och Madagaskar? 

• Vad får djurens karaktärer för funktion i och med antropomorfisering?  

• Kan någon diskriminering utmärkas i val av djurarter till rollerna? 

1.2 Problemformulering 
For most people, animals are symbolic: their signifiance lies not in what they are, but in what we think they 
are. We ascribe meanings and values to their existence and behaviors in ways that usually have little to do 
with their biological and social realities, treating them as emblems of nature’s purity or bestiality in order to 

justify, ultimately, our views of other human beings. - Bagemihl, Bruce  12

Hillevi Ganetz visar ett tydligt problemområde ur hennes text som behandlar vilda djur i film, 

och efter att ha studerat Peter Singer blir det tydligt hur vi utnyttjar djur och utsätter djur för 

 Ganetz, Hillevi, ”Skogens konung och djurens konung i TV: Natur, kultur och genus i naturfilm”, Nordicom. 12

(2004) Tillgänglig: http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel-pdf/25_003-016.pdf
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onödigt lidande. Vi ser alla till djur på olika vis, men oavsett vilket synsätt en har ska allt och 

alla - människa eller djur - behandlas rättvist med empati och respekt. För att beskriva det 

Ganetz menar kan det kan uppstå problem, med hur vi framställer djur i all form av media. 

Media har en väldigt stor inverkan från hur människor uppfattar och behandlar djur. Det 

problemområde jag kommer undersöka och utreda är filmproduktion med fokus på djur i 

animerade familjefilmer och om det möjligtvis kan lägga en del av våra attityder mot dem, 

och det riktas främst mot vilda djur.  

Antropomorfiseringen kan skapa skeva bilder av vad som är verkligheten. Inte bara för att vi 

ser djur på ett annat sätt, men att oftast det inte tänks på hur djuren framställs, och med vilka 

arter. Det kan skapa intresse av vilda djur som i sig leder till besök på djurparker, cirkusar 

och annan typ av användning av dem som kan ses som underhållning, men det kan även ske 

en diskriminering arter emellan beroende på hur de frambringas i media. Vikten kommer att 

läggas på möjlig problematik till användandet av antropomorfiseringen av djur för att förstå 

det, men även utveckla det vidare till problematiken kring människa/djur relationer. 

1.3 Avgränsningar 
Jag kommer att använda två animerade filmer för att få ett bra omfång till analysen och inte 

för stort material att bearbeta. Animerade filmer har ett bra utbud av mänskliga djurkaraktärer 

i sina filmer, varav denna genre blev vald. Filmerna jag kommer att titta på och analysera 

med tillämpade metoder och teorier är Zootopia och Madagaskar. Varför just dessa är valda 

är för att jag ville ha nyare filmer där de flesta huvudkaraktärerna är just mänskliga djur och 

handlingen kretsar kring dem. Det kommer göras en kritisk textanalys av kvalitativt slag.  

Det som främst kommer analyseras är djurens karaktärer, det viktigaste är att titta på hur 

djuren framställs och varför. Det kommer även läggas tid till att analysera filmernas budskap 

och även undersöka om något möjligt artförtryck sker i och med detta framställande. 

1.4 Disposition 
Bakgrund: Ett avsnitt som grundar sig till mitt problem- och intresseområde. Det går igenom 

tre avsnitt som har fokus på djur/människa relation. Ett avsnitt behandlar etik och 

jämställdhet bland människa/djur, ett fokuserar på vår komplicerade relation och ett riktas till 
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djurrättsorganisationers arbete kring exploateringen av vilda djur i underhållnings/

turismbranscherna. 

Tidigare forskning: Ett avsnitt som studerat filmens betydelse förr och nu, efter detta följer 

ett avsnitt om studier av djurens betydelse i filmen och om antropomorfisering, detta följs av 

forskning av djur i en posthumanistisk tid och hur det kan skapa samband med hur vi ser vår 

relation till djur i film och verklighet. 

Metod: Här går jag igenom de metoder jag kommer att utgå ifrån och vilket material jag i 

slutändan kommer att analysera och ur vilket perspektiv det grundar sig, även hur 

analysdelen är upplagd med frågor som ska kunna leda svar till frågeställningarna. Detta 

lägger sig före teoriavsnittet då jag vill att teorin ska vara det sista man läser innan 

analysdelen kommer. Det ger en känsla av att läsaren blir mer insatt och följer med än bättre i 

analysen av just denna dispositionsordningen. 

Teoretisk utgångspunkt: Detta kapitel går igenom teorierna till analysen. Ett avsnitt 

behandlar posthumanism och hur människan ser djur, efter detta följer ett avsnitt som 

behandlar animation ihop med antropomorfiserade djur, näst följer ett avsnitt som behandlar 

speciesism i olika grad och till sist hur film framställer djur mot verklighet. 

Resultat och analys: I detta kapitel går jag igenom först Zootopia och sedan Madagaskar. 

Resultat och analys kommer att blandas med varandra. Det som kommer redovisas och 

analyseras är handling och budskap, huvud- och bikaraktärer, mänskliga egenskaper, 

mänskliga relationer och hur djuren ställs mot deras verkliga arter. 

Slutdiskussion: Här ställer jag resultat och analys mot de frågeställningarna och den 

problemformulering jag använt mig av. Har min undersökning lyckats komma fram till något 

bra svar eller finns en annan tolkning.  
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2. Bakgrund  

____________________________________________________________ 

2.1 Etik och jämlikhet för människa och djur 

Jämlikhetskravet bygger inte på intelligens, moralisk begåvning, fysisk styrka eller liknande 
fakta. Jämlikhet är en moralisk idé, inte ett faktaomdöme. Vi har inget logiskt bildande skäl att 
anta att en faktiskt skillnad i färdighet mellan två människor berättigar oss att göra skillnad 
när det gäller den mängd av hänsyn deras behov och intressen. - Singer, Peter  13

Så inleder Singer sin tes kring hur jämlikhet bör behandlas. Här talar han först och främst 

bland människor, dock inleder han det så för att sedan ta det vidare så att vi kan förstår att 

samma jämlikhet bör användas till djur. Jämlikheten betyder att vi visar hänsyn till andras 

intressen, oavsett om du är människa eller djur. Att inneha egenskaper som att kunna lida och 

känna välmående är tillräckligt för en varelse, oavsett mänsklig eller ej, för att den ska bli 

visad hänsyn.    14

Djur räds precis samma saker som människor gör. De känner smärta, sorg, ångest och stress, 

men människan har en sak som inte djuren har, och det är förmågan till att tala och berätta. 

Vilket ger ett stort glapp mellan oss och gör att vi inte förstår varandra i det stora hela, dock 

ger det oss ingen som helst rätt till att betvivla det faktum att djur lider precis lika mycket 

som människor. Alltså ska de behandlas med samma respekt.  15

2.2 Djurrättsfrågor 
Vilda djur på cirkusar, djurparker och som turistattraktioner är ett aktuellt ämne. Djurens 

Rätt, som är Sveriges största djurrättsorganisation med nästan 40 000 medlemmar, är en utav 

organisationerna som har stort engagemang i denna fråga. De beskriver det på deras hemsida 

 Singer, Peter (1992) Djurens frigörelse. Bokförlaget Nya Doxa AB, Nora. S.34 f13

 Ibid., S.35 ff14

 Ibid., S.43 ff15
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att ”djur och deras intressen ska tas på allvar, vi arbetar mot alla former av utnyttjande av djur 

i underhållningssyfte”.  16

De har bedrivit en rad aktioner mot detta som man som enskild person kan delta i genom att 

exempelvis ge sin underskrift i någon fråga eller delta i demonstrationer.  

Den 27e september 2016 stod anställda och medlemmar av Djurens Rätt utanför riksdagen i 

Stockholm. Där utförde de en manifestation för att djurskyddslagen om att förbjuda vilda djur 

på cirkus fortfarande inte tas i akt. Det anses viktigt att regeringen tar tag i detta för djuren 

och deras välmående.    17

Fler svenska organisationer som arbetar i denna fråga är Djurskyddet som berättar i en artikel 

om hur illa cirkusdjur behandlas, och hur vilda djur inte hör hemma på cirkusar och i ständigt 

resande, och hur denna miljö är ett problem för de flesta djur   Djurrättsalliansen har 18

anordnat flera protester vid cirkusar för att både få besökare att ej gå dit, men också för att 

Sveriges regering måste ändra sina lagar till en mer modern samhällssyn och med en större 

empati för djuren och förbjuda detta.   Även en av världens största internationella 19

djurrättsorganisationer, World Animal Protection, arbetar mot detta. Deras fokus är dock djur 

som utsätts som turistattraktioner, i detta fall tigrar. Exempelvis har de överlämnat en 

namninsamling för att stoppa exploateringen och det grymma utnyttjandet av tigrar i 

Thailand, till generaldirektören för Department of National Parks, Wildlife and Plant 

Conservation(DNP).  20

2.3 Relationen människa och djur 

Intresset för djurets och människans relation har ökat. När Singers bok Djurens frigörelse 

gavs ut år 1975 har framkommen forskning alltmer haft fokus på vår relationen, även kring 

 Djurens Rätt, ”Djur som underhållning”. (2016) Tillgänglig: http://www.djurensratt.se/djur-som-underhallning16

 Djurens Rätt, ”Förbjud vilda djur på cirkus”. (27 September 2016) Tillgänglig: http://www.djurensratt.se/blogg/17

forbjud-vilda-djur-pa-cirkus

 Djurskyddet Sverige, ”Förbjud elefanter i cirkusmanegen”. (22 Mars 2015) Tillgänglig: http://18

www.djurskyddet.se/artiklar/forbjud-elefanter-i-cirkusmanegen/

 Djurrättsalliansen, ”Protester mot cirkusar med djur”. (25 Mars 2016) Tillgänglig: http://djurrattsalliansen.se/19

nyheter/sverige/protester-mot-cirkusar-med-djur

 World Animal Protection, ”Vi ber Thailands myndigheter: Hjälp tigrarna!”. (29 Juli 2016) Tillgänglig: https://20

www.worldanimalprotection.se/nyheter/vi-ber-thailands-myndigheter-hjalp-tigrarna
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djurrättsfrågor. Forskning som visar att djur används desto mer i media och text, än vad vi 

någonsin får uppleva runtomkring oss i vardagliga livet.  

Verkligheten idag består av enorma köttindustrier, utrotningshotade djur och arter och en 

radikal förminskad närhet av djur i människans sociala liv.   Vi kan inte undgå att många av 21

våra möten med djur helt enkelt finns till störst del i människans fantasi, och icke verklighet. 

Studien Humanimalia stödjer litterär-kritikern och teoretikern Barbara Herrnstein Smiths syn 

på det att; 

  
[…]the imaginative intimacy of human with animal in myth, totem, fable, and fantasy is no less 
profound in origin or, I think, significant in effect than the forms of kinship indicated by the 
observations of ethology or the deductions of moral theory.    22

Problemen med vår relation att människan kategoriserar djur istället för att se dem som 

någorlunda jämlikar, exempelvis att vi ser en hund som ens bästa vän, medan en gris enbart 

ses som mat. Vi delar upp världens djur i kategorier som ”vilddjur”, ”husdjur”, ”boskap”, 

”familjemedlem” och så vidare, vilket resulterar i olika attityder mot dem. Vilka vi kan närma 

oss - eller inte, vilka vi äter - eller föder, vilka vi tillfångatar - eller räddar.  23

Människan har till viss grad lyckats förlora sig själv när vi står utan den följeslagare, som vi 

behövs ända från början för att hitta vår plats. Ihop med andra samhälleliga problem, är 

mänskligheten uppdelad, och röran av mänskliga sociala skillnader och identiteter har blivit 

vanlig. Cary Wolfe, som är en posthumanistisk förespråkare, har sagt att skillnaden i 

människa/djur relationen är central för ”den är inte en skillnad som alla andra, det är, skulle 

man kunna säga, den mest annorlunda skillnaden, och därför den viktigaste.”  Enligt Wolfe 

erhåller djur idag en mer speciell plats bland människor i och med det posthumanistiska 

tänkandet.    24

 Humanimalia - a journal of  human/animal interface studies, Osignerat, ”The Purpose of Humanimalia”. Tillgänglig: 21

http://www.depauw.edu/humanimalia/humanimalifesto.html

 Humanimalia - a journal of  human/animal interface studies, Osignerat, ”The Purpose of Humanimalia”. 22

 Herrnstein Smith, Barbara (2005). ”Animal relatives, difficult relations”, Scandalous knowledge. Edinburgh 23

University Press, Edinburgh. E-Bok. S.155

 Humanimalia - a journal of  human/animal interface studies, Osignerat, ”The Purpose of Humanimalia”.24
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Människan vill kunna jämföra sig med djur, men bara i den grad att de ska efterlikna oss, inte 

tvärtom. Studier i början av 2000-talet använder antropomorfisering för att visa att djur kan 

tänka, har ett medvetande, och en självmedvetenhet - de ges helt enkelt en högre mental 

utveckling än samhället är vana vid. Nu på senare år har det dock lagts fram nya rimliga 

studier angående detta, som är mer mottagliga i samhället eftersom människan har svårt att se 

djuret som en jämlike. Herrnstein-Smith menar på att om vi tycker det är accepterat att 

använda antropomorfisering på lämpligt vis till djur, då borde det även vara accepterat att på 

ett lämpligt vis kunna visa en djurisk sida av människan. Det har dock visat sig från andra 

forskare i ämnet vara helt ologiskt och nedvärderande mot människan. Vi kan värdesätta djur 

högt, dock inte alla djur och aldrig lika högt som oss själva. Vi vill vara nära, men inte för 

nära.   25

3. Tidigare forskning 
____________________________________________________________ 

3.1 Filmens mening 
Filmen har fått en väldigt stor roll, både för den egne individen och för samhället. Den ses 

som ett hjälpmedel att skapa en komplex helhetsbild av oss och världen vi lever i, men även 

ett hjälpmedel att veta; hur vi ska leva. Tomas Axelson, lektor i religionskunskap med 

medieinriktning, menar i ett inlägg skrivet för FML   att vårt filmtittande har femdubblats 26

idag från 50-talet, film har idag erhållit rollen som den populärkulturella romanen hade under 

1700-talet.   Filmkulturens ökning är förståeligt med tanke på hur lätt det är att få tag på film 27

idag. Tillgängligheten finns genom TV, dator och internet, dvd-film och biografer, och för att 

 Herrnstein-Smith, Barbara (2005) S.160 f25

 FLM; sedan 2007 Sveriges filmtidskrift. Innehåller nyfikna reportage och fördjupande kulturjournalistik, med 26

en vaksam blick på vad som händer i filmvärlden.

 Axelson, Tomas, ”Publiksociologi”, FLM. (2 April 2012) Tillgänglig: http://www.flm.nu/2012/04/27

publiksociologi/
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utbudet av film har ökat enormt mycket under de senaste tio åren, både av vanlig spelfilm och 

familjefilmer i animerad och tecknad form.   28

Filmen har inte bara fått en större roll i samhället, den har även ökat sin betydelse hur 

människan tolkar saker runt omkring sig. Det kan hjälpa individer med att gestalta och 

problematisera saker i ens egna vardag, men är även ett medel för vardagsflykt.   Människan 29

ser ett slags självförverkligande och hopp om att få leva ett meningsfullt liv.  30

Karin Quinn, utbildad inom animation och barnfilm, jämför animerad film med 70-talet, och 

vilken enorm skillnad det är, både på gott och ont. Hon menar att den har blivit ”en 

strömlinjeformad tv-produkt gjord enligt löpandebandprincipen”, vilket är synd då animerad 

film har enorma potentialer med att förmedla starka känslor på andra vis än i vanlig 

spelfilm.   Det går att göra så mycket mer med animerad film. En publik ser så mycket mer 31

än en handling; man får känsla av en färg, en sak, musiken, rummet, och så vidare.    32

Enligt Giroux är filmernas kombination av förtrollning och oskuldsfullhet en viktig del att ta 

in filmen.    33

Därför ska man ta vara på vad en animerad film faktiskt är kapabel till, det visuella i en 

animerad film kan överskrida alla normal gränser, saker som i vanliga fall är helt otänkbara. 

Det är i ung ålder ens starkaste filmupplevelser sker, vilket ofta är för det lekfulla bildspråket, 

kreativiteten och att det är en så pass tolkningsrik upplevelse.    34

Att vända sig mot en yngre publik betyder även att film ofta produceras annorlunda för att 

inte ge negativ effekt, det anses vara en risk att använda sig av visst material. Ett lyckligt slut 

 Janson, Malena(red.) (2013). Mot barnfilmsträsket och vidare! Åtta filmskapares tankar om barnfilmens 28

möjligheter och begränsningar. Erlanders Sverige AB Förlag, Stockholms Dramatiska Högskola, Stockholm. S. 
35 f

 Koivunen, Anu(red.); Olsson, Jan.(förf.) (2008). Film och andra rörliga bilder - en introduktion. Raster 29

Förlag, Stockholm. S.91

 Axelson, Tomas (2012) 30

 Janson, Malena (2012) S.35 f31

 Koivunen, Anu(red.); Solia, Tytti(förf.) (2008) S.10732

 Giroux, Henry A.; Persson, Magnus (2000) S.106 f33

 Janson, Malena (2012) S.77 ff34
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i en film var, och är fortfarande idag, en mycket viktig punkt just för att barnen ska kunna 

behålla hopp och tro till framtiden.  35

3.1.1 När djuren blir filmkaraktärer 
Animerad film har i många fall ett pedagogiskt syfte som ska verka gynnande för barns 

utveckling.   Filmens mänskliga djurgestalter ger starkast minnen och intryck i tidigt ålder 36

enligt Margareta Rönnberg. Hon menar att de är perfekta hjälpmedel att tänka och känna igen 

saker med, som exempelvis känslor och egenskaper till sig själv och andra, och då i synnerhet 

med animerade djur då man kan gestalta dessa med sådan övertydlighet.   37

Malena Janson menar att det ska förmedla bra ideal, föredömen och värdering, och oftast i 

filmerna står djuren för att förmedla sådana budskap.   Enligt Pettersson är det bra att 38

använda djur för att exempelvis uppmärksamma miljöproblem, mänskliga relationer och i 

utbildningssyfte rent generellt, som hon även visar exempel på där en ”mänsklig” björn har 

ett eget utbildningsprogram.   Förutom detta menar även Carolyn L.Burke & Joby 39

G.Copenhaver att djur håller en sådan distans från människan, och det är lättare att se och ta 

in det som sker med ett djur än om en människa skulle använts i samma roll eller berättelse. 

De livfulla djurens karaktärer tar itu med problem, men på ett mjukare vis som är mer 

passande. Djur används för att förenkla mötet med djupa tankar, sorger eller plågsamma 

incidenter. De går att förlöjliga och tas inte på lika stort allvar och detta kan ses på både gott 

och ont huruvida vems perspektiv man ser det från.  40

Många av denna typ av filmer används inte med verkliga historier och karaktärer, och med 

djur som huvud- och biroller. Mer än hälften av program riktade mot barn innehåller djur 

 Ibid., S.10 & S.1835

 Koivunen, Anu(red.); Janson, Malena(förf.) (2008) S.127 f36

 Rönnberg, Margareta (2001). Varför är Disney så populär?, Filmförlaget, Uppsala, 2:a uppl.,  S.21 ff37

 Koivunen, Anu(red.); Janson, Malena(förf.) (2008) S.138 ff38

 Pettersson, Åsa (2013) S.109 & S.151-15739

 L. Burke, Carolyn; G. Copenhaver, Joby, ”Animal as people in children's literature”, Language Arts, Vol. 81, 40

No. 3 (2004). S.207-210 & S.213, Tillgänglig: http://www.ncte.org/library/nctefiles/store/samplefiles/journals/
la/la0813animals.pdf
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enligt Pettersson.   Detta kallas även för antropomorfisering, som i stort betyder att man ger 41

ett djur mänsklig form. De får en roll som en människa i vanliga fall skulle ha haft, och gör 

allt det en människa i vanliga fall gör. De beter sig mänskligt, talar, bär i många fall kläder 

och lever ofta i ett sådant samhälle gjort för människan.  

Bo Eriksson talar om hur människan alltid sett en viss fascination mot djur, och användning 

av dem i bildform har skett från dåtidens stenålder fram till den teknologiska nutiden - filmen 

är en stor del av detta. Dock har djuren alltid setts lägre än människan, men Eriksson menar 

också att vi idag fått större respekt för djur och större intresse för dem i sig. Robert Delourt 

var en viktig forskare inom detta, och dess syfte var att anpassa forskning för att förstå djuren 

bättre, och just se världen från deras perspektiv.   Men när det kommer till film är det svårt 42

att uppmärksamma detta. Precis som Eriksson menar handlar det om fokus och perspektiv i 

en film. Ofta i animerad film är inte perspektivet gynnande för djuren, utan för människan. 

Rönnberg diskuterar detta kring hur boskapsdjur ofta ej får samma mänsklighet som till 

exempel ett sällskapsdjur får då det anses olämpligt, eftersom det är boskap - djur vi dödar av 

olika skäl. Sällskapsdjuren framställs ofta som ganska hjälplösa utan en mänsklig hand, för 

att visa ett beroende av oss. 

Ett vanligt förekommande djur i animerad film är musen. Här talar Rönnberg om hur Musse 

Pigg utvecklades från en mindre snäll mus - ett djuriskt tillstånd, till ett mer 

antropomorfiserat tillstånd där människan kunde se sig själv mer i den mening att Musse 

blivit snäll. Ett djur kan alltså inte bete sig djuriskt för att kunna liknas en människa.    43

Pettersson visar också en annan form av antropomorfism, i utbildande syfte. Både i hur vi ska 

se ett djur, men även ett mänskligt budskap. Ett avsnitt av Kalle Anka berättar om ett bi som 

sitter i en blomma med inget ont i tanke, medan Kalle ser detta och känner för att vara elak. 

Han fyller blomman med vatten så biet nästan drunknar, vilket gör den arg och tillslut sticker 

Kalle med lärdomen om att; bin är ilskna insekter även om de ser snälla ut, man ska akta sig 

 Pettersson, Åsa (2013) S.10841

 Eriksson, Bo, ”I djurens tecken”, Historisk Tidskrift. (2012) Tillgänglig: http://www.historisktidskrift.se/42

fulltext/2012-3/pdf/HT_2012_3_359-364_eriksson.pdf 

 Rönnberg, Margareta (2001) S.25 ff43

!  AV !16 67

http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2012-3/pdf/HT_2012_3_359-364_eriksson.pdf
http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2012-3/pdf/HT_2012_3_359-364_eriksson.pdf


för dem. Men även med det budskap att man inte ska vara elak mot någon för då får man vad 

man förtjänar. För att vi ska se och ta åt oss är biet mänskligt med armar, händer och ben och 

även mänskligt ansikte. Dock kan det ej tala, utan det är Kalle som är ”mest människa” i 

denna berättelse, som både beter sig som en människa, talar och bär kläder. Detta visar ett sätt 

att lägga stereotypa beteenden till djur, hur vi bestämmer och vill att de ska vara.  44

3.2 Att romantisera djurvärldens verklighet  
Antropomorfiseringen av djur sker även i naturfilmens värld, vilket kan jämföras med hur det 

görs i animerad film. Fredrik Strage, journalist för Dagens Nyheter, menar att vi kan ha de 

tecknade och animerade filmerna till grund för hur vi betraktar naturfilmernas djur idag, som 

”små människor i päls”. Istället för att se deras verkliga beteende, ser vi ett fiktivt beteende 

genom en slags ”gulle”-kärlek till dem.   Gränsen mellan djur och människa har genom 45

tiderna varit en tydlig gräns, men idag suddas den alltmer ut i och med det posthumanistiska 

tankesättet, djuren och naturens värde och rättigheter omprövas. I och med att vi står närmre 

djuren, vill vi också ha någon förklaring till vilka de är.  

Marie Öhman beskriver det som att vi vill förstå dem, men i grund och botten är människan 

oförmögen att kunna kunna ”se” ett djur. Dock känner vi att de kan se oss, vilket medför att 

vi gör dem till ett slags självmedvetet subjekt.   Vilket man kan se i vårt sätt att framställa 46

djur som efterliknar människan, både i natur- och animerad film. Vår acceptans gentemot 

djur har ökat, och så även intresset mot djur/människa forskning. Dock tenderar i de flesta 

fall dessa forskningar gå över helt till att se det från människans sida. Enligt Timothy Clarke 

ser vi oss närmare djur, vi använder dem som hjälp till att kunna se oss själva både som en 

del av naturen, men också högre än naturen.   47

 Pettersson, Åsa (2013) S.113-11644

 Strage, Fredrik, ”Fredrik Strage: Kanske är vårt förmänskligande av djur också ett sätt att konsumera dem?”, 45

Dagens Nyheter (2 December 2005) Tillgänglig: http://www.dn.se/arkiv/kultur/fredrik-strage-kanske-ar-vart-
formanskligande-av-djur-ocksa-ett/

 Öhman, Marie (2015) Det mänskligas natur. Gidlunds Förlag, Möklinta. S18 & S.50 ff 46

 Clarke, Timothy (2011) The Cambridge Introduction to Literature and the Environment. Cambridge 47

University Press, Cambridge: UK. S.184 & S.187

!  AV !17 67

http://www.dn.se/arkiv/kultur/fredrik-strage-kanske-ar-vart-formanskligande-av-djur-ocksa-ett/
http://www.dn.se/arkiv/kultur/fredrik-strage-kanske-ar-vart-formanskligande-av-djur-ocksa-ett/


Enligt John Berger erbjuder djur människor en speciell typ av gemenskap och sällskap, som 

betyder mer än vad ett mänskligt sällskap kan ge. Därför vill människan normalisera dem, 

kunna studera och förstå dem som oss men ändå behålla vår klyfta mellan mänskligt och 

djuriskt.   Trots en närhet i vår relation, så utgår alltid våra synpunkter från det mänskliga. 48

Att antropomorfisera djuren kan ge en förståelse, dock även en fascination till dem som ej går 

att mäta med verkligheten, i posthumanistiskt tänkande sägs det även slå tillbaka på 

människan själv, och frågan om vad vi egentligen är.   Enligt Öhman så jämför vi oss själva 49

gärna med djur, exempelvis genom att säga att man är smidig som en katt, envis som en åsna, 

snäll som en ko, eller starkt och modigt om ett lejon.   Hon menar även i sin text Från 50

humanism till posthumanism att trots djurens höjda moraliska status inom posthumanismen, 

så används förståelsen till dem, för att förstå oss själva. Att närma oss djuren är trots allt ej 

för djurens skull, utan för människans. Öhman menar att det är vi som har något av få ut av 

djuren, med tanke på att alla våra husdjur en gång varit vilda djurarter. Det är människan, 

som genom fångenskap och avelsuppfödning anpassat dagens husdjur till människans livsstil 

och behov.  51

Många gånger går vårt kontrollbehov till djuren över styr, och Strage visar ett tydligt exempel 

på detta med berättelsen om ”björnmannen” - Timothy Treadwell. Han förmänskligade 

björnar till den grad att han trodde sig kunna bli accepterad av dem, bli en vän och tillslut en 

av dem. Det slutade i tragedi och han blev dödad för sin naivitet, utav en av björnarna. 

Biologer som deltog till detta, som blev dokumentärfilm, menar starkt att ”man ska lämna 

rovdjur ifred, om man vill skydda dem”.  52

Denna naivitet vi har mot vilddjur i många fall, kan ses komma ur hur vi får uppmärksamma 

dem på djurparker, och i naturfilmer - där de enligt Berger blir en bild av en slags dagdröm 

och idyll. Genom en stor ökning av dem i bild och TV, och en drastisk förminskning i 

 Berger, John. (1980) Konsten att se. Brombergs Bokförlag, Värnamo. S.13 & S.2348

 Clarke, Timothy (2011) S.192-19549

 Öhman, Marie (2015) S.128 f50

 Öhman Marie, ”Från humanism till posthumanism”, i Packalén, Sture(red.) Litteratur och språk. (2009) 51

Skriftserie Nr. 5, Mälardalens högskola, Västerås. S.74-90. Tillgänglig: http://mdh.diva-portal.org/smash/get/
diva2:318672/FULLTEXT02.pdf

 Strage, Fredrik (2005) 52
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verkliga livet, har vi tendens att romantisera bilden av dem och hur de är. På djurparker kan 

vi vara nära på ett sätt vi aldrig annars skulle få, men efter att ha sett dem i deras vardag i 

naturfilmer, förväntar vi oss att de ska göra mer, än vad de tenderar göra när vi iakttar dem i 

deras inhägnader.   53

Ganetz visar på hur detta kan vara en av de konsekvenser som blir när vi framställer 

naturfilmerna ur både vetenskapligt och underhållande syfte. Hon ger exempel på Disneys 

första naturfilmsserie från 1940-talet, True Life Adventures, där filmerna hela tiden använder 

sig av komisk och spännande musik för att kunna lägga en känsla i filmen. Disney själv 

beskrev det som att han ville få publiken att sympatisera med djuren, och förstå deras 

problem bättre. Istället blev det komiska och fiktiva inslag för att skapa intresse. Vilket ligger 

kvar i naturfilmer idag.   Vilket i vidare beteckning kan få naturfilm att anses vara fiktiv 54

film, istället för dokumentär i och med att det blir uppbyggt med en berättelse. Det är 

osynliggjorda konstruktioner av vilda djur och natur istället för verkliga skeenden, ihop med 

ett antropomorfiserat djurliv - som mer efterliknar oss. Antropomorfisering är så naturaliserat 

idag, att det anses ”naturligt”, och vi förväntar oss det.   Därför tror vi att djur ska bete sig på 55

ett visst sätt på djurparken, än vad de naturligt gör. 

4. Metod och material  
____________________________________________________________ 
Analysdelen kommer utgöras av två animerade filmer - Zootopia och Madagaskar. Jag har 

tagit hjälp av både tidigare forskning från litteratur och vetenskapliga artiklar som på olika 

sätt bearbetar filmvetenskap, animation, antropomorfism, etik - djurrätt och människa/djur 

relationer. Det huvudsakliga som ska göras i analysen är att titta på vad dessa filmer visar för 

 Berger, John (1980) S.24, S.27 & S.3053

 Ganetz, Hillevi (2004) S.4 f54

 Ganetz, Hillevi (2004) S.8 ff55
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budskap med karaktärerna och handling. Vad får djuren för ”plats” i och med att de gestaltas 

mänskligt och kan detta påverka djuren negativt. 

4.1 Vägen till analysen 
L.G Andersson & Erik Hedling går igenom punkter man måste vara på det klara med innan 

en filmanalys. Det är i enkelhetens råd, jag ska veta varför jag gör det här arbetet från första 

början. Hur ska jag gå tillväga, till vem vill jag främst göra den, vad ska den ingå i för 

sammanhang, vad önskar jag komma fram till med resultatet och vad för sorts kunskap är jag 

ute efter. Det är viktigt att först reflektera över den tänkta analysens kontext om du vill lyckas 

med arbetet.  56

Jag ska göra två kritiska textanalyser med narrativ inriktning för att förstå hur och varför de 

använder sig av förmänskligade djur, och om det kan ge någon påverkan mellan relationen 

människa/djur. Jag kommer göra en undersökning med kvalitativ karaktär, och vissa steg 

kommer ta idéer från grundad teori. 

Analysen görs utifrån ett antropomorfistiskt- och ett speciesistiskt perspektiv eftersom det i 

stort är framställandet av djuren i filmen jag vill undersöka. Varför jag valt just detta är för att 

många animerade filmer använder sig just av djur i mänsklig form, som huvudkaraktärer. Det 

är huvudsakligen inte bara berättelsen i filmerna jag kommer titta på, utan störst tyngd 

kommer att ligga på analyserande av djurkaraktärerna i filmen och de mänskliga egenskaper 

de tillgivits. Men även hur miljön runtomkring är uppbyggd och hur karaktärerna lever. 

Förutom att analysera filmerna från detta perspektiv kommer jag även lägga fokus på att 

undersöka möjlig speciesism - artförtryck - genom filmerna. När djuren blir animerade 

mänskliga filmkaraktärer, var lägger människan sitt fokus. Vad är det för djur som medverkar 

i filmen, vilken typ av roll de får, biroll eller huvudroll och hur framställs de gentemot 

verkliga livet, och så vidare. 

 Andersson, Lars-Gustaf; Hedling, Erik (1999) Filmanalys - En introduktion. Studentlitteratur, Lund. S.756
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4.1.1 Kvalitativ textanalys 
Min vetenskapliga undersökning kommer ha en induktiv ansats vilket innebär att jag, genom 

mitt insamlade empiriska material och egna erfarenheter, drar en egen tolkning och slutsats.  57

Materialet som samlas in under arbetets gång behöver inte vara fulländat när analysen 

påbörjas, utan huvudsaken i grundad teori är att datainsamling, bearbetning och analysen sker 

med bästa resultat parallellt. Barney G.Glaser menar att det viktiga inte bara är 

huvudmaterialet, utan även sådant du tar upp runtomkring. Det är viktigt att alltid upptäcka, 

skapa och minnesanteckna för att lära dig om området.   Glaser lägger stor tyngd på att det 58

är viktigt att jämföra teorier och data, det är ett ständigt jämförande som tillslut frambringar 

en bra analys.   59

Glaser ser att kvalitativ forskning passar utmärkt att använda sig av inom grundad teori och 

det är oftast det som förknippas med denna metod.   Huvudsaken med kvalitativ forskning är 60

inte att fullständigt veta varför eller hur saker är gjorda, utan det är att kunna begripa och 

beskriva det du lär dig av forskningen, som Charmaz menar att; ”genom varsam analys 

utveckla en tolkande förståelse.”   Mitt mål är inte i slutändan att kunna bevisa en sanning, 61

utan det är att upptäcka, förstå, problematisera och tolka ämnet.   För att tillsist kunna göra 62

en värdig bedömning och få en djupare kunskap av det intresse- och problemområdet jag ser 

att filmerna inringade från början, som beskrivet i kapitel 1. 

Narrativ tillvägagångssätt kan både användas till litteratur eller film. Text i min analys 

innebär film, och som med grundad teori och kvalitativ metod ska analyseras och tolkas. 

Narratologi innebär det berättande i texterna, och vad som uppenbaras.    63

 G. Glaser, Barney (2010). Att göra grundad teori - problem, frågor och diskussion. Sociology Press, 57

California. S.32 & S.132

 Fejes, Andreas; Thornberg, Robert (2009) Handbok i kvalitativ analys. Liber AB, Stockholm. S.39 & G. 58

Glaser, Barney (2010) S.78

 G. Glaser, Barney (2010) S.4359

 Ibid., S.5660

 Fejes, Andreas; Thornberg, Robert (2009) S.19 & S.4161

 Hultén, Pernilla; Hultman, Jens; Eriksson, Lars-Torsten (2007) Kritiskt tänkande. Liber AB, Malmö. S.6862

 Bergström, Göran; Boréus, Kristina(red.) (2005) Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig 63

text- och diskursanalys. Studentlitteratur, Lund. S.220
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Att göra en narrativ analys innebär enligt Bergstöm & Boréus det man kan uttyda av en text, 

genom en individuell tolkning.   Det man kan uttyda, och även jag kommer titta på, av 64

texten kan innefatta handlingen, hur det berättas, karaktärerna, händelsernas ordning och om 

möjligt hur författaren förhåller sig till berättelsen. Det kan tänkas göras till det holistiskt-

innehållsliga ur narrativet. Vilket betyder att man analyserar det genom fullständig historia 

och fokuserar innehållet.   Att göra analysen utefter narratologi kan även ses som ett försök 65

att lättare kunna göra någonting begripligt på ett mer strukturerat sätt, och det ses vara som en 

grundläggande tolkningsram. Förutom att bara tolka enligt detta, kan man även detta ses som 

ett sätt, som Bergström&Boréus förklarar ”man vill lära sig mer om hur makten reglerar 

förståelseprocesser i samhället, […]hur människor begripliggör sin omvärld.” Vilket passar 

bra till denna undersökning eftersom den inte bara undersöker handling och karaktärer, men 

även hur människor tar emot det som visas.  66

Huvudpelaren i slutresultatet kommer vara jag, och detta får läggas tanke till inom kvalitativa 

forskningar. Resultatet är vad jag tolkar, därför ställer det stor vikt på mig och hur jag 

använder mig av det insamlade materialet, vad jag lärt mig i processen och hur jag använder 

det kreativt och förnuftigt för att få en trovärdig forskning. Det är viktigt att vara insatt inom 

valet av ämne gentemot analys, men även att kunna vara öppen till att ta in annat material på 

vägen som kan stärka och förnya.   Det gäller till alla metodiska ingångar jag använder i 67

arbetet då de alla är relativt öppna och resultatet hänger på mina tolkningar och det jag 

förstår, ihop med kunskap inom ämnet. Det är mina egna teoretiska antaganden och enligt 

Bergström och Boréus är det alltid viktigt att understryka det när man gör egna forskningar, 

för att hålla arbetet så ärligt som möjligt.  68

 Ibid., S.222 f64

 Ibid., S.23665

 Ibid., S.224 ff66

 Fejes, Andreas; Thornberg, Robert (2009) S.32 f67

 Bergström, Göran; Boréus, Kristina (2005) S.253 f68
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4.1.2 Ur ett kritiskt perspektiv 
Varför jag valt att se filmerna ur ett kritiskt perspektiv är av den anledning att denna typ av 

filmer sällan kritiseras av samhället, om ej av forskare inom ämnet. Därför är jag intresserad 

att ta det steget djupare. Idag är behovet av ett kritiskt tänkande viktigare än någonsin i och 

med att vår värld i stort sätt styrs av media, digital media och teknik. Du kan se vad du vill på 

TV, du kan både se vad du vill och hitta vad du vill över internet, informationen varje 

människa tar emot av medialiseringen är enorm. Då ökar även trycket på varje enskild 

människa att utveckla ett visst kritiskt tänkande.    69

Ordet kritisk är ett ganska hårt ord och användandet av det tros alltid leda till något dåligt. Att 

vara kritisk är att vara relativt neutral, man ska använda det till att se saker ur nya vinklar, 

möjligheter till förbättringar och viljan att granska. Det betyder en nyfikenhet gentemot det 

material du ser.   Jag vill kunna använda det för att reflektera över saker jag inte sett och lagt 70

tanke på innan. Inte för att döma, utan för att jag vill se vart det leder ur en ny vinkel. Att 

följa kritiska tänkandet som metod innebär även att jag behöver ställa frågor och ifrågasätta, 

som är en viktig del i processen. Viktigt är även att gå in i ett ämne opartisk. Det är lätt att 

hitta negativa saker om det är det man vill hitta, och vice versa. Därför att ta med i 

användandet av kritiskt perspektiv ett neutralt tankesätt, för att analysen ska kunna göras med 

känsla och förnuft. Och i medvetandet om att ej fastställa ett problem och en lösning, utan att 

kunna visa på kunskaper och nya möjliga inspirerande tankar till ett ämne.  71

4.2 Material mot analys 
Materialet är, som beskrivet i kapitel 1.3, två animerade familjefilmer - Zootopia och 

Madagaskar. Varför jag valt dessa två är för att filmerna helt och hållet har djur som 

huvudkaraktärer, ytterst lite människor är med i handlingen. Ingår de på något vis i 

handlingen så har de en väldigt liten roll. Filmmaterialet som analyseras är producerat från 

USA då det är enklast att hitta material därifrån, och jag kommer även att se dem i deras 

originalspråk. 

 Hultén, Pernilla; Hultman, Jens; Eriksson, Lars-Torsten (2007) S.13 ff69

 Ibid., S.15 ff70

 Ibid., S.102 f71
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4.2.1 Zootopia 
Zootopia är en actionfylld animerad film, med mycket roliga inslag. Den är från 2016 och är 

producerad av amerikanska filmbolaget Walt Disney Studios. I denna filmen existerar inte 

människan. Detta är filmen som handlar om staden Zootopia där det bara bor däggdjur. Alla 

lever de i harmoni. I övrigt liknar det vilken stad som helst. 

Vi får till en början följa kaninen Judy Hopps som vill bli polis och ger sig in i polisskolan för 

att förverkliga sin dröm. När hon är färdig polis jobbar hon ihop med alla tänkbara djur som 

elefanter, lejon, noshörningar, tigrar och isbjörnar för att nämna några. Judy är den minsta i 

gänget och hon får börja med småjobb innan det riktiga polisjobbet tilldelas henne.  

Men mystiska saker börjar hända i staden, brutala attacker som ingen går säker för och Judy 

får äntligen vara med och vara en riktig polis. Hon vara med och lösa riktiga fall, och på 

vägen hit möter hon även räven Nick Wilde som hjälper henne att lösa fallen. Hon älskar att 

få vara med där det händer, men det är svårare att vara polis än hon kunde ana. 

4.2.2 Madagaskar 
En animerad film från 2005 som är producerad av det amerikanska filmbolaget DreamWork 

Animation. Den är ett roligt äventyr som handlar om en grupp vilda djur, som blivit 

tillfångatagna av människor som små och lever nu på Central Park Zoo i New York. 

Karaktärerna vi får följa genom filmen är zebran Marty, lejonet Alex, flodhästen Gloria och 

giraffen Melman. Marty ser en dag en grupp pingviner försöka sig på att fly till det vilda och 

vill göra detsamma. De andra trivs väldigt bra på zoo och är ej intresserade av att följa med 

Marty. Men när Marty väl rymt vill de andra hitta honom för att ta han tillbaka och ger sig 

efter honom. Men i ett misslyckat rymningsförsök tillfångatas de alla igen, dock skickas de 

tillbaka ut i det fria istället för till Central Park Zoo. Innan de kommer fram till målet faller 

deras lådor (där de hålls inlåsta på resan) över fartygskanten och de flyter i land på ön 

Madagaskar. Nu är det dags för dem att lära sig leva i det fria, det vilda. Men det är inte alltid 

lätt. De får se och vara med om saker de ej är vana vid. Tillslut vill alla åka tillbaka, där de 

trivdes bäst, Central Park Zoo. 
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4.2.3 Metod 
Den litteratur som kommer användas till teoretisk grund för analysen har lagts mycket energi 

till att hitta. Det har även gjorts parallellt medan uppsatsen skrivits. Enligt Glaser är det bra 

eftersom forskaren får vara så fri, öppen och mottaglig som möjligt för nya framväxande 

begrepp, problemen och tolkningarna av data. Jag tycker det känns bra för min studie att följa 

Glasers tips där han menar på att växla mellan sökande och skrivande.   I och med att man 72

inte samlar all litteratur på en gång, utan under arbetes gång, kan det i sin tur ge nya uppslag 

och idéer. Som enligt Fejes&Thornberg kan leda till nya frågor och funderingar som kanske 

annars skulle ha missats.  73

Litteraturen har dels hittats genom sökning på bibliotek, men även genom andra större 

arbeten som på något vis behandlar mitt område. Jag har sökt mycket efter vetenskapliga 

artiklar och större uppsatsarbeten för att jämföra litteratur mellan dem och mitt eget 

forskningsarbete. Mycket av det har ej varit relevant, men mycket har varit precis i den 

kunskapsriktning som behövs för att kunna genomföra min studie. Glaser menar att det är 

svårt att hitta relevant litteratur, om forskaren gör litteratursök det första den gör. Det krävs 

att man kommer in en bit i arbetet för att få mer stadga i vad det är man behöver till just sin 

forskning.   Det har varit ett svårt område att hitta gynnsam litteratur till vilket har krävt en 74

hel del forskning. Däremot har denna forskning lett till att jag känner till mycket mer 

runtomkring mitt ämne än jag gjort innan, vilket vidare lett till att jag blivit mer säker på hur 

jag ska forska efter det. 

4.2.4 Genomförande  
Genomförandet av textanalysen kommer ha ett upplägg av frågor till bägge filmerna, som ska 

fungera ungefär som intervjufrågor, som jag kommer att svara på allteftersom jag ser på varje 

film. Frågorna har jag skrivit efter att teoridel, och tidigare forskning, skrivits då det har hjälp 

en väldigt stor del till hur jag ska kolla på filmerna, och efter vad jag ska titta, för att få ut så 

mycket jag kan ur analysen, och för att få så bra och tydliga svar som möjligt till mina 

frågeställningar. Dessa kommer tydliggöra för mig hur varje karaktär byggs upp, vad för typ 

 G. Glaser, Barney (2010) S.85 f72

 Fejes, Andreas; Thornberg, Robert (2009) S.39 f73

 G. Glaser, Barney (2010) S.8574
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av relation människan ger sig själv till djuret i filmerna och även hur budskapet bygger upp 

djurens liv och karaktärer. Frågorna har även gjorts utefter Bergström&Boréus förklaring till 

en av tydningar hur narrativ analys kan ske; genom en historia(vad) och en diskurs(hur). 

Historian i narraitvet består av innehåll/händelseförlopp, existens = karaktärer eller 

företeelser som har att göra med iscensättning. Diskursen(uttrycket) går igenom vad för 

medel som hjälper innehållet att förmedlas.  75

Frågorna till filmerna är uppdelade i fem olika kategorier, en som involverar frågor om 

handling och budskap - för att se hur människan har valt att rikta dessa, alltså huruvida djuren 

får någon egentlig plats, eller om det formas enbart mot oss människor. 

En kategori kommer att behandla frågor om rollerna i filmerna, både huvudroller och biroller. 

Det för att se hur varje karaktär är ”uppbyggd”, och vad det är för arter som ges varje roll - är 

det något märkbart utstickande i vilka som får huvudroller och vilka som får biroller. I och 

med dessa vill jag även kunna utmärka om det är någon skillnad i hur dessa roller och arter 

byggs upp. Exempelvis ges någon mer humoristiska egenskaper alternativt mer 

respektingivande egenskaper. 

Till nästa följer det även i liknande spår för att se hur relationerna mellan roller, och arter, 

emellan läggs upp. Det kommer göras även detta för att undersöka om det finns något 

märkbart hur roller fördelats i liknelse med nämnt ovan, får någon mer respektingivande roll 

alternativt icke respektingivande roll. Finns något utstickande i vissa roller gentemot andra 

roller. En del undersöker antropomorfiseringen av varje roll. Först och främst för att se i 

vilken grad det sker, och är det lika uppbyggt till alla karaktärer, alltså har alla samma rätt till 

att efterlikna människan. Men detta vill jag också undersöka för att se om någon tanke läggs 

till varje antropomorfiserad roll, är det någon av dessa som får med sig deras vanliga 

beteenden eller utseenden till deras arter i verkliga livet. 

Tills sist tittar finns en kategori med frågor angående huruvida några mänskliga relationer 

med ”djuren” i filmerna finns. Detta för att kunna se hur valet av att visa mänskliga djur och 

människor ihop och hur tankarna kring det varit. 

 Bergström, Göran; Boréus, Kristina (2005) S. 229 f75
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5. Teoretiska utgångspunkter 
____________________________________________________________ 

5.1 Djuren blir människor 
För att kunna förstå den antropomorfisering som sker i film från en sida, kan vi relatera det 

till kring posthumanistiska teorier. Möjligt att vår syn på att människa och djur står närmre 

varandra idag, kan göra att vi använder djuren mer på detta vis i film. 

I stort menar Wolfe att posthumanismen grundtanke till människan förändrats, det går mer ut 

på att kunna tänka bortom mänskligheten. Det är svårt att beskriva posthumanismens 

egentliga innebörd, men i stort fungerar det som ett slags utmaning mot den annars vanliga 

humanismen. Wolfe ser det som att ta människan lite närmare jorden och rucka på de normala 

föreställningar vi har kring livet och världen, exempelvis samhälle och natur, kropp och själ, 

människa och djur. Det sistnämnda är det som läggs fokus på inom posthumanismens olika 

förgreningar, ett hopp om att höja djurens värde gentemot oss. Vi antas ligga i jämn nivå. 

Förutom att låta djursläktet närma sig människosläktet drar vi det än lite längre. Vi gör 

experiment med djur till att bli mer som oss, tränar dem till att exempelvis kunna tala och 

utföra saker som annars bara en människa kan. Wolfe visar exempel på hur vi gjort 

språkexperiment med delfiner, apor och papegojor.  

I ett utvidgat exempel visas ett experiment som gjorts med hunden Rico, en Border-Collie 

som lärt sig orden som hans husse namngivit hans leksaker med, och i och med detta vet Rico 

precis vad han ska hämta när hans husse säger åt honom. Vilket även kan betyda att vi 

behöver inte kunna tala för att förstå.   I viss form kan detta ses som antropomorfisering då 76

vi vill ge hunden en ”mänsklig sida” och det kan vidare göra det möjligt att känna sig 

närmare djuret. Dock beskriver Wolfe, genom tankar av Jaques Derrida; ”the assertion that 

animals, however sophisticated they may be, can only ’react’ but not ’respond’ to what goes 

on around them.” I vidare beskrivning, för att förstå behöver man kunna besvara det med 

språkliga kunskaper, alltså talet. Dock är detta ett väldigt omdiskuterat ämne utan direkt svar, 

huruvida djur har förmåga att reagera och svara eller ej.   Intressant hur vi använder djur i 77

 Wolfe, Cary (2010) What is posthumanism? University of Minnesota Press, Minnesota. S. 31 ff76

 Ibid., S.40 ff77
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mänsklig form i stilla och rörlig bild, en vilja att de ska förstå och kunna interagera med oss, 

samtidigt som vi enbart föreställer dem i hur vi beter oss. Vilket egentligen visar att vi inte 

förstår dem alls. Nik Taylor påpekar i detta sammanhang; i alla dessa försök att göra djur 

mänskliga, att människa och djur blir närmre varandra och att de förmås kunna känna, hur 

kan vi då godta det utnyttjande som sker varje dag mot dem?  78

5.2 Antropomorfisering och animation 
”To animate, and the related words, animation, animated and animator all derive from the latin 
verb, animare, which means ’to give life to’..” - Wells, Paul (1998;10) 

En animerad film kan ge en helt annan uppfattning av verkligheten, än vad en vanlig film 

kan. Det finns mer utrymmer för berättelse och miljö som skiljer sig från det vanliga, den kan 

ge en helt annorlunda, ibland unik, upplevelse. Wells menar även att man med animation 

alltid har velat töja på gränserna av vad verklighet är och istället utrymma för en fantasivärld 

som både ger mer uttryck för filmen, men även skapar underhållning och ställer frågor om 

det mänskliga.    79

’Att ge liv till’; ger även en förståelse i att du kan göra nästintill vad som helst med 

animation. Detta kan ses användas även utanför animation. Bousé beskriver hur naturfilmen 

ställer om djurens egna beteenden, och gör en istället fiktiv berättelse av deras liv, 

exempelvis framställs natur och djurens vardag som fartfylld och spännande, vilket inte 

överensstämmer med verkligheten. Motsvarande till en naturfilm är naturen väldigt lugn, men 

i filmen hoppar det från en spännande scen till nästa och djurens liv uppges vara väldigt 

händelserika från hur deras liv generellt faktiskt är.   Men att skapa dessa filmer med drama 80

och spänning är viktigt för att fånga ens publiks uppmärksamhet, och då måste även natur 

och djur skapas till något som det kanske inte är. Han menar att även en naturfilm, får ett 

narrativ som i en Hollywoodfilm;  

 Taylor, Nik, ”Anthropomorphism an the animal subject” i Boddice, Rob(red.) Anthropocentrism: Humans, 78

Animals, Environments. (2011) Förlag: Brill, Boston. S.268

 Wells, Paul (1998) Understanding animation. Routledge, London. S.6 f & S.1679

 Bousé, Derek (2000) S.4 & S.880

!  AV !28 67



”[…]that fulfilled rather than challenged audiences' expectations”.   Det viktigaste är att göra 81

publiken nöjd. Människan uppskattar dessa filmer av djur som efterliknas en själv i vissa 

stunder, det ger oss en ökad förståelse för omvärld. Taylor beskriver det med att 

antropomorfism ibland kan fungera som grundläggande för att göra relationen mellan djur 

och människa mer tydlig. Det har ofta blivit ifrågasatt och funnits motvilja till det, men i stort 

är det accepterat och uppskattat av människan och det ingår ofta som en del i vår kultur.   82

Vilket man kan se märka till stor del i både natur- och animerade filmer, de får en central roll 

i båda genre.  

Wells ger några exempel på hur animerade djur antropomorfiseras. Han menar i första hand 

på att det tar bort den spänning som ibland kan finnas mellan människa och djur, i detta 

exempel används en råtta med ett förmänskligat utseende och beteende. Den är sympatisk 

och vänlig, och mänsklig. Vilket gör att ett i vanliga fall ganska ogillat djur, visas medömkan 

för. Han lägger även ett liknande exempel när en mygga blir mänsklig. Människor involveras 

känslomässigt, och kan förstå myggan från hans sida. Men lika fort som 

antropomorfiserandet bygger upp en vänlighet kring djuret, kan det även ta bort all känsla 

och vända människor emot det.   83

En annan typ av förmänskligande i animation är, förr den populäre, Felix the Cat. Han levde 

inte i den verkliga världen, han gjorde vad han ville utan besvär och gjorde sin egen 

verklighet och det blev en typ av drömvärld för publiken.   Många tar enkelt på det och det 84

skapar en viss illusion och humor som är enkel att handskas med. Bägge exempel visar hur 

enkelt det är att både ta bort eller lägga till spänning med antropomorfisering. 

 Ibid., S.84 f81

 Boddice, Rob; Taylor, Nik (2011). S.265 ff82

 Wells, Paul (1998) S.63 & S.12983

 Ibid., S.21 f84
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Eftersom vi inte kan veta exakt hur ett djur faktiskt fungerar, gör människan det på sitt sätt. 

Taylor menar att vi tillåter dem vara med, spela en roll och interagera med människa som inte 

kanske är möjligt i verkligheten, men återigen ej för dom, utan för oss.    85

James A. Serpell vill mena det som att vi inte längre bara ser antropomorfisering som ett 

användande i film. I och med att vi ser djuren mänskliga och nära oss i film och TV under 

alla dessa år, har inte bara en slags underhållning i det. Det gör även att vi vill ha dem som 

husdjur, vi ser dem som våra ’barn’ och vänner, ett alternativ till en social källa. I många fall 

kan en god relation till sitt husdjur verka i positivt syfte, men i vissa fall vill någon bara ha en 

accessoar, eller ett djur de sett på film, men tröttnar när det inte alls var som på filmen.    86

Ett exempel är filmen Hitta Nemo som gjorde att clownfisken nästan blev helt utfiskad för att 

människan såg den på film och den blev ’känd’. Vilket resulterade i att alla ville ha en sådan 

fisk för de trodde de fick den riktiga Nemo.   Detta är inte det enda exemplet. Det finns 87

många filmer med djur som resulterat i att människan ser en annan slags kärlek till detta djur 

än vad man skulle gjort innan det visades på film. En människa vill ha det dem ser. 

Taylor menar att vi måste kunna se antropomorfisering som en metod, snarare än en teori. Ett 

slags tankesätt eller en startpunkt till att erkänna djuren, i och med antropomorfisering, som 

ett subjekt - som en egen individ. Inte enbart för människans skull.  88

5.2.1 En dold speciesism 
Det är lätt att tro att man alltid lever efter etiska och moraliska principer, men som Singer 

menar betyder etik i stort ”dina personliga skyldigheter till omvärlden”. Dock kan etiken hos 

en människa, te sig annorlunda för någon annan, därav blir etik och moral en svår fråga i 

samhället. Singer förklarar dock att det viktiga är att den handling man anser vara etisk 

korrekt även måste ha den bästa utgången för alla inblandade, vare sig djur eller människa.  89

Tom Regan beskriver i boken Tomma burar(2009) om attityden till att djur ej har några 

 Boddice, Rob; Taylor, Nik (2011) S.268 & S.27585

 Serpell. A, James, ”Anthropomorphism and Anthropomorphic Selection - Beyond the ’cute response’ ”, 86

Society & Animals. (2002) Tillgänglig: http://www.animalsandsociety.org/wp-content/uploads/2015/11/
serpell.pdf

 Mark, Nathalie, ”Hitta Nemo” blev en katastrof för fiskarna”, Aftonbladet (18 Augusti 2016) Tillgänglig: 87

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23363040.ab

 Boddice, Rob; Taylor, Nik (2011). S.27988

 Singer, Peter (1996) Praktisk etik. Bokförlaget Thales, Stockholm, 2:a uppl. S.7 f & S. 2389
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rättigheter i och med att; ”invändningar till att djur inte har rättigheter eftersom djur inte är 

medlemmar av vår art - den mänskliga arten, Homo sapiens.”  Speciesism är ett ganska 

vanligt återkommande ord när man talar just om människa och djur. Det betyder i kort 

beskrivning artförtryck och diskriminering och har blivit vanligare idag, eller rättare sagt mer 

uppmärksammat. Regan menar att speciesism går i samma spår som rasism och sexism då det 

är en samma typ av fördom med den skillnad att den riktas mot djur istället för människor.   90

Det kan märkas av i film, men kanske inte ofta medvetet från publik, som exempelvis 

Rönnberg beskriver det;  

Nytto-, lantbruks- eller boskapsdjur är mer sällan, eller åtminstone i mindre grad, förmänskligade. De 
har oftast inte könstillhörighet, namn, eller talförmåga och konverserar inte inte vart fall med 
människor, utan möjligen med sällskapsdjur. Det anses inte lämpligt att alltför mycket förmänskliga 
dem som man tänker äta upp,[…]och detta uppmuntrar självfallet till känslomässig distansering.  91

Singer tar upp i Djurens Frigörelse, exempelvis hur vi människor accepterar speciesism utan 

att egentligen inse eller vara medvetna om det. Precis som beskrivet ovan hur vi accepterar 

det i filmen, så gör vi det i verkliga livet. En människa kan ogilla det den ser om exempelvis 

en jägares handling, tjurfäktning, pälsfarmer, sådant som är icke-industriellt lidande. Men 

samtidigt som den misstycker om det, är den ovetandes om hur dennes köttbit på tallriken 

hamnat där, hur läderskor tillverkats eller hur kemikaliska produkter framställts.   92

Detta är attityder som ges till människor i tidig ålder. Du lär dig att man måste äta kött för att 

växa och bli stark, innan du ens vet att kött är ett levande djur. Redan här sker en början till 

omedveten kategorisering. En avskärmning mot industriboskap, och en inlärning till vilka 

djur som är ”gosiga” och det märker man exempelvis i barnfilmer med djur, vilka djurarter 

man gör gosedjur av och så vidare. Därför är det viktigt att i tidig ålder lära sig, och 

uppmuntras, till att ha respekt mot djur.   Är dock vuxnas attityd på ett vis, sker det ofta 93

automatiskt att barnet växer upp med samma attityd. Det är här speciesism blir ett faktum, 

även fast en människa aldrig skulle anse sig tänka i dessa banor. Försvaret är okunnigheten.  

 Regan, Tom (2009). Tomma burar: En bok om djurrätt. Back to Being Förlag, Halmstad, utg. i samarbete med 90

Djurens Rätt. S.95

 Rönnberg, Margareta (2001). S 2591

 Singer, Peter (1992) S.250 f92

 Ibid., S. 233 ff93
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Vetskapen finns, men att se och göra det verkligt är något annat, och man fortsätter leva som 

vanligt och stödja utnyttjandet av djur inom plågsamma industrier.    94

Grova argument för att fortsätta som vi gör och låta artförtrycket ske är enligt Regan 

beskrivningar om att - djur inte kan tänka som oss, inte känna som oss, och har inte samma 

medvetande till världen, och därför kan vi leva som vi gör utan att se konsekvenser - vilket 

gör oss till speciesister.  95

5.2.1.1 Film mot verklighet 

Djurkaraktärer i filmer får oftast mer eller mindre mänskliga attribut och egenskaper. 

Rönnberg visar exempel på hur oftast katter i filmer är kvinnliga, medan hundar oftast är 

manliga. Är det en film med båda kön lagda till exempelvis hundar, så är den manliga hunden 

oftast korthårig, stor och blandras. Den kvinnliga hunden är oftast liten, storögd, långhårig 

och renrasig.   Ur ett perspektiv ses det här vara stereotypa mänskliga utseenden, men det 96

kan även ses från djurens perspektiv hur de får utseenden som inte alls har med djuren att 

göra i grund och botten, vilket gör att ett speciesistiskt synsätt läggs till dem. Vi ser dem på 

ett sätt som människan beskrivit, och förväntar oss detta i verkligheten. Rönnberg menar även 

att detta sker då vi vill visa ett visst beteende till en människa. Vill vi exempelvis visa en ond 

människa, läggs djuriska inslag till i hennes sätt att se ut och bete sig; ”bakgrund och ansikte 

tonar över i svart, varpå ögonen framträder som vita glipor eller gula, självlysande, 

blodsprängda, nästan hypnotiserande glober[…]”. Ett utseende förknippat till rovdjur, som 

ger en stämpel som inte alltid stämmer. I och med detta menar hon även att vi många gånger 

framställer djur i ”oförtjänt dåliga dager”.   Det är i dessa fall speciesism faller in, vi lär oss 97

av detta, vi kategoriserar - vi väljer vilka vi gillar och ej och vilka vi ser och behandlar 

annorlunda. Utan en sann kunskap om det verkliga djuret. 

 Ibid., S. 23794

 Regan, Tom (2009) S. 94-10595

 Rönnberg, Margareta (2001) S.24 f96

 Ibid., S.31 f97

!  AV !32 67



Oliver Milman beskriver i sin artikel för The Guardian hur, när vi antropomorfiserar djuren, 

inte bara förlorar deras äkta djuriska beteende, men även får fel uppfattningar om dem. Vi 

tror att dem är precis som de beskrivs i filmer.   Ganetz tar upp hur vi exempelvis framställer 98

djurarter i naturfilmer som en vanlig mänsklig familj skulle vara och bete sig. De sätter 

könsroller precis som det gör till människor, mannen är den som ordnar saker utanför och 

kvinnan tar hand om saker ”hemma”. I lejonvärlden är det tvärtom, det är honan som jagar, 

och mannen är ”hemma”, de lever även i flock och inte enbart inom sin ”familj”. De väljer 

dock att framställa det som en mänsklig familj skulle se ut, för att vi ska förstå dem.  99

Inom animerad djurfilm är detta ett relativt outforskat område, och framträder tydligast i 

vardagen än i film, som beskrivet i kapitel 2:2.3. Dock i naturfilmer kan man märka av denna 

typ av speciesism tydligare. Exempelvis vilka som visas som ’herren på täppan’ eller de som i 

viss grad förlöjligas, och det blir så människan lär sig hur djur fungerar och hur vi 

kategoriserar dem.  

6. Resultat och Analys 

—————————————————————————————— 
Då handlingen till vardera film ligger i kapitel 4 (Zootopia kap. 4.2.1 och Madagaskar kap. 

4.2.2) kommer de bara berättas väldigt i kort i analysen av filmerna. För att sedan kunna gå in 

snabbare på det jag lägger tyngden på i filmerna - budskapet, karaktärerna och hur dessa 

filmer och djuren relateras till mänskliga världen. Det jag gör i detta kapitel är att jag varvar 

resultat och analys då jag vill ha varje analysdel direkt under resultatdelen. Därför under varje 

rubrik visar jag först resultatredovisning som sedan följer med analysdelen. 

6.1 Zootopia  
Vi får följa kaninen Judy Hopps resa från sin barndom i Kaninhåla, strävande efter sin dröm 

att bli polis i Zootopia. På hennes resa får vi möte en rad intressanta karaktärer, en av de som 

 Milman, Oliver, ”Anthropomorphism: how much humans and animals share is still contested”, The Guardian. 98

(15 Januari 2016) https://www.theguardian.com/science/2016/jan/15/anthropomorphism-danger-humans-
animals-science

 Ganetz, Hillevi (2004) S.3 & S.1099
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skall komma bli en väldigt nära vän och kompanjon är räven Nicholas Wilde och tillsammans 

löser de ett av stadens största brott. 

6.1.1 Filmens budskap 
Filmen vill i stort visa att du kan göra och bli vad som du vill, bara du vågar att ge efter dina 

drömmar. Du ska inte ta åt dig av vad andra säger, du ska alltid lyssna till dig själv. Det visar 

de genom att huvudkaraktären i filmen, kaninen Judy Hopps, flyttar till storstaden Zootopia 

för att blir polis, och ingen annan tror på henne. Hennes föräldrar säger åt henne att man inte 

ska testa nya saker, man gör bara bort sig. Man ska drömma - men aldrig för stort, speciellt 

som liten kanin. De vill att hon ska ta över deras familjeföretag som morotsodlare, men det 

vill inte hon. Istället söker hon till polisskolan och klarar det. Väl som polis är det ingen av 

hennes medarbetare (som alla är stora djur) som tror på henne och hon blir bara tilldelad 

småjobb. Men oväntade saker sker, hon möter den sluge räven Nicholas Wilde som 

allteftersom filmen går blir hennes partner för att lösa ett av stadens största brott, vilket hon 

får en chans att lösa av sin chef på 48 timmar annars måste hon säga upp sig. Efter några 

hinder på vägen löser hon brottet ihop med Nicholas och blir en känd och värdig polis. 

Hennes drömmar slog in - hon vågade, och ihop med en i verkliga livet rival - räven. Detta 

kan man se som huvudbudskapet, men tittar man djupare in i berättelsen kan man även se det 

från ett annat perspektiv.  

Buskapet är tydligt lagt till människor, men berättas med mänskliga djur. Vad som gjorts här 

är, från Wells sida sett, att man använt animering till att ge en annan effekt och uppfattning 

om vad verkligheten är. I och med animationen kan de då även göra en annorlunda berättelse, 

vilket här blir talande djur som utgångspunkt. Förutom att använda djuren till handlingen så 

görs det med antropomorfiserade karaktärer i hög grad. Bousé talar om hur det används i 

naturfilmer, som kan jämföras med animerat. När djuren blir mänskliga ges de ett annat sätt 

att bete sig. Bousé menar att djur i vanliga fall lever i en lugn vardag, men film bygger istället 

upp en händelserik och äventyrlig vardag - vilket ger en falsk beskrivning av djur, och visst 

förstår människan att det inte är såhär ett djur verkligen beter sig. Dock tar man ändå med 

endel av det man ser. Som Wells menar går animerat att göra i princip hur man vill, och med 
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vad man vill, och djur blir ett lätt byte att använda på vis som vi normalt inte ser dem. Vilket 

vidare möjliggör att vi vänjer oss, och tycker om, att se djur på sådant vis. 

Både som Rönnberg och Regan menar så sker en kategorisering bland djurkaraktärerna - som 

för djuren kan ses som artförtryck, dock i mildare grad då filmen slutar med att kaninen och 

räven är de som räddar staden och blir hjältar. Även fast det slutar så, börjar filmen med att 

kaninen ses som hjälplös och gullig med en stor kärlek för morötter och inte så mycket mer. 

Medan räven är den som har ryktet om sig att vara elak och lurig, och de flesta andra djur inte 

gillar rävar. Det är med andra ord så människan ser kaniner och rävar. Det går in under 

samma principer som Rönnbergs tankar kring hur vi särar på industriboskap och inte 

använder dem i samma grad som vi gör med vilda djur, eller husdjur. De anses inte vara lika 

intressanta och blir sällan uppskattade på samma vis som andra djur. 

Handlingen berättar att alla däggdjur lever tillsammans i harmoni. I början spelas det även 

upp en pjäs med Judy som huvudroll. Där spelar de upp hur det såg ut förr i deras värld som 

de förklarade var deras ”stenåldern”, då rovdjur var opålitliga och farliga för andra däggdjur. 

En rad djur försvinner mystiskt i Zootopia, när de väl hittas av Hopps har de blivit vilda, så 

kallade rovdjur. Återigen börjar förtroendet för vilddjur sjunka, alla så kallade vilddjur, inte 

bara de som hittats vilda av Hopps. Man tror att det biologiska i vilddjuren ska återkomma, 

och inget däggdjur går längre säkert. I slutet framkommer dock att det är borgmästarens 

sekreterare, fåret Bellwether, som injicerat dem med ett blomsterserum för att göra djuren 

vilda av den anledning att hon vill ha bort alla rovdjur ur staden. I detta kan jag tyda ett 

budskap där man inte ska döma någon utifrån vad man tror att den är, eller dra alla över en 

kam. Möjligt menas det att man ska tänka så i mänskligt perspektiv. 

Budskapet är gjort för människans skull. Det svåra som jag ser det i detta budskapet, är att det 

kan både ses för människor, men även för djur. Det känns på något vis att man vill ställa 

rovdjur i bättre dager än vad de möjligtvis görs idag. De är inte så grymma mot andra djur 

som vi tror, man inte ska döma alla rovdjur som bestar bara för att det är så de framställs för 

människan, det vilda och farliga. Man ska lära sig att se bakom fasad och rykten, oavsett om 

det gäller människor eller djur. Det finns alltid en annan sida av allting.  
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Vi kan inte se dem som farliga bara för att de lever på ett sätt. Vilket både kan ses som bra 

och dåligt. Bra eftersom man ska inte se ner på rovdjur som värre än något annat djur, de är 

precis som oss. Men vi får heller inte tappa respekten för dem, eller tro att de kan leva ihop 

med dessa djur på detta vis som de gör i Zootopia. Djur är inte väna som människor i 

vänskapssyfte.  

I posthumanistisk mening kan det ses som att det är ett försök till att lätta upp banden, både 

mellan djur och människor. Människan har många förutfattade meningar till många djurarter, 

men i stort sett kan man se det ur Bousés synvinkel, det är också människan som byggt upp 

dessa meningar om dem. Samtidigt som en respekt är bra, kan det ge en för grov bild till 

vissa djur, och kanske en för normaliserad bild till vissa.  

Som Taylor beskriver ett förmänskligande av djuren, så skapar det en bättre förståelse, och en 

tydligare relation. Som Wolfe beskriver så är detta precis vad människan vill uppnå genom en 

del av posthumanism. Samtidigt som djurens moral höjs gentemot människa, så är det genom 

människan djurens egenskaper byggs upp, vi vill förstå dem på vårt vis. Men frågan är om 

det går, eller ens är rättvist. För att dra paralleller till det Öhman säger med att alla husdjur 

från början faktiskt varit vilda djurarter, men till människans syfte skapades de så de passar 

våra behov och gör dem beroende av oss. Vilket känns mer som ett tvång från människans 

sida att behöva en relation till djur, inte tvärtom. 

6.1.2. Huvudkaraktärer 
Huvudkaraktären är kaninen Judy Hopps. Det är hennes väg vi får följa från hennes hemstad 

Kaninhåla där det arbetas med att odla morötter, till hennes nya hem Zootopia där hon börjar 

sitt nya liv som polis. Vi får även lära känna räven Nicholas Wilde, vilket kommer att bli 

Hopps kompanjon genom filmen. I ett första möte blir Hopps lurad av Wilde. Hon ger dock 

tillbaka och lyckas spela in när Wilde pratar om att han är skattskyldig, vilket hon sedan 

använder mot honom för att få hans hjälp i ett polisfall. Sedan följer han vid hennes sida 

filmen igenom och de blir goda vänner. 

Kaninen Judy Hopps: Den snällaste varelsen du kan möta. Hon tror på sig själv och sina 

drömmar, som hon även tror på andra och deras drömmar. Det är även hon som kommer stå 
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för budskapet i filmen - kämpa för det man tror på. Hennes högsta dröm är att bli polis och 

lyckas även bli det, orädd för allt. Hon får en hel del fördomar mot sig eftersom hon anses för 

snäll och liten för att vara polis, men ger inte upp. Hon bevisar annat för alla då hon är den 

smartaste polisen i kåren.  

Hon bryr sig om allt och alla runt omkring sig. Hon litar väldigt på alla, även fast hennes 

föräldrar sagt åt henne och vara på sin vakt, speciellt efter rävar. Hon är trött på att få höra 

andra djur säga åt henne att hon är gullig, vilket är det enda hon får höra som kanin. 

Hon framställs som man ser kaniner i tecknat, med stora oskyldiga ögon, för att få ett gulligt 

och oskyldig utseende. Ögonen är väldigt utstickande i hennes utseende, så som kaniner 

brukar ses av människor. 

Redan i början av filmen märker man av att det styrs av människa. Man lägger stereotypa 

egenskaper till djuren - i detta fall kaninen som nämns ovan. Möjligt för att det ska vara 

lättare att ta till sig djuren i filmen. Det kan man se tendenser som Singer menar ligger i 

grund för speciesism. Inga grova drag, men enbart det lilla visar hur lätt vi accepterar det som 

sägs och visas. I och med att Hopps faktiskt heter Hopps visar att hon är en kanin, att hon bor 

i Kaninhåla och det enda hon är född till att göra är att arbeta med morötter. Människor ser 

inte kaniner som mycket annat än detta. Singer påpekar hur vi blir lärda en sak när vi är unga, 

och det bär vi med oss och får en attityd till hur det ska vara. Som både Regan och Singer 

menar är det en början till speciesism. Det blir ett sätt att, inte vara något typ av elak, men att 

se ner på ett djur. Sedan försöker filmens handling vända på detta så kaninen gör något som 

kaniner inte brukar i verkliga världen, men då riktas budskapet istället till människor. Som 

Giroux menar behövs det oskuldsfulla inslag för att filmen ska tas in lättare, och en söt kanin 

är alltid lätt att uppskatta. Janson menar även på att när det riktas till ung publik så får det inte 

ge för negativ effekt, och att både använda sig av djur - och i synnerhet kaninen - kan vara 

bra för ett barn att jämföra sig med och känna igen sig. Men för att jämföra med Wolfes 

tankar om hur djuret erhåller en mer speciellt plats bland människor idag så har man ingen 

tanke till djurens bästa här. Utan man har valt djur som passar till människans tankegång. 

Räven Nicholas Wilde: Den sluge räven som till en början luras och gör dumma saker för att 

tjäna pengar och är inte alls snäll. Dock efter ett tag arbetandes ihop med Hopps börjar hans 
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sanna sidor visa sig. Hans högsta dröm som liten var att få gå med i scouterna men när han 

väl skulle ”krönas in” av de andra medlemmarna, lurar de honom, sätter på honom en 

munkorg, säger elaka saker och slår honom. Vilket gör honom till den han är idag. Eftersom 

alla har en bild av hur en räv är - lurig, elak så orkar han inte vara något annat. Istället väljer 

han att vara så som alla tror en räv ska vara. När han märker hur mycket Hopps litar på 

honom blir han den snälla räv han egentligen alltid varit, blir tillslut polis han med, och 

partner till Hopps. Även han har ett par stora utstickande ögon, men inte med samma 

vänlighet som i Hopps. 

Samma sak sker med räven, han innehar ett namn som visar något som ska vara en rävs 

egenskap, Wilde som översätts till vilde på svenska. Han anses i stort sett vara elak och en 

lurendrejare. Även här kan jämföras med hur Singer och Regan ser till artdiskriminering. 

Människan har en gång sett djuret på ett vis, och det är så man kommer fortsätta se det och 

spelar på det. Detta kommer även en del från det som Öhman tar upp, hur vi jämför våra egna 

sätt med djur. Exempelvis att man är listig som en räv, envis som en åsna eller modig som ett 

lejon. Om det kommer från faktiska beteenden från djuren, eller om det är människan själv 

som gett djuren dessa är dock svårt att veta. Men att vi använder dessa ger även djuren dess 

egenskaper. 

Djuren ges en mänsklig form i övrigt, det är egentligen bara utseendet och de stereotypa 

egenskaperna till arterna som finns kvar. Annars klär de sig och beter sig precis som 

människor. Rönnberg menar här att även dessa mänskliga djurkaraktärer får ett stereotypiskt 

mänskligt, både sätt och utseende. Hon menar att oftast ges en viss art det feminina sättet för 

att de passar bättre enligt människa, och vissa arter det maskulina. Det kan man även märka 

av tydligt här hur man gett de små söta de feminina, och de större och ruffigare det 

maskulina. Trots att det egentligen ej har något att göra med djurarterna i verkliga livet. Som 

Singer menar måste en sådan handling ha bäst utgång för människa och djur. Men i detta fall 

blir detta stereotypa utseende och beteende overkligt lagt både för människa och djur. Vilket 

ger en osann uppfattning mot hur det är. Även detta är och snuddar vid speciesism då 

människan bestämmer hur en djurart ”ska” vara.  
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6.1.2.1. Bikaraktärer 
Andra karaktärer som dyker upp i filmen är de som på något sätt följer Hopps historia. De 

första vi möter är hennes föräldrar, Stu och Bonnie Hopps, som i stort är en kopia av Judy. 

Väldigt väna och rara, dock är de emot att hon vill bli polis och de menar på att det inte är 

någon idé att försöka jaga sina drömmar i tron om att man ska göra bort sig och göra misstag. 

Man ska hålla sig till det man kan, i deras fall, morotsodling. De är förstås väldigt glada för 

hennes skull när hon lyckas. 

När Judy får diplom för avklarad polisutbildning blir hon medaljerad av borgmästare 

Lionheart, som man hör på efternamnet är ett lejon. Hans sekreterare är fåret Bellwether, men 

hon är egentligen vice borgmästare. Han behandlar henne som en undersåte och till en början 

tror man att hon är för snäll och mesig och bara accepterar detta. Hon är väldigt snäll och 

hjälpsam genom de scener hon medverkar, dock i slutet visar det sig att hon är den skyldige 

till att injicera alla djur så de blir vildlystna rovdjur. Alltså är hon inte alls snäll utan har varit 

den onda hela tiden, vilket man inte tror om ett litet får - som de också vill ska framgå under 

filmens gång. Allt för att få bort alla rovdjur och att få bli borgmästare själv. 

Hopps chef är en stor buffel vid namn Bogo. Han har en rätt hård personlighet och utger sig 

för att vara tämligen obrydd. Han ger mycket kritik till Hopps och tror inte alls att hon 

kommer lyckas som polis, vilket han är öppen med och vill att hon ska säga upp sig. Han tror 

bara de storvuxna djuren klarar av polisyrket, men mjuknar och blir snäll mot Hopps i slutet. 

Hopps ger han tilltro till även de små djuren. 

En annan polis som jobbar där är receptionisten och leoparden Clawhauser. Han älskar 

munkar som en polis ska och är en lite mullig leopard, han är väldigt snäll och glad. Men han 

är en av dem som råkar illa ut när alla tror att rovdjuren blir farliga. Han får ej ha kvar sitt 

yrke, vilket gör att han känner sig ledsen och förtryckt. 

Det finns även en maffiaboss i staden som anses vara riktigt farlig. Senare framkommer det 

att maffiabossen är en näbbmus som går under namnet Mr Big. 

Även här använder man namn som ska efterlikna den djurart karaktären är, nästintill alla 

karaktärer får ett sådant namn. Djurens karaktärer har även en plats i staden som de, enligt 
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människans tanke, har i den verkliga naturen. Exempelvis som att lejonet är borgmästare i 

staden, och att polischefen är en stor buffalo - båda maskulina. Vidare ser man det söta lilla 

feminina fåret. Detta är också tydligt hur Rönnberg menar att roller inom djurkaraktärer delas 

upp, som människan själv ser det. Vilket även medför att publiken får en bild av detta men 

har inget att göra med djurarterna. Den enda som får ett annorlunda namn är maffiabossen 

och näbbmusen Mr Big. Han får istället ett namn som är helt tvärtom mot vad han är, för att 

det ska bli humoristiskt. Vilket kan tydas att människa eller djur inte har direkt respekt för 

små djur i verkliga livet. Men som Wells menar eftersom det är animerat, så är det lätt att 

bygga upp handlingen hur man vill, och här har istället alla respekt för honom, vilket också 

kan göra att man får en annan bild av näbbmöss. Zootopia ska även vara staden där alla djur 

lever i harmoni, men även här så är det de stora, respektingivande djuren som har ledningen, 

och de man egentligen inte annars hör så mycket och bara flyter med och har inga egna 

karaktärer. Singer talar även om hur speciesistiskt tankesätt kan skapas av hur vi lär oss av, 

exempelvis film. I detta fall är det tydligt att vi blir avskärmade från industriboskap, men 

även från ”mindre betydliga” djur från det vilda. Jag tänkte först att filmen inte innehöll 

någon av dessa djurarter, men efter ett mer noggrant analyserande märker man att även dessa 

bor i staden Zootopia. De syns knappt dock, och man måste vara väldigt snabb för att se att 

en går förbi rutan. Just för att vi ej ska ha en sentimental syn till dessa djur, och då kan man 

även jämföra det till det Rönnberg menar, att det anses vara olämplig att ge dem egna roller 

då de är industriboskap. Det bygger även upp en dålig bild över hur ett posthumanistiskt 

samhälle fungerar. Att djuren enligt Wolfe får en mer speciell plats bland oss människor, 

verkar i slutändan kanske bara gälla vissa arter. 

6.1.3. Mänskliga attribut till huvud- och bikaraktärer 
Alla djur är kompletta människor, förutom deras djuriska utseende. Dock är detta utseende 

mildrat så att vi möjligtvis ska ha lättare att ta till oss dem. Exempelvis, ser man in i deras 

ögon känns de mer som en människa än ett djur. De kan le och göra mänskliga grimaser i 

ansiktet, de beter sig som vilken vanlig människa som helst. De tar bilen eller tåget till sitt 

arbete, de har shoppinggallerior att gå till, det finns hus och skyskrapor, det ser ut som vilken 

storstad som helst. Precis som att den lilla byn Hopps kommer ifrån ser ut som vilken by som 

helst. Alla djur talar, kan gå på två ben och använda armar och händer som en människa, plus 
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att de bär kläder. I en scen möter Hopps en, i deras syn, naken buffel som ej har kläder, bara 

sin egen päls - vilket betyder i denna film att de är nakna. De lyssnar på musik med hörlurar 

och har alla materiella ting som TV-apparater, smartphones, appar och så vidare. I en scen när 

Hopps är hemma i sin lägenhet ringer hennes föräldrar, och de pratar då även inte som 

vanligt, utan över appen Skype (videosamtal). 

De kvinnliga djuren har ett mer feminint utseende som märks på exempelvis att drag i 

ansikten är finare än de manliga, kläderna och deras sätt att vara är även det mer feminint. 

Exempelvis Hopps föräldrar, mamman har mycket större finare ögon med mindre mun och 

nos, medan pappan är tvärtom. Just eftersom allting är så mänskligt, kan det vara lätt att 

glömma bort att det faktiskt är djurkaraktärer man sitter och tittar på, de blir som en själv. 

Filmens slutscen visar en konsert med en kvinnlig artist som kallar sig för Gazelle. Låten är 

ett soundtrack av artisten Shakira, och denna artist (en gasell som heter Gazelle) ska 

efterlikna Shakira i hela hennes utseende, kroppsspråk och klädsel - och självklart rösten. 

Vilket man självklart förknippar då direkt med en människa. 

Alla djur i filmen är förmänskligade. De lever alla på samma sätt som människor, och har 

samma utseende som människor. De enda djur i filmen som faktiskt beter sig ”djuriskt” är de 

djuren som blir injicerade med nattyl, växten som gör djur galna och vilda. Dessa djur tappar 

allt det mänskliga de en gång haft. De har inte längre några kläder, de kan inte prata, inte gå 

eller röra sig mänskligt och inte kontrollera sitt beteende. De beter sig helt enkelt som ett 

rovdjur möjligt skulle göra i verkliga fall. 

Alla talar de och förstår varandra. De låter exakt som människan i sitt tal, och det är ingen 

djurart som inte förstår en annan. Dock ändras även detta till de djuren som blir injicerade 

med nattyl-serumet. De tappar talförmågan och faller tillbaka till att låta som ett vanligt djur 

och inget annan djur förstår då dem. 

Som tidigare genomgått så är denna typ av djuranvändning, med antropomorfisering, ett sätt 

för att få yngre personer att enklare ta in det som sker i film. Det blir en annan form av 

verklighet och som både Copenhaver, Burke och Pettersson menar är lättare för dem att ta till 

sig djur, och de är lätta att utnyttja på detta vis till andra syften än bara underhållning. Det är 
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lättare att ta in vad som händer med djur, än om karaktärerna skulle ha varit människor, det 

ligger inte samma allvar i situationer med djur.   

I stort gillar människan enligt Taylor att göra film på detta vis eftersom det skapar, för 

människan, ett tydligare band mellan djur och människa. Men egentligen om man ser till hur 

vi framställer djuren i filmen precis som en människa, är det svårt att tänka hur vi kan känna 

det starkare band. När egentligen inget av det faktiskt stämmer med verkligheten. Förståelse 

för det kan göras när man vet hur lätt det är att göra en annorlunda värld med animerat. Som 

Wells menar att det kan ge en både underhållande och unik upplevelse. Han menar även på 

hur det ibland kan ta bort spänning mellan vissa djur och människor. I Zootopia blir en kanin 

och en räv bästa vänner, men i verkliga livet skulle det aldrig fungera. Vilket ligger för rävens 

bästa då det ger en möjligt bättre syn av vad rävar är och hur de beter sig. Samtidigt som det 

är bra, är det ett fiktivt beteende från bägges håll, och Bousé menar att det inte alltid är bra att 

ge ett onaturligt beteende till ett djur, eftersom i många fall människan då kanske förväntar 

sig ett sådant beteende. Visst förstår man att det mänskliga är pålagt, men sättet som djuret är 

på kan tros ibland fastna kvar.  

Mänskliga relationer: I denna film finns inga människor med överhuvudtaget, här existerar 

bara djuren och människor har aldrig funnits. Dock är det precis som den mänskliga världen 

är, och ser ut som det är människan som byggt upp det. Det enda som är annorlunda är 

egentligen att djuren ser ut som djur. Allt annat är i princip taget från mänskliga grunder. 

Eftersom de efterliknar människor så pass mycket är det enkelt för en publik att ta till sig 

karaktärerna som en av samma ”sort”. Det finns både småstäder och storstäder, de har egna 

hus - små villor till stora skyskrapor och lägenheter, de åker bil eller tar tåget och det finns 

stora gallerior med shopping. Miljön är vacker, dock skiftats den i den stora staden Zootopia 

eftersom den måste anpassas till vilket djur som bor där, det finns soliga kvarter, regnskog 

och snö. Även storleken av ting runtomkring anpassas av vilket djur som det tillhör, 

glasskiosker för elefanter där allt är större, eller för möss där allt är väldigt litet. 

Som jag nämner i kapitel 6.1.3.1 märker man av att människan haft ett finger med i spelet då 

namnen till de flesta karaktärer och städer är på ett humoristiskt vis relaterat till djuren, och 

självklart för att allting är relativt mänskligt. 
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Eftersom att allt i filmen Zootopia är av mänsklig karaktär blir det ganska svårt att ta till sig 

djuren i filmen som riktiga djur. Det är precis som Strage menar att vi ser djuren som små 

människor i päls. Vi närmar oss djuren så pass mycket i denna typ av film att allt djuriskt 

försvinner, och det är i dessa situationer jag tror problem kan uppstå. I exemplet som Wolfe 

beskriver, hur vi i verkliga livet försöker få djur att vara som oss, tror vi att vi ger dem ett sätt 

att tala och förstå. Vilket vidare gör att vi ser dem som mänskliga och inte tänker på vad de 

egentligen är. Wolfe menar även att vi gör dem mänskliga för att förstå dem, för att kunna 

hantera dem i vår vardag. Men istället målar vi upp en bild av hur vi vill att de ska vara. Det 

visar Serpell ganska tydligt då han påpekar hur i ett försök att förmänskliga djuren, ger oss 

rätt att närma oss. Genom djurkaraktärerna i film, som människa skapat, kan det i många fall 

resultera i att djuren uppskattas så i den grad att en människa önskar dem som husdjur och 

inte bara nöjer sig med att se dem i film. Resultatet kan bli en överkonsumtion av en art eller 

ras som medför sönderavling, som för djuret medför sjukdomar, problem och högre 

dödlighet. Men som även, i exemplet jag gav i kapitel 5.2, hur clownfisken nästintill blev 

utfiskad efter hysterin kring filmen Hitta Nemo.  

6.1.3.1 Animerade djurkaraktärer mot verkliga djur 

Man kan märka av en del hur de fördelar roller, hur de framställer dem gentemot den verkliga 

arten och hur mycket de medverkar. Exempelvis ska filmen handla om ett ganska hjälplöst 

djur som inte ska platsa som polis. Därav väljs kaninen, de är oskyldiga och rädda och med 

deras väna utseende kan de inte göra en mygga förnäm. Man ser det som ett gulligt djur som 

egentligen inte kan göra så mycket mer än just vara gullig. Rävar genom filmen får alla en 

stämpel på sig om att vara svåra att lita på och att de är elaka, vilket även det kan vara något 

man tar med sig utanför rutan. Alla de högt uppsatta djuren, poliserna, de som andra djur ska 

ha respekt för är de stora djuren. De som man i många fall anser farliga - tigrar, isbjörnar, 

noshörningar, vargar, elefanter et cetera. Det inger en respekt mot dessa djur, men det ger 

även en farlig stämpel som ibland kan bli lite överdriven. Det ställer även andra djur, mindre 

djur i sämre dagar då de anses vara mer mesiga, eller på något vis mindre värda. De små 

djuren får alltså en typ av roll som blir mer skör, och de större djuren får den respektabla 

rollen. 
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Som nämnt tidigare ges djur och städer även namn som passar till djuren, och djurens värld 

på olika vis. Det som jag mest tänker på som riktas till djuren, är att staden heter Zootopia. 

Vilket i stort menas att det är en enda stor djurpark de lever i, och inte en egen värld. Vilket 

visar än en gång på att människan styr och har överhand. Då det anses att djuren egentligen 

inte kan leva i en egen ”mänsklig” värld, utan att det istället blir en djurpark. 

Man kan även märka av hur filmen på något vis vill skrämma oss av hur djur kan vara, i 

deras djuriska och vilda tillstånd. Då talar vi om de djur som blir förgiftade och blir dödliga 

rovdjur. Det visas upp som en oerhört dålig sida, och de görs även mer argsinta än möjligt i 

verkligheten. Filmen visar även att ett djur som beter sig någorlunda på detta vis, är dåligt, 

vilket kan få människan att se detta beteende som något onormalt. 

En scen i filmen har de även med sengångare som hjälper Hopps och Wilde med att kolla upp 

en registreringsskylt. Vilket framställer sengångare som väldigt långsamma och tröga, och vi 

ser dem endast som underhållande - något man skrattar åt. 

För att se det genom Bousés synvinkel är det ganska tydligt hur människan själv väljer att 

ställa om djuren för att få det att passa publik och film, och vara underhållande. Det är tydligt 

vilka djur som anses vara mest värda som karaktärer i en film, vilka som ska få mest 

uppmärksamhet. Vilket även visar vilka som inte tycks passa, utan bara får en liten 

förlöjligande roll. Filmen visar även ganska klart vilka som är ”ledarna” i djurvärlden. De 

framställer dem som trevliga i filmen, men ändå på ett vis som visar att de är lite högre upp 

än de andra. Ett exempel är hur sengångaren framställs, visst är det en klart underhållande del 

i filmen, men det är uppenbart ingen underhållande del för en sengångare. I grunden jämför 

människans sig själv med sengångaren, och i och med att den rör sig långsamt anses den vara 

trög. Vilket i själva verket troligtvis inte alls stämmer hur en sengångare är. Men eftersom 

den för oss anses trög, ger det oss rätt att förlöjliga den i media. Som Taylor menar är inte 

alltid antropomorfisering bra, och detta är ett bra exempel där människan bara antar att en 

sengångare ”pratar” långsamt, eftersom den rör sig långsamt, vilket i sig medför att den anses 

desto mer trög. Berger kopplar filmens värld till verkligheten och menar att vi tror vad vi ser, 

och det blir denna uppmålade bild av en sengångare som människan kommer bära med sig. 
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Det blir tydligt i det sätt Wolfe förklarar att vi endast är intresserade att interagera med djur 

på människans eget vis. Detta går även att jämföra med vad Ganetz beskriver att människan 

egentligen inte tänker mycket till djurets faktiska egenskaper, men målar upp en fiktiv mer 

dramatisk (och passande) bild av djur och natur, där också ett antropomorfiserat djur är 

förväntat. 

   

6.2 Madagaskar 
Vi får följa de fyra vännerna Alex(lejon), Marty(zebra), Melman(giraff) och Gloria(flodhäst) 

på ett äventyr som tar dem från Central Park Zoo i New York ut i det vilda. Där får vi uppleva 

hur de för första gången klarar sig utanför sina inhägnader på djurparken och hur de handskas 

med sina första möten med naturen och andra vilda djur. 

6.2.1 Filmens budskap 
Budskapet var ganska uppenbart i början om att vilda djur inte hör hemma på djurparker, och 

att de ska vara i det fria, alltså ett budskap som gynnar djur. Efter en scen där 

djurrättsaktivister förklaras vilja släppa de vilda djuren fria, och en skara människor står med 

plakat som uppmanar detsamma, blev detta ganska tydligt. Budskapet visade sig inte vara så 

enkelt och vart efter filmen fortskred blev det mer diffust. Innan de blev frisläppta fick man 

följa dem på djurparken, där de trivdes enormt mycket och levde i lyx med nylagad mat från 

kockar, de fick pedikyrer, manikyrer och massager och de hade inget emot att bo mitt i en 

storstad. De trivdes med människor runtomkring sig och älskade att få visa upp sig och bli 

fotograferade. Men en av dem vill ut, Marty, och väl ute trodde man sig få se en grupp glada 

vilda djur där de ska vara. Men den fria världen är svår för dem att ta in och de har ingen 

aning om hur de ska bete sig och allt ”naturligt” blir konstigt för dem, förutom för Marty som 

älskar det. Alex ”normala” vilda tillstånd börjar växa fram när det inte finns en människa som 

tar hand om honom, och hans sug efter kött växer. De andra förstår inte vad som händer med 

honom och tycker han blir otäck, även han själv känner sig som ett monster och blir rädd för 

sina egna lustar vilket gör att han gömmer sig för de andra för att inte skada någon. Detta 

djuriska beteende visas även som något mörkt och farligt i och med att hela miljön i filmen 

ändras när han närmar sig den del av ön där rovdjuren håller till. Den blir kall, mörk, stenig 

och bergigt med knappt någon grönska, en helt enkelt läskig miljö.  
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Efter ett tag på ön vill de alla återvända till sitt hem, djurparken. Väl tillbaka där blir allt bra 

igen, och Alex blir gamla vanliga Alex. Vilket kan tydas lite som att lejon är farliga i det 

vilda, där är de rovdjur, men på djurparker är de mycket lugnare. Detta budskap blir riktat 

mot människa, vilda djur ska vara fria, men de som lever på djurparker gör bäst i att vara där. 

De har svårt att leva i den vilda, fria naturen. Man vill även visa människan att djuren trivs i 

och med att de blir så väl omhändertagna av människorna, de är glada djur och människa och 

djur fungerar bra ihop, en glad plats där alla djur lever i harmoni.  

Madagaskar får en att tro att det ska spela ut sig i något gynnande för djur. Men istället får vi 

se något som anspelar på att djur som är på djurparker gör sig bäst i att stanna där, för deras 

egen skull. Här behöver man inte gå in mycket djupare för att förstå att detta budskap är 

missgynnande för djur i verklighet. Även här kan vi se det som Singer påpekar, vi 

acceptansen av det man ser. Det är enkelt att få en människa att acceptera något utan att tänka 

på konsekvenser. Eftersom detta även är en barnfilm lär sig barn att det är roligt att gå till 

djurparker, och inget djur far illa i att vara där - precis som Singer trycker på blir vi inlärda 

från tidig ålder. Att dessa djur platsar in, som Regan menar, inom speciesism kan förstås i det 

att de vill få oss att tänka att det är skillnad på vilda djur - och djur på djurparker. Kanske är 

det precis så att vi tänker att djuren på djurparker trivs bäst där, eftersom de är lärda att leva 

ett liv på en djurpark. 

En viktig del av filmen är hur lejonet Alex karaktär hanteras ute i det fria, där hans vilda men 

normala tillstånd börjar framgå. Vilket är anledning varför de återvänder till djurparken. Hade 

filmen fortsatt i samma anda hade Alex blivit farlig för dem andra, och en sådan typ av 

handling kan inte, enligt Janson, produceras mot ung publik. Det skulle ge en alldeles för 

negativ effekt och eftersom en film alltid sagts ska förmedla bra ideal kan inte en sådan 

omvändning ske i handlingen. För att förstå tidigare forskningar över hur djur används i film 

är de flesta överens om att det ska finnas en oskuldsfullhet i filmen för att få fullt intresse. 

Djur är oskuldsfulla, och perfekta för människan att utnyttja hur hon vill i en sådan film. 

Även detta går att dra till vad Singer menar, vi vill inte visa barn hur djur kanske dödar 

varandra för köttets skull. Men det går bra att i vardagen ge dem kött utan att ha någon tanke 

att berätta vad det egentligen är. Det är acceptabelt att äta en köttbit, men inte att döda för 
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den, som djuren gör. Det blir en slags avskärmning från verkligheten. För visst åt Alex kött på 

djurparken med, men han visste inte att det kom från döda djur eftersom det suget kom som 

en chock för han i det fria. 

Som Wells även förklarar, hur antropomorfiseringen kan ta bort - eller lägga till en spänning 

mellan djur och människa, är också att uppmärksamma i detta fall. Med tanke på att Alex från 

början har vänliga mänskliga egenskaper gör att människor gillar honom och tar tills sig 

honom lättare. När hans egenskaper sedan skiftar till ett rovdjurs uppenbara egenskaper, tas 

även de väna känslorna från människorna som ser honom bort. I och med att han ej längre är 

mänsklig ses han istället som ett farligt rovdjur utan hänsyn till något i och med att han 

förlorar all kontroll. Det är tydligt hur lätt det är att styra människors känslor mot någon eller 

något. 

6.2.2 Huvudkaraktärer 

Filmens fyra huvudkaraktärer är lejonet Alex, zebran Marty, flodhästen Gloria och giraffen 

Melman. Det är deras resa man får följa genom hela filmen. Mest utstickande av dessa fyra är 

Alex som har lite större roll, det anses vara han som är ”The King”. De har alla utseenden 

som djur, och inte så många mänskliga attribut förutom personlighet och sätt att röra och bete 

sig. Dock är de mer välvårdade än vad ett djur ute i vildmarken skulle vara. Det finns ingen 

som någonsin är smutsig av dem, utan alla är väldigt renliga och välskötta. 

Alex: Ett lejon som älskar livet på djurparken, han älskar att underhålla människor, att bli 

sedd och att posera för kameror. Han saknar ingenting som har med vildmarken att göra, han 

gillar inte att få vatten på sig, gillar inte smuts, tycker om att få sin man fönad, rädd för 

spindlar och han gillar att få sitt kött i filéer serverat på silverfat. När i filmen hans köttsliga 

lustar av att jaga sätter in, känner han sig som ett monster och motkämpar det eftersom han 

skäms. När dessa ”djuriska” instinkter sätter in, förändras även hans utseende från det annars 

normalt välvårdade och kammade, till istället yvig och spretigt päls och man och hans ögon 

blir galna. Även hans sätt att vara förändras då han börjar låta som ett lejon, och han får 

svårare att kontrollera sig själv och prata som han gjort innan. Han blir som ett lejon ska vara, 

men bekämpar det. Han blir istället lärd att äta fisk av de andra djuren, i sushi-form. 
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Marty: En zebra med drömmar om att utbilda sig till advokat. Han är den som mest visar att 

han inte vill vara på djurparken och vill ut och upptäcka världen utanför. Han har ett löpband 

han frekvent använder med en bild av natur och vilda djur framför, som får honom att känna 

sig som om han sprang i det fria. Han är trött på att han inte vet vem han själv är, och som 

han utrycker i egna ord att han inte vet om han är; ”en vit zebra med svarta ränder, eller en 

svart zebra med vita ränder”. Han är trött på att vara instängd och har planer till att rymma. 

Väl i det fria älskar han varje sekund av det. Han bygger sig sitt eget lyxhus på stranden och 

gör upp egen eld. Han och Alex är väldigt goda vänner, och han vill inte att Alex ska falla för 

sina lustar på ön och han försöker med alla medel hjälpa honom ur det. Efter ett tag på ön 

märker även han av att han inte hör hemma där och vill återvända till djurparken, deras 

riktiga hem. 

Melman: Denne giraffen är en orolig, osäker, nervös och smått trög giraff. Han har ett 

någorlunda ”trögt” utseende med långa ögonfransar, stor mun och stora tänder. Han är väldigt 

noga med sin hygien, och tror hel tiden att han är sjuk i olika saker, i andra ord en 

hypokondriker. Han går ofta till läkaren på djurparken och får mycket mediciner och det 

första han påpekar ute i det fria är att naturen överskrider alla hälsoregler. Han gillar ordning 

och reda och vill inte bli smutsig, därför gillar han livet på djurparken väldigt mycket där allt 

är rent och städat och han kan använda en riktig toalett. Mot hur den verkliga naturen ser ut, 

där får han en smärre chock. Han har dock inga problem med att bo på Madagaskar ett tag, 

men är väldigt glad när de väl återvänder hem till djurparken i New York. 

Gloria: Hon är en flodhäst och även den enda kvinnliga i gruppen, hon både ser ut och rör 

sig mer feminint än någon annan. Hennes kinder är rosiga, som hon skulle vara sminkad, och 

hon har stora fina ögon med fina ögonfransar, är helt enkelt feminin till både utseende och 

sätt. Hon gillar att stå i rampljuset och att bli sedd av människor och poserar gärna för ett 

foto. Hon gillar att bli omhändertagen av djurskötarna genom manikyr, pedikyr och massage. 

Hon har inget emot att vara på djurparken, men hon vantrivs heller inte ute i det fria. Dock 

har även hon en längtan hem efter ett tag på Madagaskar. 
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Även i Madagaskar har djur, oavsett djurart, inget problem med att umgås. De har försökt 

hålla sig till ett utseende som inte ska vara alltför mänskligt. Men i stort är det mest att de ej 

bär kläder eller bor i hus som blir skillnaden. Man kan också märka att det är samma typ av 

djurarter som är i de stora rollerna. De djuren som på något vis inges mest respekt, eller är de 

djuren som är roligast att se för människan. Rönnberg menar att det enkelt syns i animerade 

filmer vilka djur om väljs ut eftersom de är mest intressanta. Antingen är ”nyttodjur” inte 

med alls, eller så har de en mycket liten roll - och som hon menar även inte förmänskligat 

som möjligtvis de andra större rollernas, de mer respektabla djuren. Det kan man också 

tydligt märka av när Alex skäms för att äta kött, och han istället blir inlärd med att äta fisk, 

eftersom ingen egentligen bryr sig om fiskar. Vilket visar ganska mycket i det Singer och 

Regan talar om speciesism, fisken ges ingen respekt överhuvudtaget och det lär oss att fiskar 

inte är mycket man bryr sig om.  

Huvudrollerna är ett lejon, en giraff, en zebra och en flodhäst, och i och med att det ofta är 

dessa djur som har roller, både i animerat och i naturfilm, så ger det människan tron om att 

det är dessa djur man ser ute i det vilda. Man förväntar sig kanske att de ska bete sig 

någorlunda som i filmen. Precis som Bousé beskriver det kommer detta alltid vara ett 

problem när djuren används med mänskliga egenskaper - eller med ett mänskligt berättande. 

Oavsett om det är i naturen eller på en djurpark, kommer det beteende de har i filmen bäras 

med av publik till viss mån. Vilket vidareför att djur anses tråkiga när de väl ses av 

människor, på till exempel en djurpark. I Madagaskar inges även människorna ett hopp av att 

djuren har det väldigt bra och de får precis vad de önskar, på något vis lär man publiken att 

djur gillar att vara ”mänskliga”. De gillar att få det omhändertagande som en människa 

kanske skulle få. Som Wolfe visar att vi vill ge dom mänskliga egenskaper även i 

verkligheten, som exempelvis att vi vill att våra sällskapsdjur ska lära sig att vara mer som 

oss, så vill vi även att de vilda djuren ska kunna lära sig vara det. Djuren på djurparken är 

som en familj, även med djurskötarna. Det blir som Strage menar, att vår behov av närhet till 

djur går överstyr. Människan har i tron att vi kan komma närmare djuren bara de får vara nära 

oss, och bli omhändertagna som oss, men gång på gång får vår naiva kärlek till djur bevis på 

att vi borde låta vilddjur vara det de är. Vi kan studera dem, men vi är inte deras jämlikar. 
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6.2.2.1 Bikaraktärer  

De bikaraktärer som dyker upp i filmen är en grupp pingviner som har en relativt stor roll. 

Det är pingvinerna som får Marty att vilja rymma, de framstår som ett gäng klipska 

pingviner, förutom en som som ges en stämpel av tröghet. De gräver sig själva en lönngång 

ut från djurparken, de överlistar människor och det tar även över fartyget från människorna 

när Alex, Marty, Melman och Gloria ska släppas fria. De styr fartyget helt själva till 

Antarktis. Kylan där är inget de gillar, så de styr vidare mot Madagaskar. Där lägger de till 

med fartyget, tar med sig sin solkräm och lägger sig i solen.  

På Madagaskar finns redan levande individer som vi får möta, vilka kommer att bli en del av 

filmen. De är ett gäng tvättbjörnar, lemurer och ekorrar som lever i harmoni på ön. Det enda 

de fruktar på ön är de så kallade ”fosas”, vilket jag liknar med hyenor i hur de ser ut. Men när 

Alex kommer till ön ser de deras chans att använda honom som en skrämseltaktik för att få 

bort alla ”fosas”, och slippa bli uppätna. 

Det finns två apor som får en lite biroll, som även de är från samma djurpark. De anses dock 

ganska tröga och är inte med så mycket mer än i några inslag som ska verka humoristiska. En 

av dem kan tala, men den andra talar bara teckenspråk - och efterliknas vara en suput. 

Det ger en känsla genom filmen att alla karaktärers egenskaper, även huvudrollerna, har en 

humoristisk stämpel. Det tas egentligen ingen hänsyn till arterna i verkliga livet, utan här ges 

de roller egenskaperna som ska verka mest underhållande till filmen. Karaktärerna skulle 

kunna varit vilka djurarter som helst, med det förstår man hur enkelt det är med animation att 

göra overkliga saker, verkliga för oss. Då Wells menar att animation kan göra så mycket mer, 

än att bara ge liv till något - den kan gå över alla verklighetens regler. Djuren i denna film tar 

över människans värld, trots att det finns människor i den. Till skillnad från Zootopia där 

människor inte existerar och djurens beteende blir inget konstigt där. Vilket i sig, som Bousé 

menar, inte bara ger djuren en fiktiv roll utan ett helt fiktivt samhälle. En narrativ utgång 

gjord helt enkelt för att underhålla och hålla publik intresserad. 

Till utseende har de alla sina ”normala” djuriska utseenden. Dock får de, som Rönnberg 

menar ofta sker med djurkaraktärer, ett någorlunda typisk stereotypt mänskligt utseende för 

att man ska kunna ta in karaktärerna bättre. Exempel flodhästen Gloria får ett mer feminint 
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utseende, med sin rosiga kinder och sina långa ögonfransar. Hela hennes karaktär utstrålar ett 

feminint sätt. Förutom detta är resten av djurens utseende inte väldigt utstickande. Det som 

istället har gjorts är att ge djuren på djurparken ett ”renare” utseende. Eftersom de lever i 

princip som människor så kan man se det som Taylor beskriver sker när vi använder 

antropomorfisering - vi stärker vår relation mellan djur och människa. Därför måste djuren se 

fina ut, för att gömma det mest djuriska i dess utseende. Enligt honom accepterar vi 

egentligen inte djuren som de är, vi vill att de ska vara som oss. 

6.2.3 Mänskliga attribut till huvud- och bikaraktärer  

Karaktärerna pratar och rör sig som människor genom hela filmen, de vet saker som bara 

människor annars vet som exempelvis högtider, och de kan använda sig av saker som bara 

annars människor kan. Däremot är giraffen Melman ett undantag från att få gå på sina två 

ben, han går alltid på fyra.  

De är dock djur i filmen, och efterliknar inte människor i utseende, mer än att de kan gå och 

stå på två ben och använda sina framben som armar och händer, precis som människan. De 

vet hur man åker tåg och använder telefoner. De använder toaletter, blir omhändertagna som 

vanliga människor, kan manövrera ett fartyg, de kan bygga egna hus med sina ”händer”, gör 

upp egen eld, de kan skriva, lyssna på musik, dansa och konversera med varandra djur 

emellan (förutom hyenorna). De bakar även en tårta när en av dem fyller år, köper present 

och firar födelsedag. De kan i princip det mesta en människa kan, skillnaden från en 

människa är att de bor på en djurpark och de bär ej kläder. 

Alla djur i filmen får samma grad av antropomorfisering, förutom de så kallade ”fosas”, 

hyenorna i filmen, de som jagar och äter de oskyldiga och anses vara rovdjur. De har inget 

förstånd och kan varken röra sig som människan eller tala, som resten av djuren i filmen gör. 

Detta sker även med Alex när hans egentligen naturliga beteenden växer fram. 

Alla djur talar med varandra på ett mänskligt sätt, alla djur förstår varandra oavsett art. Det 

märkliga är att människorna hör djurens normala läten och inget tal som publiken gör, men 

när djuren själva konverserar med varandra är det inga problem. De förstår varandra precis 

likadant som när två människor talar med varandra. 
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Den antropomorfisering som sker här är för att människan, främst yngre, ska kunna ta till sig 

karaktärerna. Ett mänskligt, animerat djur ger enligt Rönnberg en slags övertydlighet i en 

film som behövs för att kunna förmedla rätt slags känslor till publik. Från Wells tankar kan 

man även se det som att människor ser filmer med djur, för att på något vis undkomma sin 

egen vardag. Djuren är som oss, men ändå så lång ifrån vilket får det att kännas något utav en 

drömvärld. 

Eftersom denna handling utspelar sig först och främst på en djurpark får publiken en inblick 

till hur en djurpark är. För att se till hur Wells menar att animering kan föreställa den 

verklighet man vill, och sedan jämföra det med hur Bousé menar att vi framställer djuren mer 

aktiva och underhållande än naturligt, kan det ställa till problem. Karaktärerna älskar 

exempelvis att vara nära människor, visa upp sig och är väldigt rörliga. Vilket medför att det 

då kanske uppskattas i verkliga livet när djurpark har en show med ett djur eller liknande. Det 

är lätt för yngre personer att ta det i lärdom. 

Som Wolfe menar i och med ett posthumanistiskt tänkande ska djur och människa växa 

närmare varandra, en större respekt ska visas gentemot hur djur behandlas i tanke. Men även 

här märks tydligt att klyftan mellan oss är svår att att bryta. Man förmänskligar karaktärerna i 

den grad att ett igenkännande ska ske, dock är det scener i filmen som påvisar att när det 

kommer till kritan är vi så långt ifrån varandra det går. Då talar jag om hur alla djur blir 

förmänskligade, förutom gruppen av ”fosas”. De anses ej kunna passa in i det mänskliga då 

de helt enkelt är för ”djuriska”. De kan som sagt ej varken tala med de andra, gå som de 

andra eller kontrollera sig själva och sina behov. De är fruktade, vilket i detta fall även 

lämnar publiken med en möjlig avsky mot dessa. Rönnberg menar att detta ger ett rykte till 

en art, som inte alltid är förtjänt. Men det går även att dra paralleller till hur Wells visar på att 

det är lätt att bygga upp ett förtroende till ett djur, medan du raserar det mot ett annat. Det 

sker även för Alex när han kommer till vildmarken, vilket bevisar ändå att människan i grund 

och botten inte ser många likheter mellan människa och djur. Clarke visar på hur människan 

strävar efter förståelsen till djuren på alla olika sätt, antropomorfisering är ett, dock eftersom 
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vi alltid utgår från människans perspektiv - är det svårt att komma till den förståelse som vi 

vill. 

Mänskliga relationer: Människor medverkar, men har bara ytterst små karaktärer. När 

Marty rymmer, ringer Alex till räddningstjänsten och får då prata med en människa. Även när 

de alla är utanför djurparken, mitt i New York, spatserar de runt alla människor utan att tänka 

på det, människorna gör heller inte så mycket väsen av sig när de ser dem förutom när de får 

syn på Alex. Då blir alla rädda. En äldre dam i filmen räds inte lejonet och slår honom med 

sin väska, som med vilken annan människa som helst. Det är då istället lejonet som blir rädd 

för henne. I övrigt är det bara djurparkens besökare, och djurvårdarna som är med i 

handlingen. De får dock ingen roll utan är mer som statister. 

Djur och människa hålls ganska långt isär. De ser dock upp till människorna eftersom de tar 

hand om dem, och kan rädda dem från ön. Den enda gången de kommer nära varandra är när 

djurskötarna kommer med mat på silverfat, och när de ska få sin pedikyr och massage, eller 

när Alex man ska fönas. Det finns ofta inga staket mellan djuren och människorna i filmen, 

och människorna kan gå hur nära som helst, inget djur gör någonting för att skada någon.  

När Alex ringer så förstår vi vad han säger genom rutan och han tror sig även kunna göra sig 

förstådd, men människan i andra sidan telefonen hör bara lejonljud. Djuren tror alltså kunna 

göra sig förstådda, men människan hör inget annat än vanliga djurläten. 

Öhman talar om hur vi vill förstå djur, hon påpekar att människan tror att djuren kan se och i 

viss mån förstå oss. Medan det tvärtom inte går lika bra, någonstans vill människan tro att 

djuren förstår oss. Det märks också i handlingen då det framgår att djuren faktiskt i viss mån 

förstår människorna, men människorna har ingen aning om vad djuren säger. Men djuren 

förstår heller inte ”rovdjuren”, vilket gör det svårt att förstå vilka som är djur, vilka som är 

människor, och vad är rovdjuren. Det skapas tre olika typer istället för två. Det visar även på 

vilka djur människan har bestämt sig för att tycka om, och vilka de inte tycker om. Men för 

att titta på hur Berger menat om det, uppskattar människor djurs närhet ibland mer än 

människors, vilket visar att vårt förhållande till djur ofta blir svårt då vi agerar mot dem som 

mot en människa. Strages exempel om mannen som ville bli en av björnarna, visar tydligt hur 

det kan gå fel i människans hopp om en vänskaplig relation till djur. Men det kan också enligt 
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honom ses som att det är de animerade filmerna som ligger i grund för detta till viss del, hur 

vi ser djur i naturfilm och verklighet. 

6.1.3.1 Animerade djurkaraktärer mot verkliga djur 
Det som förekommer i denna form är när rovdjuren anses vara mindre förstående än de 

andra, bara för att det är dem i filmen som dödar och äter kött - de är de elaka. Som sagt 

tidigare, exakt det som sker med Alex när han börjar känna av sin hunger och blir mer och 

mer rovdjur, med andra ord minde och mindre mänsklig. Men det är i verkligheten dessa djur 

som är de ”verkliga”. 

Det är inte direkt någon utav alla karaktärerna som beter sig som den arten skulle gjort i 

verkliga livet. Deras roller i handlingen är fördelade som ganska väntat, exempelvis att det är 

lejonet som är huvudrollen, det ger en klang av att det är han som har lite högre roll än de 

andra tre karaktärerna. Det är även när han kommer till ön, som han kan rädda alla de små 

djuren som redan bor där, från hyenorna. Vilken ger en ganska tydlig stämpel om att det är 

lejonet som är den respektabla - som ofta framställt i djurfilmer. Det sker samma sak i 

Madagaskar som i Zootopia, de minsta djuren ställs i underläge - eller får inte lika stora 

roller och ett visst förlöjligande sker av dem alla. Till huvudrollerna sett är det giraffen 

Melman som blir aningen förlöjligad, med en egenskaper som att vara hypokondriker och 

någorlunda trög. Vilket kan ge en stämpel hur man tror giraffer är, möjligt i samma art som 

för sengångarna - eftersom de någorlunda ser ut att röra sig långsamt. 

Det som sker här är att vi ser ner på och räds det verkliga beteendet av vilda djur. Det anses 

inte vara acceptabelt i liknelse till människans natur. Detta sker, som enligt Regan innefattar 

artförtryck, att vi drar alla vilda djur över en kam. Vi ser dem endast som farliga köttätare och 

som inte har det rationella som en människa har. Dock går det emot tankar rörande 

posthumanism, där de istället vill ta ner människan ett steg. Det är inte längre lika hållbart att 

se människan som en fullständigt rationell varelse, och Wolfes teorier om att ge djuren 

samma respekt som människa är svårt att sätta in i alla sammanhang, som exempelvis i 

animerade filmer. Men eftersom det alltid styrs efter människans hand, är det människan som 

bestämmer hur nära vi kan komma varandra. För att förstå varför vi egentligen tycker 
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mänskliga djurkaraktärer i filmer fungerar så bra är enligt Berger mycket eftersom djur inte 

finns runtomkring oss i vardagen. Och någonstans behöver vi den känslan av närhet till djur 

och natur, och därav ökar användningar av dem i media. De blir en idyll för oss - något 

exotiskt som man inte kan ta del av på så många andra vis. Även är detta anledningen till att 

djurparker, cirkusar och liknande har genom tidens gång blivit så omtyckt. Men för att då se 

det från en posthumanist tankar, om vi verkligen vill skapa en större respekt och relation till 

dem och ta ner oss själva mer på jorden. Då bör alla människor ta del i tanken över hur 

egentligen framställningen av djur resulterar i våra handlingar. 

Sammanfattning: För att sammanfatta bägge filmanalyser för att lättare bli vidareförd till 

diskussion vill jag först se det ur mänsklig synvinkel. Vilket egentligen involverar hela 

analysen då det tydligt framgår att de flesta tolkningar och vinklar från filmerna sker mot 

människan. Tidigare i uppsatsen var det av intresse att undersöka hur dessa ”djurfilmer” 

riktas mot djur? Och efter analysen är det enkelt att se att djuren inte tas mycket till hänsyn i 

upplägg av handling och karaktärer. Både karaktärer och miljö är utformat på ett sådant vis 

som ska vara lättsamt för en människa att ta till sig och förutom att göra djur mänskliga så 

överdrivs deras egenskaper och utseende-drag så pass för att vi ännu enklare ska ta till oss 

dem. Men också en så skev bild som vrider väldigt mycket till hur det i verkliga livet ser ut, 

som visar hur gärna människan förlöjligar djuren i hopp om att unga utvecklas med en bra 

bild mot människor, vilket mycket av dessa filmer försöker förmedla - mänskliga budskap 

som unga ska lära sig i tidig ålder. Dock medför även detta att bilden gentemot djur blir skev, 

eftersom hänsyn till dessa ej tas. Det visar också hur enkelt där är att förlöjliga någon som i 

efterhand inte kan försvara sig, som vi människor kan. Vilket gör det ännu enklare för unga 

att ta med sig en uppvisad bild av djur vidare i livet. 

De budskap som ska framgå i dessa filmer är som sagt för att unga ska lära sig, exempelvis 

från Zootopia att man ska våga tro på sig själv och sina drömmar, och från Madagascar att 

djur på djurparker mår bättre av att var där de är - samtidigt som den också vill få fram att 

djur faktiskt gillar att uppträda och liknande. Budskap som tydligt kommer spela en negativ 

roll mot djur. 
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Karaktärerna är tydligt upplagda för att tänka och bete sig exakt som människor. Djurens 

utseende används för att göra filmerna mer attraktiva, det tas dock ingen hänsyn alls till hur 

dessa arter ter sig i verkliga livet. Detta sker i bägge filmer, vilket också fortsättningsvis kan 

ge fel uppfattningar om djur av de som ser dessa. 

Den enda skillnaden mellan de två filmerna är att djuren i Zootopia är i princip människor, då 

människor inte ens existerar i denna värp. De klär sig och lever i städer exakt som oss. Dock i 

Madagascar är djuren djur, fast de beter sig mänskligt. De bor på en djurpark, där bär inga 

kläder och de hör egentligen hemma i det fria. Men de beter sig fortfarande exakt som 

människan gör, det egentliga skillnaden mellan filmerna är att de ena ”ska” vara människor 

och de andra ”ska” vara djur. Men trots detta uppfattas alla djur som människor av oss tittare 

eftersom de rör sig, beter sig, och pratar som oss. Men som även beskrivet till analysen av 

bägge filmer så ges inte de elaka djuren mänskliga beteenden och egenskaper - det vill säga 

de köttätande rovdjuren. De ges roller som visar på hur långt ifrån mänskliga de är, och att vi 

inte på något plan likar dem. Vilket också tydligt visar att människan gärna vill hålla sig så 

långt ifrån ett sånt pass djuriskt beteende, och att vi på något sätt inte alls vill kopplas till 

detta. Att vara människa och djur är två helt olika saker. 

Förutom detta är det även tydligt hur roller fördelar mellan arter i filmerna, för att även här 

hålla intresset uppe. Det är stora, starka djur som har de största karaktärerna och mindre söta 

djuren får de mer oskyldiga rollerna i filmerna. Det som också intressant nog kan utmärkas i 

hur rollfördelning sker mellan arter, så är inte arter som vi människor anser vara 

”industridjur” överhuvudtaget med i filmerna. Vilket tydligt visar hur de inte vill att vi ska få 

ett band till dessa djur då de är vad de är - förbrukningsvaror på olika vis. Detta är något jag 

fann mest häpnadsväckande och en sådan sak jag aldrig lagt märke till innan. Men det visar 

även att det är en något människan tycker är ”farligt”. Det ska inte finnas ett sådant band 

mellan människa och boskap, de är inte lika betydelsefulla som andra djur. Detta syns tydligt 

i Zootopia, men inte i Madagascar då den i princip bara handlar om vilda djur. 

Det som till sist är intressant ur detta är hur rädda människor är att förknippas med rovdjur, 

när det egentligen är faktiskt dem ur däggdjursgrupperingen vi liknar kanske allra mest. 
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7. Slutdiskussion 

________________________________________________________ 

De frågor jag ställde mig i början av arbetet var hur karaktärerna i filmerna blev tilldelade 

egenskaper och karaktärer, vad de får för funktion i och med att man antropomorfiserar dem 

och kan det skapas någon form av förtryck gentemot djur som är med i dessa typ av filmer. 

Visst har man sett det viset djurens karaktärer i filmer agerar och lever, men sällan har jag 

egentligen lagt någon tanke till det. Eller över hur djurens verkliga egenskaper läggs åt sidan 

och istället ges en helt fiktiv karaktär, och hur detta kan skada djurets rykte. Eftersom det är i 

ett barns unga år det är man lär sig starkast av intryck, förstår man även att denna typ av film 

ger ett klart intryck i ett barns liv. Speciellt om vi tänker på hur djurens liv i Madagaskar 

byggdes upp, ett lyxliv på en djurpark där djuren älskar sina liv, och att få visa upp sig och 

göra konster och får allt serverat på silverfat. Vilket ger en otroligt fel bild över hur djur på 

djurparker har det, men för någon som inte sett någonting annat blir detta möjligt den sanning 

de växer upp med och visst kommer att få se djur på detta vis, öka intresset för att själv få 

upplevelsen av en djurpark, eller en cirkus. Riktigt på det viset är inte Zootopia, där blir 

istället ett djurs liv i en stad normaliserat och en tro till att djur trivs att leva på detta vis, det 

finns inga problem i det. 

Precis som Berger menar i Konsten att se, behöver människan djuret mer än vi kanske anar. 

Han menade att vi får ett annat, mer speciell typ av gemenskap och närhet i sällskapet av ett 

djur. Det är en viktig känsla för människan för att känna sig mer nära jord och natur. Tänker 

man då hur de efterliknas människan i filmer, så ger det människan en mer avslappnad syn på 

filmen. Visst är det sämre att vi inte tar djuren i film på lika stort allvar , att vi har lättare att ta 

vad som sker med dem i film. Dock så ger både djur och natur människan ett mer avslappnat 

sätt att se på film, och ta in världen. Därför blir antropomorfiseringen en självklarhet för att få  

kunna känna av den gemenskapen, det ger människan ett lugn. Så visst har framställande av 

djur med antropomorfiserat berättande ett syfte, som kan användas på olika sätt. Men precis 

som jag har velat undersöka i detta arbete är om det någonsin ges ett i gott syfte gentemot 

själva djuren som visas.  

!  AV !57 67



Det är för mig det största problemet med detta, att människan inte tänker på konsekvenser av 

hur det framställs mot publiken. Istället använder man djuren utan tanke på detta, för att få 

fram budskap riktat mot människan. Det är i grund och botten en ganska självisk akt. Precis 

som tecknat och animerat framställt kvinnor i dåliga dager i tidigare filmer, precis så 

framställs djuren. Men det är inte alla djur, alla djur är inte lika respektabla och man väljer 

(oftast samma arter) vilka som publiken möjligtvis mest uppskattar. Precis som Rönnberg 

beskrev så använde man gärna inte nytto- eller industridjur i antropomorfiserade filmer. Det 

är nog även detta jag funderat mest på under arbetets gång, hur människan beskrivs vilja vara 

närmare djuren och hur de inger en viss rofylldhet. Men hur vi även vänder huvudet till när 

nyttodjur ställs utanför detta, just för att de är djur vi äter, eller dödar av olika skäl. Det är 

ganska motsägelsefullt av människan att välja att se på ett djur på ett vis, och ett annat djur på 

ett annat. Detta är även något jag inte uppfattat innan, att vissa djur faktiskt framställs 

annorlunda mot andra, och att dessa arter oftast är desamma. Speciesismen är inte ett väldigt 

omtalat ämne, men det är nog även för att många inte förstår att detta sker. Att människan 

kategoriserar djur utifrån hur världen är, utan att tänka egentligen på hur eller varför, är ofta 

omedvetna val. 

Förutom detta sker även i dessa filmer ett avstånd till rovdjurens riktiga beteende som man 

kunde märka av på Alex och hyenorna i Madagaskar, och på de förgiftade djuren i Zootopia. 

Man väljer att ha med rovdjur i huvudrollerna, men när det verkliga och vanligtvis naturliga 

rovdjurs-beteendet dyker upp väljer man istället att ta bort allt det mänskliga från dessa 

karaktärer eftersom det inte passar sig för en människa. När det närmar sig för ”grovt” 

djuriskt tar människan avstånd, vilket även detta blir ganska motsägelsefullt. Om vi inte kan 

tillåta att likna människa till ett djuriskt beteende, hur kan vi då acceptera och tillåta djuren 

att ges ett mänskligt beteende. Människan är innerst inne ett rovdjur, om möjligen det värsta, 

men vågar inte erkänna sig som det - människan vill inte ”sjunka” till den nivån. När vi 

troligtvis egentligen redan är där. Alla dessa former av förtryck, gentemot vissa arter, blir 

tilldelade filmernas publik - och man blir inlärd till en typ av speciesistisk syn utan att varken 

ha en tanke om det eller vilja ta del av det. Det oskyldiga i dessa animerade filmer, är inte 

alltid så oskyldigt. 
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En annan form av negativitet som kan ske mot djurarter som används i film, kan vara att det 

kan ge ett så kärleksfullt intryck till någon att det kan resulterar till en önskan om att få ha det 

som husdjur, som jag tidigare talat om. Rönnberg talade om tidigare hur avgränsning av 

djurarter sker, och vi lär oss vilka som är ”gosiga” och inte. De ”gosiga” djuren är de som blir 

del av våra liv, i tidig ålder i form av gosedjur. Men det kommer en tid då gosedjur inte räcker 

längre och kanske ett verkligt djur är mer önskvärt, och då är det en möjlighet att dessa 

önskade djur uppmärksammas genom filmer och liknande former av media. Jag kommer 

själv ihåg hur det var när jag var liten efter att ha sett en djurfilm, visst var det så att man fick 

upp ögonen för det djuret. Ännu värre blev det om någon kompis fick det djuret och inte man 

själv, då blev det istället en känsla av avundsjuka och man ville istället ha djuret för den 

orsaken. Detta sker självklart gentemot mindre, vanliga former av djur som kan finnas i hem. 

Däremot kan, som nämnt tidigare, vilda djur i barnfilmer ge en känsla av att man på annat vis 

vill vara nära. Om möjligt jobba med dem på en djurpark eller liknande.  

För att se det från en annan vinkel, hur man genom ett nytt posthumanistiskt tänk vill ta ner 

människan närmare djur och natur. Man vill att gränsen mellan oss ska bli mindre och 

tydligare. Dock när man ser det genom animerad film ser jag det inte ske. Vad som sker i 

dessa filmer, sker alltid från människans egna perspektiv då hon egentligen inte har mycket 

annat att gå på. Även för att gå in på det som jag nyss beskrev, om hur vi kategoriserar 

djurarterna - vilka som respekteras och inte - så ser jag inte hur vi ska kunna närma oss den 

gränsen om det inte görs gentemot alla djurarter. Vi vill att djur ska vara som oss eftersom det 

ej skulle fungera på annat vis, som Wolfe tog upp i studien med Border Collien som ska lära 

sig mänskliga kommandon. Det märks tydligt i framställandet av filmernas karaktärer och 

handlingar. Någonstans sker denna attityd efter hur vi vill bli närmare dem, och inte tvärtom. 

Därför blir det komplicerat att på ett rättvist sätt kunna tala om detta, eftersom det alltid sker 

på människans villkor och efter vad vi vill, och frågan är om det gör någon skillnad för 

djuren. Genom att se de filmer jag analyserat kan man även se att de inte används för något 

gott gentemot dem, utan det är enbart för att människan lättare ska ta till sig handlingen utan 

ett för stort allvar i det. Vilket jag kan tycka i sig är ett utnyttjande mot de djuren - då de inte 

har något själva att sätta emot. Hur kan vi se oss neutrala i en värld där det i stort sett är 

människan som alltid är den styrande handen. 
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Det som är upplyftande i dagens samhälle är att djurrättsorganisationer blir större och fler, 

och syns mer och mer i media. Vilket gör att människor börjar se den verklighet som många 

djur dolt lever i. Respekten gentemot djur har ökat, men det behövs grova förändringar för att 

människan och djuren ska leva respektfullt bredvid varandra. Människan behöver se 

sanningen om hur vi tror oss vara djurens bästa vänner, när vi i själva verket är deras värsta 

fiender. I alla fall mot vissa arter, vilket är en grov diskriminering, och där ingen inte kan 

medge att speciesismen inte är ett faktum. 

Den normaliseringen som skett av antropomorfiseringen fram till idag är något som både 

barn och vuxna förväntar sig. Det i sig gör inte att vi förstår ett djur bättre, men det kan få oss 

att tro att vi gör det och vi uppskattar den känslan. Frågan är hur vi skulle reagera till en film, 

vare sig det är animerade eller dokumentär, om det skulle utspela sig precis som det i 

naturliga fall är, utan de vanliga ”spelfilmseffekterna”. Skulle vi acceptera djuren och naturen 

som den verkligen är? 

Givetvis är det fullt förståeligt att användandet av djur i film på olika vis är väldigt 

uppskattat, det tycker även jag. Mer förståeligt om man ser det som både Bousé och Berger 

beskrev det; eftersom djuren alltmer minskar runtomkring oss i vardagen, så blir det istället 

en slags idyll för oss att få se djuren i film och dokumentärer, för att känna någorlunda 

gemenskap. Djur är speciella, och ger en speciell känsla till en människa. 

Dock måste man som vuxen även kunna ta sitt ansvar till detta. Att det inte ska resultera i 

djurparks- eller cirkusbesök där vilda djur används, att ge barnen de husdjur de vill som 

vanligtvis glöms bort efter ett halvår, eller att dölja sådant som tros vara skadligt och känsligt 

för dem. Då menar jag i synnerhet att animerad film ofta döljer att djur äter ett annat djur i 

tron om att barn ska skyddas från det, men sedan ges de själva kött utan att veta vad det är. 

Eller vilka djur vi använder inom våra industrier överhuvudtaget. Alla har ett ansvar att även 

förklara vad djur egentligen är, var de lever och hur människan använder dem av olika skäl. 

För att kunna leva i en så pass respektingivande värld som möjligt. Film ska vara 

underhållande och givande, och det kan man producera med både djur och människor på 
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olika vis. Men det är viktigt med film mot unga att faktiskt tänka på vad, och hur det 

framställs. 

Antropomorfisering i animerade filmer ska alltså inte ses vara ett sätt för att få människan att 

tro att hon förstår ett djur - eller enbart för underhållningens skull. Utan antropomorfisering 

ska ses som som ett sätt att göra djuren till egna individer och för att vi ska lära oss att se dem 

för vad de är, och som våra jämlikar.  

I Taylors ord anser det vara;  

It is a standpoint, somewhere to start from as opposed to somewhere to end. This standpoint has 
real-world implications, not only about the way we think[…], but aslo about the way we do. 
Anthropomorphism, then, is a method rather than a theory, a starting point, a paradigm, a 
philosophical position, a spatial-temporal-material quagmire of undoing which allows us to 

acknowledge the ways in which anthropomorphism is used to recognise animals as ’subjects’. 
(2011:279) 
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Bilagor 
___________________________________________________________________________ 

Frågor till filmerna  

Filmen 

  *  Se på handlingen och miljö i stort - vad är budskapet?  
  *  Är budskapet i filmen mest menad för människa? Eller kan det finnas något 

djurrättsligt budskap?  
  *  Är budskapet/en riktade till en eller flera målgrupper?  
  *  Handlar filmen något om vår relation till djuren, eller är djuren i filmen endast där 

för mänskligt underhållningssyfte?  
  *  Jämför filmerna med varandra - får djur samma roller i vardera film?  
  *  Är berättelserna roliga? Eller med något allvar i dem? 

Huvudkaraktärer/Bikaraktärer 
 

* Vilka är huvudkaraktärerna? Vilka djur är de?  
* Vad har huvudkaraktärerna för utseende, något utstickande?  

            * Vad har huvudkaraktärerna för plats i filmen?  
* Finns det någon som har huvudrollen, av huvudrollerna?  
* Hur framställs huvudrollerna, vad har de för personligheter?  

  *  Finns några bikaraktärer? Vilka är de?  
  *  Vad har bikaraktärerna för utseende, något utstickande?  
  *  Vad har bikaraktärerna för plats i filmen?  
  *  Har bikaraktärerna någon relation till huvudkaraktärerna?  
  *  Hur framställs birollerna, vad har de för personligheter?  

Relationer

  * Hur konverserar karaktärerna med varandra?  
* Finns det någon tydlig ledare/följare av djuren i filmen?  
* Finns det några uppenbara stereotyper, könsroller som vanliga fall ges till 
människor?  

            * Finns det några uppenbara stereotyper, könsroller som vanliga fall ges till djur?  
* Förekommer det någon form av speciesism/artförtryck som kan kännetecknas?  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Antropomorfism

  * Hur ter sig antropomorfismen till dem?  
* Får alla djur en antropomorfiserad karaktär?  

            * Hur framställs djuren i filmen, mot hur dessa arter är i verkliga livet?  
            *Ställ upp egenskaper/utseende till varje huvudkaraktär. 
            * Hjälper eller stjälper antropomorfiserandet, djuren i filmen?  

Människor i filmen 

          * Finns några människor i filmen?  
           * Vad får de för roll och hur beter de sig?  
           * Om människor finns med, har djuren och människan någon  
           relation?            
           * Om de har det, förstår de varandra, och i så fall hur? 
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