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WP4:	Litteratur-review		
	
Mus	og	medier	
	
Forskning	i	mediernes	fremstillinger	
Det	følgende	er	en	præsentation	af	de	bidrag,	der	stammer	fra	en	form	for	medie-	
og	kommunikationsorienteret	forskning,	der	drejer	sig	om	mediernes	
behandling	af	de	tre	dyrearter,	som	projektet	har	fokus	på	(mus,	køer	og	grise).	
Den	tager	udgangspunkt	i	en	beskrivelse	af	de	grundlæggende	teoretiske	
positioner,	der	præger	forskningsfeltet.	Den	bevæger	sig	derefter	ind	i	en	
præsentation	af	forskningsbidrag	med	belysning	af	mediernes	rolle	som	
udgangspunkt.	Præsentationen	afsluttes	med	en	kritik	af	den	eksisterende	
forsknings	medievidenskabelige	kvalitet	og	nytteværdi	for	cross-species-
projektet,	herunder	mine	antagelser,	og	et	alternativt	medievidenskabeligt	afsæt	
foreslås.			
	
Videnskabelig	baggrund	og	teoretisk	afsæt	
Der	er	forskningsbidrag	i	en	relativt	stort	omfang	fra	det	nyere	tværfaglige	
område	(ca.	2006+),	der	kaldes	Animal	Studies	(eller	Human-Animal	Relation	
Studies/Animal	Ethics/Critical	Animal	Studies).	Tværfaglighed	betyder	i	den	her	
sammenhæng	mellem	biologi,	filosofi	og	antropologi/sociologi	og	kulturstudier.	
Inddragelse	af	populærkulturelle	medier	(de	traditionelle	såvel	som	de	nye	
sociale/digitale	medier)	og	journalistik	er	kun	i	et	vis	omfang	analyseobjektet,	og	
der	er	derfor	ganske	få	egentlige	medieforskere	i	forskningsfeltet.	Forskningsfeltet	
er	derimod	tæt	knyttet	til	feminisme	og	aktionsforskning	samt	de	brede	
kulturstudier	og	har	en	række	ideologiske	fællestræk.	Der	arbejdes	politisk	for	at	
påpege	og	afværge	en	klimatisk	og	dermed	økologisk	katastrofe	pga.	en	
antropocentrisk	og	specisistisk	verdensorden,	især	i	den	vestlige	verden.	Dette	
syn	på	menneske-dyr-relationen	fører	til	et	hav	af	uligheder	i	verden	og	til	
massive	etiske	problemer	globalt.	Der	er	mao.	en	grundlæggende	kritik	af	det,	
nogle	humanistiske	forskere	i	dag	kalder	’den	antroprocene	tidsalder’	på	færde,	
kunne	man	tilføje.	

Der	er	to	dominerende	forskningsbidrag,	som	dukker	op	som	reference	i	
andre	bidrag:		
1:	Donna	Haraways	post-strukturalistiske/postmoderne	filosofisk-
antropologiske	arbejder	i	to	centrale	bidrag	(2003;	2008).	Afsættet	i	begge	er	
Bruno	Latours	aktør-netværks-teori,	hvor	non-humane	og	humane	aktører	
sidestilles.	Det	vil	sige	både	teknologiske	fænomener	som	pacemakers	og	digitale	
cyborgs	samt	biologiske	organismer	såsom	bakterier	og	hunde.	Haraway	
insisterer	på	en	anti-antropomorf	tilgang	og	hvor	dialog	mellem	arterne	(inklusiv	
teknologiske	arter)	er	det	interessante	i	erkendelse	af	’andetheden’.	Forskel	er	
det	væsentlige,	og	mennesket	er	allerede	’invaderet’	af	denne	forskel	i	form	af	
mikrochips	i	kroppen	og	bakterier	i	tarmen.	Kræver	en	ny	måde	at	forstå	det	
humane	på	–	post-human-teori.	Haraway	er	ikke	normativ	i	sin	tilgang,	og	meget	
interessant,	men	hendes	tilgang	anvendes	ofte	i	Animal	Studies	i	et	normativt	
projekt,	hvor	hendes	teknologi-interesse	og	dermed	den	mere	grundlæggende	
diskussion	af,	hvad	det	humane	egentlig	er	og	kan	forstås	i	en	teknologipræget	
verden,	sorteres	fra.		
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Der	er	dog	også	meget	forskellige	’læsninger’	af	Haraway	i	
forskningsbidragene,	og	det	spænder	fra	det	stærkt	normative	til	de	meget	åbne	
og	undersøgende,	hvor	traditionelle	dikotomier	mellem	kultur-natur/human-
non-human	og	kategoriseringer	af	dyr	udfordres	og	belyses	i	et	både	historisk	og	
samtidigt	perspektiv.	I	et	mindre	omfang	og	mindre	eksplicit	er	sociologen	Pierre	
Bourdieus	feltanalyser	og	ikke	mindst	habitus-begreb	også	i	sving	i	
forskningsbidragene	i	kombination	med	Haraway.	Den	kombination	mellem	
filosofi,	antropologi	og	sociologi	ligger	f.eks.	latent	i	Sandøe	mfl.	(2014)	ang.	
livsstil	og	fedme	blandt	kæledyr	(hunde	og	katte)		
	
2:	Et	andet	teoretisk	afsæt	i	Animal	Studies	tages	hos	filosoffen	Lori	Gruen	(er	
universitetslektor,	aktivist	ifh.	til	animal	rights	og	veganer).	Denne	position	er	
meget	dominerende.	Gruen	har	afsæt	i	filosofisk	etik	og	biologi,	og	udvikler	
begrebet	entangled	empathy	(2015).	Grundantagelsen	bag	begrebet	er,	at	
mennesket	er	lig	dyr/levende	organismer,	men	at	det	er	centralt	at	forstå	det	
antropomorfe	som	et	grundvilkår	i	menneskets	perspektiv	på	sin	omverden.	Det	
kan	ikke	undgås,	men	det	skal	udsættes	for	refleksiv	distance	og	analyseres.		
Derfor	er	det	nødvendigt	at	få	udviklet	en	empatisk	færdighed,	der	ser	
dyr/levende	organismer	som	subjekter	med	lighedstræk	med	og	forskellighed	
fra	mennesket,	men	som	mennesket	har	en	moralsk	forpligtelse	til	at	kunne	
erkende	som	ligeværdige	organismer/arter	(fra	Chimpanser	til	myg	og	
bakterier)	

Entangled	empathy	(E.E.)betyder,	at	man	som	menneske	kan	bevæge	sig	
kognitivt	og	emotionelt	frit	mellem	1.person	og	3.personsperspektiv	på	andre	
organismers	(inklusiv	menneskers)	situation	uden	at	falde	i	projektionsfælden,	
som	Gruen	kritiserer	en	række	af	dyrerettighedsforkæmperne	for	at	være	havnet	
i.	Disse	positioner	kritiseres	derfor	for	ikke	at	være	kontekstfølsomme	nok,	
artsspecifikke	nok	og	alt	for	abstrakte	i	deres	moralske	tilgang.	De	forfladiger	
dermed	de	etiske	problemers	komplekse	karakter,	og	er	for	lette	at	afvise	af	
samme	grund,	selvom	de	har	væsentligt	at	bidrage	med.	Gruen	argumenterer	
desuden	med	eksempler	for,	at	E.E.	er	at	forstå	som	et	relationelt	forhold	mellem	
dyr	og	mennesker,	og	at	dyr	kan	føle	og	erkende	empati	med	andre	dyr	og	
mennesker	(chimpanser	er	igen	eksemplet).	Her	kommer	vi	tæt	på	Haraways	
forestillinger	om	cross	species-kommunikation,	dog	altså	med	lighed	som	mål	for	
argumentationen.	Der	er	således	berøringsflader	mellem	følgere	af	Haraway	og	
Gruen,	men	positionerne	kan	også	betragtes	som	yderpoler.	
	
Mediernes	rolle	
Animal	Studies-forskningsfeltet	savner	generelt	et	fokus	på	den	’mellemvært’	for	
de	udbredte	kulturelle	forestillinger	om	menneske-dyr-relationen,	som	
medierne	(populærkulturelle	og	de	journalistiske)	formodentlig	udgør	i	typer	af	
(vestlige)	samfund,	hvor	de	færreste	har	direkte	adgang	til	førstehåndserfaringer	
med	dyr,	og	især	produktionsdyr	og	vilde	dyr	(se	Taylor	&	Twine	2014	som	et	
ekstremt	eks.	på	denne	mangel).	Det	følgende	giver	en	præsentation	af	centrale	
bidrag,	hvor	mediefremstillinger	søges	analyseret.	Den	er	delt	op	efter,	hvilket	
teoretisk	afsæt,	de	forskellige	bidrag	har,	og	hvad	det	er	for	en	metodisk	tilgang,	
der	anvendes.	Det	resulterer	i	en	præsentation	af	to	tilgange	1:	kulturstudier-
tilgangen	og	2:	journalistik-sociologi-tilgangen.	Generelt	skal	det	fremhæves,	at	
det	har	været	meget	svært	at	finde	forskningsbidrag,	hvor	grisen,	koen	og	/eller	
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musen	er	omdrejningspunktet.		De	findes	i	medierne,	men	ikke	i	forskningen	om	
mediernes	fremstillinger.	Kæledyr	(kat,	hund)	og	især	vilde	dyr	er	mere	i	fokus	
hos	forskerne.	
	
Kulturstudier:	
Der	er	eksempler	i	forskningsfeltet	på,	at	kulturstudie-forskere	og	
antropologer/filosoffer	tager	fat	i	mediefremstillinger.	Der	er	læsninger	af	
populærkulturens	fremstillinger	af	dyr,	og	bidragene	baserer	sig	i	meget	høj	grad	
på	Foucaults	teorier	og	dermed	interessen	for	de	ideologiske	diskurser,	der	
præger	fremstillingernes	indhold.	Disse	opfattes	som	magtfulde	og	som	
eksempler	på	en	omfattende	strukturel	diskursiv	magt,	der	udgør	kulturen,	og	
som	individet	er	en	del	af,	både	som	underlagt	den	og	som	reproducerende	
medvirkende.	Den	metodiske	tilgang	er	kvalitative	og	kvantitative	analyser	af	
forskellige	tekster,	altså	medieprodukter.	Eksempler	stammer	fra	et	bredt	udvalg	
af	dagblade,	film,	tv-programmer,	reklamer,	fotografier,	pornografi	o.l.	

Et	udfoldet	og	mediemæssigt	bredspektret	bidrag	er	Claire	Molloys	
(2011)	Popular	Media	and	Animals.	I	bogen	analyserer	forfatteren	forskellige	
typer	af	medierede	fremstillinger	lige	fra	tv-	og	avisnyheder	til	dyrestjerner	i	
spillefilm,	tegnefilm	og	BBC’s	naturfilm/dokumentarers	narrativer	om	’de	vilde	
dyr’,	science	fiction	og	animationsfilm.	Grundargumentet	er,	at	i	disse	
fremstillinger	gøres	dyr	til	varer	af	medieinstitutionerne,	således	at	der	kan	
sælges	medier	og	andre	produkter,	og	normer	for	menneske-dyr-relationer	
etableres	og	vedligeholdes	derved	(s.1).	Derefter	findes	eksempelmateriale,	som	
underbygger	den	antagelse.	Bogen	udviser	en	vis	forsigtighed	mht.	til	at	slutte	fra	
fremstillinger	i	medierne	til	publikums	normer	generelt	(s.7-10),	men	der	er	en	
forestilling	om,	at	medierne	er	meget	magtfulde	og	betydningsfulde	medspillere	i	
normative	processer	i	et	samfund,	der	typisk	fastholder	et	normativt	status	quo.	
Men	det	betyder	så	også,	at	’sprækker’	og	normative	brud	og	forandringer	i	disse	
fremstillinger	er	betydningsfulde.	Eksemplet	er	fx	den	globalt	populære	
animationsfilm	”Babe”	(1995),	hvor	en	gris	(spiseligt	dyr)	optræder	som	
hyrdehund	(ikke-spiseligt	dyr)	som	redning	fra	selv	at	blive	slagtet.	Et	andet	
eksempel	er	en	avisdebat	om	forbud	mod	at	spise	hunde	og	katte	i	Kina.	Dyreetik	
og	spørgsmål	om,	hvordan	mennesket	ser	på	dyr	aktualiseres	her	for	et	stort	
publikum	i	en	form,	der	er	elementært	underholdende	og	interessevækkende.	
Metoden	er	(gode	og	solide)	kvalitative	tekstanalyser	af	de	forskellige	
medieprodukter	på	en	empirisk	informeret	grundlag.	

Malamud,	R.	(2012)	analyserer	i	bogen	An	Introduction	to	Animals	and	
Visual	Culture	medierne	som	globale	og	allestedsnærværende	
repræsentationssystemer	(s.	1),	der	danner	ramme	om	udøvelse	af	menneskelig	
kontrol	med	dyr.	Denne	kontrol-fortælling	kan	spores	i	kulturhistorien	(fra	
hulemalerier	til	Facebooks	LOL-katte).	I	dag	er	mennesket	dog	så	kontrollerende	
en	art	og	medier	så	integrerede	i	menneskelivet,	at	adgangen	til	dyr	er	medieret.	
Dyr	i	den	visuelle	kultur	kan	derfor	gøres	til	hvad	som	helst	og	findes	ikke	som	
en	stabil	betydningsfuld	identitet	uden	for	mennesket.	Bogens	projekt	går	
dermed	ud	på	at	dekonstruere	disse	fremstillinger	af	det,	der	i	denne	logik	er	
fremstillinger	af	mennesket	selv.	Det	gøres	så	i	forskellige	eksempler	fra	et	bredt	
udvalg	af	visuelle,	kulturelle	produkter,	der	udgør	forskellige	’frames’	for	
dyrefremstillinger:	spillefilm,	fotografiet,	pornografien,	malerier	og	
installationskunst,	tegnefilm,	naturdokumentar-film	etc.	Teoretisk	afsæt	er	
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Butler	og	Foucault.	Det	antropomorfe	analyseres	frem	og	i	kapitlet	om	”Famous	
Animals”	(s.22-50)	er	der	omtale	af	fx	tegnefilms	dyr,	Mickey	Mouse,	Porky	the	
Pig,	Donald	Duck	som	eksempler	på	karikerede	dyre-mennesker.	Det	
antropomorfe	er	dermed	et	grundvilkår,	der	har	isoleret	mennesket	fra	andre	
skabninger.	Bogen	er	meget	interessant	og	reflekterer	åbent	og	forholdsvis	
fordomsfrit	over	de	visuelle	rammesætninger	af	menneske-dyr-relationen	og	de	
etiske	udfordringer	på	det	grundlag.	Malamud	ser	f.eks.	positive	værdier	i	
specielt	tegnefilm	a	la	Ratatouille	(rotte)	(2007),	Madagascar,	Antz	o.a.	moderne	
Disney/Pixar-film.	Her	er	der	fortællinger	om	dyr,	som	kan	præge	den	etiske	
udfordring	i	en	positiv	retning:	at	behandle	dyr	ordentligt	fordi	de	er	som	(gode)	
mennesker	(s.	89).	

Der	er	få	egentlige	genrestudier	af	specifikke	tv-genrer	og	
medieinstitutioners	produkter	på	et	marked.	Men	i	samme	tråd	som	Malamud	
kan	der	findes	et	studie	hos	Pierson,	D.P.	(2005),	hvor	der	præsenteres	en	
analyse	af	Discovery	Channels	naturdokumentar-serier	(om	vilde	dyr)	i	Journal	
of	Popular	Culture.	Med	udgangspunkt	i	nogle	udvalgte	dyredokumenterer	
påvises,	hvordan	dyreskildringerne	er	præget	af	narrativer	og	normer	fra	
menneskets	erfaringsverden.	Det	præger	dokumentar-serier	om	bjørne	og	unger	
(familiedannelses-	og	overlevelsesfortællinger	og	normer	for	moderskab	og	
omsorg),	aber	(hierarkifortællinger	og	normer	ang.	kriminelle)	og	løver	
(fortællinger	om	magt	og	normer	for	aggressiv	maskulin	adfærd).		

Kulturstudierne	med	dette	mere	ideologisk	åbne	og	diskuterende	syn	på	
det	antropomorfe	og	på,	hvilke	konsekvenser	mediers	fremstillinger	har,	har	
også	tiltrukket	sociologer	og/eller	antropologer,	der	derfor	foretager	analyser	af	
medieprodukter.	Dvs.	medieprodukter	bruges	som	illustrationer	på	en	teoris	
udsigelseskraft.	Haraway	spiller	en	meget	stor	rolle	som	teoretisk	afsæt	for	
analyserne.	Et	par	eksempler	findes	i	bogen	Dyrisk	og	Dyrebar	–	kæledyr	i	et	
samfundsvidenskabeligt	lys	(2014)	redigeret	af	Thorslund	og	Gjerløff.	Christina	
W.	Bojlens	artikel	om	kæledyr	og	deres	død	drejer	sig	om,	hvordan	internettet	og	
sociale	netværksmedier	anvendes	i	sorgarbejdet,	og	i	Tora	Holmbergs	bidrag	om	
’kattkvinnor’	analyseres	to	tv-programmer,	hvor	de	kulturelle	normer,	der	
præger	i	menneske-dyr-relationen	menes	at	blive	gennemspillet.	Det	hele	drejer	
sig	om,	hvordan	grænsen	mellem	dyr	og	menneske	udfordres	og	fascinerer	
mennesker.	

Et	markant	eksempel	på	en	meget	mere	entydig	mediekritisk	tilgang	er	
antologien	Critical	Animal	and	Media	Studies	(	2016).	Den	tager	afsæt	i	Gruen-
positionen	og	cultural	studies	(den	britiske	gren)	og	med	stor	vægt	på	Stuart	
Halls	repræsentationsbegreb	(Hall	1997).	Interessen	er	fokuseret	på	
betydningsskabelse,	magt,	kontrol	og	diverse	modstandsformer	ifh.	til	
dominerende	diskurser.	Dens	andet	teoretiske	ben	er	kritisk	teori/ny-marxisme	
(political	economy).	Bogen	rummer	16	artikler,	hvis	udgangspunkt	er	den	
grundantagelse,	at	medierne	ikke	gør	deres	arbejdet	godt	nok,	idet	de	
reproducerer	et	antroprocentrisk	dyresyn,	kaldes	’speciesism’.	Forskerne	vælger	
derfor	mediemateriale,	der	bekræfter	den	grundantagelse	og	slutter	sig	derfra	
til,	at	det	også	er	publikums	normer,	dvs.	værdier	og	holdninger.	Kritikken	er	
dermed	vendt	mod	mediernes	forsømmelse	af	deres	informative	og	etiske	
ansvar	ifh.	til	det	brede	publikum	og	ifh.	til	de	professionelle	aktører	inden	for	
dyrevelfærdsområdet,	så	disse	kan	få	et	sandt	billede	og	lave	relevant	lovgivning.	
Analyserne	menes	også	at	give	belæg	for,	at	medierne	bevidst	går	
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industrilandbrugets	ærinde	og	er	til	fals	for	politisk	lobbyisme	(se	f.eks.	Taylors	
bidrag	og	Almirons	bidrag).	Hele	bogen	er	båret	af	et	raseri	mod	grusomheder	
mod	dyr	af	alle	slags	og	en	kritik	af	den	globale	kapitalismes	rolle	i	disse.	

En	genre,	som	tiltrækker	nogle	af	Animal	Studies-forskerne	er	reklamen,	
og	især	reklamer	for	fødevarer	indeholder	portrætter	af	grise	og	køer.	De	
såkaldte	’happy	cows’	og	’happy	meals’,	hvor	der	fremstilles	idylliske	og	
drømmeagtige	billeder	af,	hvordan	malkekøer	og	kødkvæg	har	det	’ude	på	
landet’.	Et	eksempel	er	Riley	(2015)	om	en	amerikansk	tv-reklamekampagne	for	
mælk,	der	var	animationer	af	talende	køer.	Her	sluttes	til	publikums	manglende	
viden	om	landbrugs-	og	mejeri-industrien	og	derfor	virker	reklamen.	Belæg	i	
artiklen	er	her	en	reference	til	et	survey,	hvor	de	adspurgte	kunne	huske	
reklamen	(hvilke	jo	ikke	er	helt	det	samme).	Adams	(2016)	er	et	andet	eksempel	
på	samme	tilgang,	hvor	kødspisning	knyttes	til	misogyni	i	reklamer	for	kød	med	
mænd	som	målgruppen.	Kvindeforagt/had,	kødspisning	og	antropocentrisme	
knyttes	sammen.	
	
Journalistik-sociologi-studier	
Der	er	meget	få	metodisk	systematiske	undersøgelser	med	et	omfangsrigt	
empirisk	materiale	som	grundlag.	Hvis	det	sker,	er	det	hos	journalistik-forskere	
og	det	er	primært	dagspressen	(den	trykte	slags),	der	udgør	det	empiriske	
materiale	og	tilmed	nyhedsgenren,	der	er	i	fokus.	Det	teoretiske	afsæt	er	en	
kombination	mellem	Animal	Studies	og	journalistikteori	typisk	framing-teori	og	
diskursteori.	Metoden	er	kvantitative	analyser	af	indholdet	i	artiklerne.	
Forskerne	forudsætter	implicit,	at	publikum	faktisk	læser	de	valgte	dagblade	og	
til	med	i	trykt	form,	og	der	argumenteres	ikke	for	valget	af	det	empiriske	
materiale.	

Hos	Almiron,	N.	&	Zoppeddu,	M.	(2015)	er	der	tale	om	en	systematisk	
analyse	af	10	spanske	og	italienske	avisers	dækning	af	forbindelsen	mellem	
klimaforandringer	og	konsum	af	kød	og	mejeriprodukter.	Det	teoretiske	afsæt	er	
Animal	Studies	med	afsæt	hos	Gruen	(2011)	samt	brug	af	journalistikteori	med	
hovedvægt	på	Entmans	framing-teori	(2010)	samt	Van	Dijks	diskursteori	(2011).	
Resultatet	er,	at	forbindelsen	sjældent	trækkes	og	medierne	kritiseres	for	ikke	at	
varetage	deres	oplysningsopgave	godt	nok.	Hos	Freeman,	C.P.	(2009)	er	der	et	
lignende	eksempel	på	en	systematisk	analyse	af	dagblade	(trykte)	og	tv-nyheder	
(1	station)	i	perioden	2000-2003	og	hvordan	produktionsdyr	fremstilles	(grise	
og	køer,	høns	og	kalkuner).	Analysen	består	af	en	Foucault-inspireret	diskurs-,	
journalistik	forskning	ang.	agenda-setting	og	framing-analyse	(Entmans	framing-
teori	igen)	af	de	106	artikler/indslag,	der	udgør	samplet.	Resultater	er,	at	90%	af	
artiklerne	forstærker	status	quo,	dvs.	speciesism	–	de	er	er	præget	af:	at	
produktionsdyr	omtales	som	varer,	2:	artiklerne	ser	ikke	problemstillingerne	fra	
et	dyresynspunkt	og	ignorerer	de	følelsesmæssige	temaer	som	de	udsættes	for	
og	3:	produktionsdyr	tiltros	ingen	individuel	identitet.	Kun	10%	kan	siges	at	
have	potentiale	til	at	udfordre	status	quo	ifl.	Freeman.	Temaerne	er	her	1:	dyr	
skal	reddes	fra	grusom	behandling,	2:	dyr	har	følelser	som	landbruget	skal	
respektere,	3:	dyr	må	ikke	slås	ihjel	mhb.	på	fødevarer,	4:	dyr	er	godt	selskab.	

Den	samme	form	for	normative	og	mediekritiske	forskning	går	igen	i	en	
række	artikler	fra	dyrerettigheds/dyrebeskyttelsestilgange.	Hos	Arluke	et	al.	
(2002)	i	tidsskriftet	Society	and	Animals	behandles	mediernes	fremstillinger	af	
grusomheder	mod	dyr	i	form	af	fænomenet	’animal	hoarders’	(typisk	ældre	
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kvinder	der	så	at	sige	samler	på	kæledyr,	fx	katte	eller	hunde	og	betegnes	som	en	
form	for	passiv	grusomhed	mod	dyr).	Målet	er	igen	at	det	brede	publikum	og	
professionelle	inden	for	dyrevelfærdsområdet,	således	at	disse	kan	få	et	sandt	og	
retvisende	billede	og	dernæst	lave	relevant	lovgivning.	Metoden	er	(en	form	for)	
indholdsanalyse	af	100	avisartikler	(trykte)	fra	1995-2001	i	britiske	og	
amerikanske	dagblade.	Resultater	peger	mod,	at	dækning	prioriterer	følelser	og	
temaerne	er	drama,	væmmelse	over	disse	menneskers	handlinger	og	tab	af	
menneskelighed,	sympati	og	medfølelse	med	disse	mennesker,	indignation	og	
endelig	behandles	emnet	med	humor.	Disse	karakteristika	bedømmes	til	at	
vildlede	publikum.	

Generelt,	og	med	få	undtagelser,	er	journalistik-sociologi	tilgangen	trods	
sine	mere	systematiske	empiriske	analyser	af	større	materialer	præget	af,	at	
forskerne	har	en	normativ	tilgang	til	mediernes	betydning	for	menneske-dyr-
relationen.	Det	betyder,	at	der	ikke	fokuseres	på	en	række	ellers	interessante	
spørgsmål,	når	svaret	så	at	sige	allerede	er	givet	på	forhånd.	Svaret	er:	det	er	
forkert	at	spise	dyr;	produktionsdyr	har	det	dårligt;	det	antropomorfe	dyresyn	er	
årsag	til	klima-	og	økologisk	krise/ødelæggelse	samt	andre	uligheds-	og	
magtrelationer	fx	mellem	køn,	racer,	mht.	adgang	til	økonomiske,	
uddannelsesmæssige	og	sociale	ressourcer.	De	normative	antagelser	udfordres	
ikke	i	denne	form	for	forskningsbidrag.	
	
Kritik		
Trods	de	interessante	analyser	i	nogle	af	bidragene,	er	der	problemer	med	den	
forskning,	som	præger	Animal	Studies,	set	fra	et	medievidenskabeligt	synspunkt.	
Både	i	kulturstudie-tilgangen	og	i	den	journalistik-sociologiske	tilgang	fungerer	
medieprodukter	som	lidt	tilfældige	eller	uargumenterede	eksemplificerende	
belæg	for	normative	og/eller	teoretiske	pointer.	Der	er	ikke	tale	om	en	egentlig	
medievidenskabelig	interesse,	idet	analyserne	ikke	bygger	på	videnskabelig	
indsigt	og	viden	om	f.eks.	dagspressen,	tv-mediet	og	om	tv-institutionernes	og	-
systemets	betydning	for	æstetik	og	indhold	og	heller	ikke	en	genremæssig	
interesse	repræsentationsformernes	værdimæssige	konsekvenser.	
Medieforståelsen	er	rudimentær	og	valg	af	analysemateriale	forekommer	
uargumenteret	(fx	hvorfor	trykte	dagblade	i	en	tid	med	utrolig	meget	vægt	på	
online	news-forbrug	hos	publikum;	hvilke	aviser	er	valgt	og	hvorfor;	hvem	læser	
dem	og	hvem	er	deres	målgruppe).		

Det	mere	alvorlige	i	Animal	Studies-feltets	interesse	for	medier	er,	at	der	
ikke	er	en	modtagerforskningsinteresse	overhovedet,	selvom	der	i	bidragene	
sluttes	(helt	rutinemæssigt)	fra	indhold	i	tekster	til	betydningen	af	dette	indhold	
for	hele	publikums/befolkningens/menneskehedens	holdninger	og	værdier	
(med	undtagelse	af	forskerne	selv,	naturligvis).	Der	er	ingen	interesse	for	at	
undersøge,	hvem	de	forskellige	tv-serier,	dokumentarer	og	især	aviser	har	som	
intenderet	publikum/målgruppe,	og	om	det	er	danske	eller	amerikanske,	
kommercielle	eller	public	service-institutioners	materiale	etc.	Alt	er	det	sammen	
og	ét	fedt.		

Set	fra	et	medieforskningsmæssigt	synspunkt	er	der	således	tale	om	et	
medie-	og	modtagersyn,	som	er	præget	af	det	såkaldte	transmissionsparadigme.	
Det	gør	i	al	korthed	ud	på,	at	mediernes	indhold	er	stabilt	og	dermed	at	de	
ideologiske	og	normative	fremstillinger	i	dette	indhold	præger	modtagernes	
ditto	i	et	1:1-forhold.	Betydning	i	medietekster	transmitteres	så	at	sige	restløst	
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over	i	hovedet	på	modtagerne/publikum,	som	er	modstandsløse,	tomme	tavler	i	
betydningsskabelsesprocessen.	Dette	kaldes	også	kanyle-teorien,	og	har	rødder	i	
europæisk	og	især	amerikansk	propagandaforskning	i	skyggen	af	1930ernes	
politiske	klima	og	dernæst	af	oplevelsen	af	nazismen	og	2.	Verdenskrig.	Der	er	
derfor	i	modtagersynet	tale	om	en	form	for	effektforskning	i	sin	mest	forældede	
version.	Denne	tilgang	blev	allerede	løbende	problematiseret	i	1940erne	og	-
50erne,	og	i	slutningen	af	1970erne	blev	den	i	den	internationale	medieforskning	
mødt	med	en	massiv	kritisk	og	empirisk	systematisk	modtagerforskning	
(kvalitativt	og	kvantitativ).	Resultater	af	denne	form	for	forskning	viste	med	
tydelighed,	at	publikum	ikke	var	’tomme	tavler’	og	at	
betydningsskabelsesprocesser	var	dybt	komplicerede	og	foregik	i	et	
kommunikationskredsløb	i	konkrete	samfundsmæssige	og	kulturelle	kontekster.	
Publikumsforskningen	inden	for	medieforskningen	har	derfor	i	dag	afsæt	i	et	
interaktionsparadigme	og	anvender	forskellige	former	for	receptionsteori	(fx	
hermeneutik-fænomenologi;	socio-kognitiv	skema-teori;	uses	and	gratifications-
teorien)	i	forståelsen	af,	hvordan	betydningsprocesser	faktisk	foregår	og	
hvordan	betydning	kunne	tænkes	at	skabes	i	en	kultur.		

Som	det	er	fremgået	af	præsentationen,	så	er	der	ikke	i	den	eksisterende	
forskningslitteratur	ang.	mediers	fremstilling	af	menneske-dyr-relationen	en	
interesse	for	den	naturvidenskabelige	forskningsinstitution,	dens	værdier	og	
praksisser.	Kort	sagt,	er	jeg	ikke	stødt	på	en	interesse	for	den	betydning	
medierepræsentationerne	kunne	have	for	dyrevidenskabsforskernes	
professionskultur,	måske	fordi	disse	jo	er	en	del	af	den	offentlighed,	der	ikke	
informeres	ordentligt	af	medierne	(eller	måske	ligefrem	én	af	skurkene?).		
	
Sammenfatning	og	nytteværdi	
Den	beskrevne	type	forskningsindsats	i	feltet	Animal	Studies	om	menneske-dyr-
relationen	og	mediernes	rolle	heri	har	som	konsekvens,	at	det	er	meget	
vanskeligt	at	sige	noget	(kvalitativt,	autoritativt)	om	antagelserne	ang.	1:	
medierepræsentationernes	karakter	og	2:	forbindelserne	mellem	disse	og	de	
naturvidenskabelige	forskeres	professionskultur	(jf.	mit	oplæg	til	Henrik	
Callesen).		

Der	er	således	meget	at	lave	her	for	en	rask	medieforsker.	Hvis	der	skal	
arbejdes	videre	med	projektet,	vil	jeg	derfor	også	foreslå	en	
medialiseringsteoretisk	tilgang	til	samspillet	mellem	1:	medier	-	forstået	som	
kommunikationsteknologier	og	institutioner	i	konkurrence	om	indhold	og	
publikum	-,	2:	menneske-dyr-relationen	som	(kulturel)	institution	og	3:	den	
naturvidenskabelige	institution	(animal	science)	herunder	forskernes	
professionskultur.	Centrale	bidrag	til	medialiseringsteorien	(som	er	ret	trendy	
lige	nu)	er	f.eks.	formuleret	af	Hjarvard	2013,	2016;	Frandsen	2016;	Lundby	
2014;	Donges	2008.	Tilgangen	har	to	fordele.	Det	ville	for	det	første	være	et	
teoretisk	udgangspunkt	til	at	få	analyseret	mediernes	fremstillinger	med	afsæt	i	
en	mere	spørgende	optik	rettet	mod	fremstillingen	af	de	tre	dyrearter	og	at	få	
udfordret	de	(kort)slutninger,	der	er	i	den	eksisterende	forskning,	angående	
publikums	holdninger	og	værdier,	dvs.	normdannelsen.	Den	anden	fordel	ved	
den	medialiseringsteoretiske	tilgang	er,	at	den	spørger	til	samspillet	mellem	
samfundsinstitutioners	relativt	autonome	logikker/virkemåder.	I	det	her	tilfælde	
mellem	medieinstitutionen	og	den	naturvidenskabelige	forskningsinstitution.	
Den	overordnede	antagelse	er,	at	alle	samfundsinstitutioner	i	et	moderne,	
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mediemættet	samfund	derfor	er	præget	af	medieinstitutionens	logikker	
(massemediers	og	i	stigende	grad	digitale	mediers).	Det	samspil	præger	
kommunikationsprocesser	og	praksisser	i	alle	andre	samfundsinstitutioner	
(forskerne	er	selv	mediebrugere).	Når	cross-species-projektet	derfor	ønsker	at	
inddrage	en	medie-	og	kommunikations-WP,	så	er	det	fordi,	det	opleves	som	
vigtigt,	ville	teorien	hævde:	at	medieinstitutionen	så	at	sige	er	’flyttet	ind’	i	en	
anden	samfundsinstitutions	logikker.	At	orientere	sig	mod	medier	og	
kommunikation	er	derfor	er	vigtig	for,	at	de	logikker,	der	præger	
forskningsinstitutionen	selv,	kan	opretholdes.	F.eks.	kunne	det	være	at	rollen	
som	samfundsrelevant,	problemløsende	forskning	kan	opretholdes	og	at	de	
fornødne	ressourcer	fra	det	politiske	system	såvel	som	de	private	virksomheder	
og	fonde	kan	sikres.	Medierne	har	en	rolle	på	tre	områder	i	den	sammenhæng:	
som	selvstændige	autonome	institutioner,	som	arena	for	forbindelsen	mellem	
forskningsinstitutionen	og	det	omgivende	samfunds	institutioner	og	som	
redskaber	til	kommunikation/interaktion	inden	for	forskningsinstitutionen	selv	
(Hjarvard	2016).	

Alt	dette,	hvis	vi	fortsat	antager,	at	medierepræsentationer/medier	er	
betydningsfulde	for,	hvordan	professionskulturen	arbejder	og	hvilke	normer,	der	
præger	den,	og	dermed	for	spørgsmålet	om,	hvorfor	man	ikke	”automatisk	leder	
efter	alternativer	til	musen”	(Henrik	Callesen	i	respons	til	mit	oplæg	til	
delprojektet)	
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