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Sammanfattning 

Den här uppsatsen analyserar texter som publicerats i den japanska dagstidningen Asahi 

Shimbun. Från ungefär 2010 började Japan få uppmärksamhet i engelskspråkig media 

angående sina höga siffror av avlivade hundar. Det har funnits hundar i Japan sedan 9 000 år 

tillbaka och japanerna är stolta över sina nationalraser. Tidigare forskning tyder dessutom på 

att japaner tycker bra om hundar och att de japanska veterinärerna ser negativt på avlivning. 

Trots det är det inte populärt att ta sig an en övergiven hund. Genom att använda 

diskurspsykologi analyseras sju texter som handlar om Japans övergivna hundar för att 

undersöka hur språket används samt vilka diskurser som finns. Analysen tyder på att 

författarna använder språket flitigt för att få fram sina synpunkter och att flertalet diskurser 

finns. Några exempel är: ”ansvar” och ”familjemedlem”. Diskurserna stämmer väl med 

tidigare forskning och många texter betonar vikten av ansvar som hundägare. 

 

Abstract 

In this thesis, texts published in the Japanese newspaper Asahi Shimbun have been analyzed. 

Since around year 2010, Japan started to get attention for their large numbers of euthanized 

dogs in English speaking media. There have existed dogs in Japan for the last 9 000 years and 

the Japanese are proud of their national dog breeds. Studies have shown that dogs are 

popular in Japan and Japanese veterinarians are not keen on euthanizing them. Despite this, 

it is not popular to adopt a rescued dog. Seven texts about the abandoned dogs in Japan 

were analyzed by using discourse psychology to investigate how language is used and what 

discourses exist. The analysis shows that the authors are using the language in different 

ways to make their point. It also shows many different discourses in the articles. For 

example: “responsibility” and “family member”. The discourses correlate with the former 

studies and many texts pinpoints the importance of taking responsibility as a dog owner.  

 
 
Nyckelord: Diskurspsykologi, Övergivna hundar, Japan, Asahi Shimbun, Avlivning av husdjur, 
Hundägares ansvar. 
 
Keywords: Discourse psychology, abandoned dogs, Pet euthanasia, Dog owners’ 
responsibility. 
 

  



 
 

Hantering av text: 

Alla japanska ord i denna uppsats är kursiverade.1 Långa vokaler i japanska ord skrivs med 

makron (ā, ī, ū, ē, ō) enligt transkriberingssystemet modifierade Hepburn, med undantag för 

vedertagna plats- och personnamn som Tokyo. Japanska namn skrivs enligt västerländsk stil 

(förnamn/efternamn). 

 

Översättningar: 

Jag har gjort alla översättningar i denna uppsats själv. I översättningarna har jag strävat efter 

att få texten till så idiomatisk svenska jag kunnat. 

 

Definitioner: 

Prefekturer: Japan är uppdelat i 47 prefekturer. De har visst självstyre, såsom lokala 

guvernörer, och innehåller olika antal distrikt och kommuner. Prefekturer kan ha samma 

namn som större städer, som till exempel Fukuoka. Fukuoka är både namnet på prefekturen 

och staden, därav har jag skrivit ”prefekturen” eller ”staden” innan för att definiera vad som 

menas. 

 

Referenssystem: 

Uppsatsen använder sig av APA, med modifiering att japanska tecken lagts till i 

referensförteckningen. 

 
 
 

 
 

  

                                                        
1 Kursivering förekommer även på svenska ord, där det används för att ge emfas. 
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Inledning  

Sedan 2003 har det funnits fler katter och hundar i Japan än barn under 16 år (Arita, 2010). 

Evans och Buerk (2012) skriver att många par i Japan hellre skaffar sig ett husdjur än barn, 

eftersom att det är dyrt att leva. Ofta behöver både mannen och kvinnan i hushållet arbeta 

heltid för att ekonomin ska gå ihop. Detta kan jämföras med att hundägare i Japan gärna 

spenderar en stor summa pengar för att skicka sina hundar på SPA, hundhotell, 

fotosessioner, etc. (Ibid.). Det skulle kunna beskrivas som drömlandet att bo i som hund, 

eller hur? 

Tyvärr finns det även en dystrare sida av denna trend; ett stort antal hundar och katter 

avlivas varje år efter att de lämnats in på djurstall av sina ägare som av olika anledningar inte 

kan ha dem kvar (Scott, 2013). I början av 2010 rapporterades det i brittisk media om detta 

fenomen. The Guardian tog upp att det introducerats en dödstruck i Fukushima2, Japan, där 

hundarna sattes in i metallådor som injicerades med koldioxid under färden till krematoriet 

en timmes bilfärd bort (Tisdall, 2010). Detta skedde för att de som bodde i området inte ville 

att hundarna skulle avlivas i staden. På Reuters amerikanska hemsida bloggar Kyong-Hoon 

(2010) om ”Den mörka sidan av Japans petboom”, där han återberättar sin resa till ett av de 

avlivningscenter som finns i Japan. Tillsammans med dystra bilder beskriver han vad som 

händer med hundarna. Först sätts de i ett av sju rum, för att på morgonen den sjunde dagen 

efter att de anlänt bli infösta i den så kallade ”drömboxen”. Där avlivas hundarna med hjälp 

av koldioxid som gör att de kvävs. Det enda som kan rädda hundarna är att de fått ett nytt 

hem inom dessa sju dagar, vilket oftast inte händer (Kyong-Hoon, 2010). Även MailOnline, 

Daily Mails3 hemsida, publicerade en artikel om hur avlivningen av de herrelösa hundarna i 

Japan gick till (Xie, 2015). Rubriken känns nästan hämtad från tiden för andra 

världskriget; ”Grymheten i Tokyos djurstall för övergivna hundar, där djuren plågas i 15 

minuter innan de kvävs till döds i hundgaskammaren”. I artikeln står det om när politikern 

Ayaka Shiomura4 åkte till ett avlivningscenter där hon fick erfara en avlivningsprocedur. 

Artikeln innehåller flera starka bilder och Shiomura diskuterade på sin hemsida om hon 

skulle publicera denna artikel eller ej. Hon bestämde sig dock för att göra det, i hopp om att 

någon skulle läsa den och tänka sig för innan denne köpte en hund. 

I de här texterna från brittisk och amerikansk media läggs största vikten vid att 

beskriva hur det går till när Japans övergivna hundar avlivas. Däremot kan man fråga sig om 

det ser likadant ut i japansk media? 

                                                        
2 Fukushima ligger i norra delen av Honshu, som är Japans största ö. 
3 Daily Mail är en konservativ, brittisk dagstidning varav MailOnline är deras webbaserade tidning. 
4 Ayaka Shiomura är parlamentsledamot i Tokyo Metropolitan Assembly, 東京都議会 (Tōkyō-to gikai) 
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I denna uppsats undersöks på vilket sätt som övergivna hundar tas upp i en av de 

större japanska dagstidningarna; Asahi Shimbun5, med hjälp av diskursanalys.  

 

Bakgrund 

I Japan har människorna haft hundar vid sin sida ända sedan de första bosättarna tog sig dit 

för över 12 000 år sedan (Tanabe, 2006). Hundarna har sedan dess utvecklats till ett stort 

antal olika hundraser, varav sex stycken har fått status som nationalsymboler sedan 1930-

talet. Av dessa är den minsta rasen Shiba Inu och den största Akita Inu (Ibid.).  

Den mest kända hunden av rasen Akita Inu var Hachiko. Han satt troget under hela sitt 

liv och väntade på sin bortgångna husse varje kväll på Shibuyas tågstation (Japanexperterna, 

2013). Den 4:e oktober 1932 publicerades den första artikeln, av många, om Hachiko i Asahi 

Shimbun (Baidya, 2015). 

Hachiko föddes 1923 i Odate som ligger i Akita-prefekturen och köptes av en man i 

Shibuya som valp (Lam, 2015). Hachikos husse, Hidesaburo Ueno, var en professor i lantbruk 

vid Tokyos universitet, som dog av en hjärnblödning den 21 maj 1925 när Hachiko var två år 

gammal (Baidya, 2015). Då professor Ueno inte dök upp vid sin vanliga tid på tågstationen, 

satt Hachiko troget och väntade tills kvällen kom, ovetandes om hussens dödsfall. Detta 

upprepades i resten av Hachikos liv. En dag såg en av professorns före detta elever Hachiko 

sitta vid tågstationen och bestämde sig för att skriva en artikel om detta (Dimuro, 2018). 

Artikeln gjorde att Hachiko snabbt blev en nationalsymbol för vänskap och lojalitet (Turner, 

2018). Folk färdades från alla delar av landet för att se denna herrelösa hund troget vänta på 

sin avlidne husse dag efter dag (Chalakoski, 2017). 

Då, under 1930-talet i Japan, skrevs det artiklar om Hachiko som fick honom att 

framstå som en nationalhjälte och även en symbol för egenskaper som japanerna på den 

tiden ansåg att en sann japansk medborgare besatt: såsom lojalitet och mod.  

 

Syfte och frågeställning 

På 1930-talet i Japan när Hachiko upptäcktes av media blev han snabbt en nationalsymbol 

för lojalitet och mod. Folk vallfärdade till Shibuyas tågstation för att se honom med egna 

ögon och han fick även en staty rest i sin ära (Turner, 2018). Har tonläget ändrats nu, över 80 

år senare, i texterna om dagens övergivna hundar i Japan eller skrivs det fortfarande i positiv 

anda om dem?  

Syftet med denna uppsats är att genom att använda diskursanalys undersöka hur det 

skrivs i Asahi Shimbun angående Japans övergivna hundar nuförtiden. Tidigare forskning har 

                                                        
5 Asahi Shimbun är en liberal dagstidning som trycks i både morgon- och kvällsupplaga i Japan (Encyclopaedia 
Britannica (u.å.)). 
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främst riktat in sig på enkätundersökningar av olika slag om hur olika nationaliteter, 

däribland japaner, har haft för tankar kring hundar samt tankar om avlivning av husdjur. Då 

tidigare studier har gjorts med hjälp av enkäter och intervjuer, använder sig denna 

undersökning av ett diskursanalytiskt perspektiv för att få en annan infallsvinkel. 

Frågeställningen blir därmed: ”På vilket sätt skrivs det om Japans övergivna hundar i 

den japanska tidningen Asahi Shimbun de senaste två åren?” samt ”Vilka diskurser finns i 

dessa texter?” 

Teori 

I denna uppsats används diskursanalys som både teori och metod. Diskursanalys är en bred 

metod med flera olika inriktningar (Winther Jørgensen & Phillips, 2002). Gemensamt för 

dessa inriktningar är att de har social konstruktivism som grundteori.  

 

Social konstruktivism 

Inom social konstruktivism ses världen som ett socialt och historiskt påfund (Burr, 2004). Det 

betyder alltså att hur vi människor ser på saker och ting förändras genom tiden. Till exempel 

om vi går tillbaka 100 år i tiden såg vi på barnuppfostran på ett annat sätt än vad vi gjorde 

för 50 år sedan. Social konstruktivism ifrågasätter även det som kallas för objektivitet eller 

sanning och ser på detta som något vi själva skapar. T.ex. kan en bok vara väldigt bra skriven 

för en person, en annan tycker att den var för tung att läsa och den tredje har den bara som 

prydnad i bokhyllan. Ingetdera av dessa påståenden är sanningen om bokens natur, utan 

snarare påståenden utifrån olika perspektiv. 

Burr (2004) tar upp att social konstruktivism kritiserar den traditionella psykologin för 

att ofta tycka att västvärldens sätt att se på saker och ting är det rätta sättet. Alltså att 

västerlänningar tenderar till att försöka trycka på sina värderingar när de stöter på andra 

folkslag med egna värderingar. Social konstruktivism är ett paraplybegrepp för flertalet olika 

teorier, där diskursanalys är en av dem (Ibid.). 

 

Diskursanalys 

Det finns många olika inriktningar inom diskursanalys, så som Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffe’s diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2002). Gemensamt för dessa är att de grundar sig på att människans sätt att tala 

inte är en neutral beskrivning av hur världen ser ut. Snarare är det något som gör att världen 

konstant förändras. De har även gemensamt att de kan användas för att hitta eventuella 

maktförhållanden parter emellan.  
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Diskursteori 

Laclau och Mouffes diskursteori (Ibid.) menar att diskursen är det som skapar den sociala 

världen, men betydelser i den sociala världen är aldrig fixerade, då språk hela tiden ändras. 

Ingen diskurs står ensam utan kontakt med andra diskurser, tvärtom så möts de konstant i 

en kamp om att en dag få herraväldet över alla diskurser.  

 

Kritisk diskursanalys 

I kritisk diskursanalys anses diskursen snarare vara en del av den sociala världen, än att den 

skulle vara hela. Där fokuseras det mer på att se förändringar i diskursen; på hur författare 

till texter använder andra områdens diskurser för att skapa en egen (Ibid.).  

 

Diskurspsykologi 

Diskurspsykologi står nära kritisk diskursanalys, men istället för att se på hur samhällets 

diskurser förändras så handlar det mer om att se hur individer använder olika former av 

diskurs för att skapa sin egen verklighet. Denna teori används för att utforska människors 

tankar och känslor i olika sociala sammanhang. Inom diskurspsykologi hanteras individer 

som både producenter och produkter av diskurs, medan Laclau och Mouffes diskursteori 

oftast bara ser individer som ämnen för diskurs. I en diskurspsykologisk analys koncentrerar 

analytikern sig på att studera retoriken i texter, till skillnad från i en kritisk diskursanalys där 

man istället studerar lingvistiken (Ibid.). 

Eftersom syftet är att undersöka på vilket sätt det skrivs om Japans övergivna hundar i 

Asahi Shimbun idag, passar teorin diskurspsykologi bäst av dessa tre teorier för ändamålet. 

I diskurspsykologi hanteras individers personlighet som konstant förändrade beroende på 

vilken situation denne utsätts för (Ibid.). Personlighet och sinne anses därmed inte fixerat vid 

en fast punkt som det gör i modernismen.6 Att en person intar olika ståndpunkter och ofta 

motsäger sig själv beroende på vad denne talar eller skriver om anses därför inte konstigt, 

utan snarare naturligt.  

Billig (Ibid.) tar upp att diskurspsykologi kan användas för att undersöka på vilket sätt 

människor talar om politiskt inkorrekta ämnen; genom att projicera rasism på allmänheten 

eller andra människor snarare än på en själv kan man ställa sig i bättre dager samtidigt som 

man kan tala om det som man själv känner. Detta undersöks genom att ”läsa mellan 

raderna”. I praktiken innebär ”läsa mellan raderna” att man som läsare måste förstå texten 

och även vad för slags budskap som kan ligga dolt (Stam, 2017). Ledtrådar till hur detta görs 

kommer från texten i sig samt ens egna tidigare erfarenheter.  

Inom diskurspsykologi anses diskurs vara en dynamisk form av vardaglig text och tal 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2002). Diskurs bör inte heller tolkas som något abstrakt, utan 

                                                        
6 Inom modernism talas det ofta om människans upplevelser och nivåer av självmedvetenhet (Stam, 2012). 
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snarare som ett situationsbaserat språk som behöver läsas tillsammans med tillhörande 

kontext. Därför är det till fördel om analytikern är insatt i den ”värld” som texten tillhör, för 

att lättare kunna se om några vinklingar har skett.7 Diskurspsykologi verkar inte ha använts 

för att undersöka detta ämne innan, då tidigare forskning som hittats har använt sig av 

enkätundersökningar av olika slag. (Mer om det nedan.) 

 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning har undersökt vilken attityd som finns i olika nationer gentemot hundar i 

vissa specifika situationer. I en undersökning gjord i södra Chile kunde det konstateras att 

bland hundägarna som deltog i undersökningen, hade de flesta sina hundar som vakthundar 

istället för sällskapshundar (Villatoro, Naughton-Treves, Sepúlveda, Stowhas, Mardones & 

Silva-Rodríguez, 2018). Majoriteten av deltagarna lät sina hundar vara instängda i huset eller 

på tomten för att inte störa grannskapet under en del av dygnet. När det kom till 

lösspringande hundar svarade deltagarna att de föredrog att se djurägaren bötfällas för 

skadan som hunden gjort än att hunden ifråga skulle avlivas. En liknande studie gjordes i 

Missouri, USA, 1979, där majoriteten av deltagarna tyckte att hemlösa hundar berodde på 

oansvariga ägare (Selby, Rhoades, Hewett & Irwin, 1979). För att komma till bukt med 

problemet med hemlösa hundar svarade en stor majoritet att det var en bra idé att planera 

noga inför sitt köp av hund.  

Om vi förflyttar oss från den amerikanska kontinenten och kastar en blick på Asien, har 

forskning visat att i centrala Nepal äger många hund på ett helt annat sätt än vad vi i Sverige 

är vana vid. I en undersökning visade det sig att nästan hälften av deltagarna i studien inte 

ansåg sig vara ägare till hunden de tog hand om, utan mer av en omhändertagare (Massei, 

Fooks, Horton, Callaby, Sharma, Dhakal & Dahal, 2016). Majoriteten av deltagarna i studien 

hade tagit sina hundar direkt från gatan, medan övriga svarade att de fått hunden från 

någon de kände eller fött upp den själv. I Taiwan har det varit nästan likadant, däremot har 

moderniseringen av staten gjort att många flyttat från landsbygden till storstäder (Hsu, 

Severinghaus & Serpell, 2003). Det har gjort att färre låter sina hundar ströva fritt utanför 

hemmet och istället är hundarna inomhus eller i trädgården. Att vaccinera sitt djur mot 

sjukdomar var inte vanligt förekommande enligt svaren, varken i Nepal eller Taiwan (Massei 

et al., 2016; Hsu et al., 2003).  

Två komparativa studier mellan japanska och brittiska universitetsstudenter har gjorts 

av Miura, Bradshaw och Tanida (2000; 2002). Den första studien undersökte studenternas 

attityd mot hundar generellt och i den andra undersökte de hur studenterna såg på 

                                                        
7 Jag är utbildad hundinstruktör inom Svenska Kennelklubben, har haft hundar hela mitt liv och väldigt aktivt 
tränat samt tävlat hundar de senaste tio åren. Därför anser jag att jag är väl insatt i ämnet ”hund” som ju dessa 
texter handlar om, vilket bör leda till att jag kan upptäcka sådant som andra som inte är insatta i ämnet inte 
skulle göra.  
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assistanshundar. Enligt svaren i studierna hade de japanska studenterna svårare att 

acceptera avlivning av hundar och var mer bekymrade om hygien än de brittiska 

studenterna. I båda länderna svarade deltagarna att de tyckte servicehundar skulle få vistas 

på alla offentliga platser, med reservation för där det fanns mat. 

Det har även forskats på hur japanska veterinärer ställer sig till avlivning av husdjur. 

Detta är en aspekt som är mycket central i denna uppsats, eftersom att ”antalet avlivade 

husdjur i Japan” tagits upp många gånger i amerikansk och europeisk media under 2010-

talet (Kyong Hoon & Fabre, 2010; Xie, 2015). Enligt de två enkätstudierna som gjorts har en 

majoritet av veterinärer i Japan svårt för att acceptera avlivning av ett husdjur, om det inte 

är svårt skadat och ägaren ber om det (Kogure & Yamazaki, 1990; Sugita & Irimajiri, 2016).  

Kogure och Yamazaki (1990) argumenterar i sin studie för att den här inställningen beror på 

japanernas religion. Sugita och Irimajiri (2016) hävdar istället att det snarare beror på en 

kulturell aspekt, då andelen religiösa deltagare i deras studie var för liten för att kunna vara 

en logisk förklaring. Dessutom tar båda studierna upp att en anledning till denna negativa 

inställning till avlivning kan vara att man i Japan inte ser på avlivning som i att man avslutar 

ett djurs lidande. Den japanska uppfattningen är snarare att avlivning skapar lidande (Sugita 

& Irimajiri, 2016).  

Forskning säger dock att sådana här enkätstudier om attityder inte alltid är helt 

tillförlitliga (Winther Jørgensen & Phillips, 2002). För det första för att undersökningarna ofta 

behandlar situationerna som svaranden ska tycka till om som enskilda incidenter, de har 

alltså inget sammanhang. För det andra har forskning visat att många som svarar på 

enkätstudier svarar utifrån vad allmänheten runt omkring deltagarna tycker istället för vad 

de själva tycker, vilket ger ett missvisande svar. Det förekommer även att svaranden 

missuppfattar frågan, som också ger ett felaktigt svar. Exempelvis i studien som är gjord i 

Missouri blev deltagarna noggrant informerade om vad studien ville undersöka i förväg 

(Selby et al., 1979). Det gjordes för att de som utförde undersökningen ville se attityden hos 

personer som var medvetna om den information som veterinärer ger ut till allmänheten.  

I Sugita och Irimajiris (2016) undersökning svarade en av de tillfrågade veterinärerna i 

en senare intervju varför han inte ville avliva husdjur att det var på grund av att; ”Djur vill 

leva till sista stunden. De vill inte dö eller bli dödade även om de lider av smärta eller 

sjukdom. Begår de självmord? Nej. Därför tycker inte jag att vi kan ta deras liv ifrån dem.” 

(Ibid., s. 307) Om inställningen är spridd bland fler veterinärer, kan det ha medfört att svaren 

i undersökningen blev som de blev. 

 

Metod 

Diskursanalys är både en teori och metod, så även metoden i denna uppsats är förankrad i 

diskurspsykologi (Winther Jørgensen & Phillips, 2002). Då det är möjligt att upptäcka 

mönster i en diskurs även från en liten mängd data, såsom upp till tio texter, samt eftersom 
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diskursanalys tar lång tid att utföra, anses det lämpligt att i denna undersökning analysera 

sju stycken texter (Potter & Wetherell, 1987).  

Winther Jørgensen och Phillips (2002) skriver att diskursanalys som metod är mycket 

anpassningsbar, därför är denna metod utformad efter uppsatsens syfte. Metoden går ut på 

att undersöka om texterna är vinklad på något vis, antingen till det bättre eller sämre. Dessa 

vinklingar kan fås fram genom att titta på hur skribenten väljer att lägga fram information; är 

den t.ex. beskriven med positivt eller negativt laddade ord. Ett annat sätt att hitta vinklingar 

kan vara att se vilken information som läsaren får presenterad i texten. Om bara den positiva 

delen presenteras kan läsaren få en uppfattning av att något är bättre än vad det i själva 

verket är och tvärtom.  

Materialet är analyserat med följande metod:8 

1. Läsa igenom originaltexten flertalet gånger. 

2. Översatta texten till idiomatisk svenska. 

3. Märka ut exempelvis adjektiv, attribut och konjunktioner i texten. 

4. Analysera texterna mening för mening, där det bland annat undersöks hur ord 

används för att få fram en ståndpunkt. 

5. Analysera texterna i sina helheter. Här undersöks på vilket sätt värdeladdade ord har 

använts i texterna och om hela faktabilden presenteras för läsaren eller ej.  

6. Analysera texterna i sin helhet för att upptäcka eventuella diskurser. 

Metoden innebär dock en risk för felaktig analys av materialet, då tolkning av text kan 

te sig olika för olika personer. Tolkningen kan bland annat bero på tidigare erfarenheter och 

kunskap (Ibid.). Därav går det inte att komma ifrån att de tolkningar av hur språket används 

och de diskurser som hittats i denna analys är mina egna tolkningar av texterna. 

 

Material 

Denna undersökning analyserar sju texter som publicerats i tidningen Asahi Shimbun. 

Texterna i sin helhet finns som bilagor i slutet av uppsatsen.  

 

Urval och Avgränsningar 

Texterna är från den japanska dagstidningen Asahi Shimbun eftersom syftet med uppsatsen 

är att analysera texter som handlar om övergivna hundar ur den tidningen. Det är med tanke 

på hur samma tidning hade flertalet texter om Hachiko på 1930-talet, som just denna tidning 

valts ut. I sökningen i tidningens databas över texter användes ordet suteinu, 9 som betyder 

herrelös/övergiven hund på japanska. 

                                                        
8 Metoden är skapad av mig för att passa uppsatsens syfte. 
9 捨て犬 (すていぬ) i japansk text.  
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I urvalet av lämpliga texter har de lästs igenom extensivt för att säkerställa att texten 

handlat om ämnet ifråga, då vissa bara råkade ha ordet suteinu i sig. Texterna har inte heller 

fått vara äldre än från 1: a januari 2017 eller ha fler än 1500 japanska tecken. Anledningen 

till tidsramen är att två år tillbaka i tiden bör anses lämpligt att kalla för nutid. 

Teckengränsen användes för att få fram en begränsad datamängd som var möjlig att 

analysera inom den befintliga tidsramen. 

 

Texterna  
Texterna som analyseras i uppsatsen är av olika genrer. Den första texten är en essä, den 

andra är reklam, den tredje är en intervju och övriga är artiklar. Här nedanför står en kort 

sammanfattning av varje text: 

 

Text 1 
Värdefulla liv10(大切な存在, Taisetsuna sonzai) (Ogawa, 2017) 

Text 1 är skriven av en tredjeårselev på en chūgakkō11 som skickat in den till en essä-

tävling. Temat i tävlingen var djur och hon valde att skriva om sin hund. I texten beskriver 

hon hur värdefull hunden är för henne själv och även för familjen, då den bland annat hälsar 

glatt på dem när de kommer hem från arbetet/skolan. I texten tar hon upp att hon numera 

ofta hör om folk som övergett sin hund och att hon själv inte kan förstå hur man kan göra så. 

Hon själv värdesätter allt liv och är emot avlivning av husdjur. 

 

Text 2  

Djurskyddsreklam12(動物愛護ＰＲ、発信中だワン, Dōbutsu aigo PR, hasshin-chū dawan) 

(Takaya, 2017) 

Text 2 är skriven som om det vore en hund som berättade. Den handlar om en hund 

som tagits omhand av ett äldre par. Texten skildrar hundens väg från att gå från okänd till 

känd via olika sorters medier och hur den sedan användes i olika syften för att tjäna pengar 

till förmån för att hjälpa andra hundar i nöd. Hela texten gör reklam för bland annat 

kalendrar som hunden är med i.  

 

 
  

                                                        
10 Bilaga 1 
11 Chūgakkō motsvarar det svenska högstadiet, så hon går i nian om man omvandlar det till det svenska 
skolsystemet. 
12 Bilaga 2 
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Text 3 
Varje dag blir riklig, av kärleken från en hund13(犬がくれる愛、毎日が豊かに, Inu ga kureru ai, 

mainichi ga yutakani) (Miyamoto, 2017) 

Text 3 är en intervju med en hundälskande filmregissör. Han berättar om sin egen 

hund som varit övergiven; hur den är och varför han tog sig an den. Han talar även om sin 

delaktighet i en anti-avlivningskampanj och motstånd till att folk handlar djur på impuls. 

 

Text 4  
Djuraffär14 (ペット店, Pettoten) (Kashiwagi, 2018) 

I text 4 tar de upp att staden Fukuoka har introducerat ett chipmärkningssystem för 

butikssålda kattungar och hundvalpar. I chipet finns ägarens personliga uppgifter. Det har 

börjat öka i popularitet bland de större djuraffärerna och läsaren får reda på hur man finner 

en affär som använder systemet. Det står även om förhoppningar att det här systemet ska 

hjälpa till att sänka ner antalet avlivade husdjur till 0 per år i prefekturen med samma namn 

som staden. 

 

Text 5 

De övergivna hundarnas skydd15 (保護の捨て犬, Hogo no suteinu) (Tokuyama & Sugawara, 

2018) 

I text 5 står det om en olycka vid ett hundstall. Texten handlar om en kvinna som var 

mångårig volontär i en djurskyddsgrupp. Hon omkom i ett jordskred i samband med att hon 

försökte få ut gruppens hundar ur stallet. 

 

Text 6 
Att föra samman människor och hundar.16 (人と犬、出会う・結ぶ, Hito to inu, deau・

musubu) (Tsunetaka, 2018)   

Text 6 handlar om en kvinna som öppnat en verksamhet dit man kan ta med sin hund 

för en fika eller andra aktiviteter. Kvinnan vill även hjälpa till att minska ner antalet avlivade 

husdjur i prefekturen hon bor i genom att bistå med övergivna hundar till folk som vill ha en 

hund. 

 

  

                                                        
13 Bilaga 3 
14 Bilaga 4 
15 Bilaga 5 
16 Bilaga 6 
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Text 7 
Vi vill hitta hunden som försvann i det kraftiga regnet17 (豪雨で不明の犬、見つけたい, Gōu de 

fumē no inu, mitsuketai) (Tokuyama, 2019) 

Text 7 tar upp samma djurskyddsgrupp som i text 5. Här får läsaren veta om vad som 

hände efter jordskredet; en hund avled, en klarade sig och den sista sprang bort. I ett 

långvarigt sökande efter den bortsprungna hunden hittar gruppen en tik med valpar. Tyvärr 

är tiken inte samma hund som de letat efter, så nu börjar ett nytt letande, efter tikens ägare.  

 

 

 

  

                                                        
17 Bilaga 7 



16 
 

Analys 

Analysen har främst gått ut på att undersöka på vilket vis textförfattarna har använt språket 

för att få fram olika ståndpunkter. Sekundärt tittas det på vilka diskurser som finns bland de 

sju texterna. 

 

Språket 

Texterna har analyserats med hjälp av följande frågeställningar; 

- På vilket sätt har värdeladdade ord använts? 

- Presenteras hela faktabilden för läsaren eller utesluts någonting? 

Analysen visar på en stor användning av värdeladdade ord för att beskriva händelser, 

snarare än fakta. Ett exempel på detta är ”För mig är även djurs liv värdefulla. Därför är jag 

emot avlivning.” (Ogawa, 2017, s. 32). Här syns en emotionell anledning till varför denna 

person är emot avlivning; ” […] djurs liv (är) värdefulla. Därför är jag emot avlivning.”. Det 

här tolkas som att författaren inte är emot avlivning på grund av sättet som djuren avlivas 

på, utan för att hon tycker att de borde få leva. 

Det förekommer även en del uteslutning av fakta, som kan tolkas som att den tagits 

bort för att inge ett sämre eller bättre uttryck i vissa texter. Bland dessa uteslutningar finns 

både de som har mindre och de som har större inflytande på hur intrycket kan förändras för 

läsaren. Exempelvis att en vara har ökat i popularitet och även börjat beställas från utlandet 

kan ge intrycket av att försäljningen börjat gå bättre i och med orden ”ökat” och ” beställas 

från utlandet”. Det här anses vara en uteslutning som har mindre inflytande över intrycket.  

Analysen visar att språket används på flera olika vis för att skribenterna ska få fram sin 

ståndpunkt. Kategorierna som dessa sätt delas in i är; spela på folks känslor, ”Hundtricket”, 

förmänskligande av hundarna, människorna och uteslutning av fakta. De två sista 

kategorierna har delats in i två underkategorier vardera. Människorna har 

underkategorierna ”Godhjärtade människor” och ”Engagerade människor”, uteslutning av 

fakta har ”Donationer” och ”Avlivning av husdjur”. 

 

Spela på folks känslor 

Fenomenet att försöka påverka läsaren via dennes känslor finns bland dessa texter. Genom 

att berätta om trevliga, vardagliga händelser byggs en positiv känsla upp hos läsaren inför 

det som tas upp. Positiviteten kan sedan hjälpa till att förstärka den negativa känslan kring 

det motsatta som läsaren får reda på i slutet av texterna. 

Exempel på det här hittas i texterna 1 och 3. Båda skribenterna tar först upp vardagliga 

ting som deras hundar gör; springer runt i trädgården, gillar att träffa folk och så vidare. De 

verkar även vilja visa hur speciella deras hundar är eller hur speciella de själva är för sina 

hundar. En skriver om hur hennes hund står ut med värmen i hennes rum medan hon 

studerar och glatt hälsar familjemedlemmarna välkomna hem. Den andra berättar om hur 
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han inte kan bada på djupt vatten utan att hunden forcerar sig ut genom andra badgäster 

som för att se efter om han är okej. Det här bygger upp en känsla av att hunden betyder 

mycket för berättaren. När läsaren sedan får reda på att ett stort antal djur avlivas av triviala 

anledningar eller att man köper dem som vilken vara som helst i affären kan det negativa i 

informationen få större påverkan. 

 

”Hundtricket” 

I filmen ”Hundtricket” (Kropenin et al., 2002) använder sig en man av en söt liten hund för 

att hitta en partner. I en av texterna tolkas det som att författarna har modifierat denna 

metod litet för att sälja sina varor. I text 2 har ett par använt sig av sin tidigare övergivna 

hund som nu får agera ”stjärna”. Reklamen är utformad som om det vore hunden som skrev 

och läsaren får inbjudande meningar som; ”Då intäkterna för det jag säljer går till behövande 

djur, vill jag gärna att man köper en sak, voff” (Takaya, 2017, s. 27). Det här tolkas som att 

de vill få läsaren att tänka sig att det är hunden som ”pratar” då de använder sig av 

ordet ”voff”. Eftersom det står information om att intäkterna går till djur i nöd och även en 

önskning från ”hunden” om ett köp, kan det hända att läsaren köper en produkt på impuls. I 

slutet av texten tar ägaren upp att denne vill utöka trenden att djur hjälper djur, vilket också 

kan påverka läsaren till att handla. Här är alltså syftet att sälja varor och det läggs fram med 

hjälp av att skribenterna låtsas att det är deras hund som skriver. 

 

Förmänskligande av hundarna 

Att använda sig av förmänskligande av hundarnas uppfattning eller känslor används en del i 

texterna. Angående avlivning och övergivning så tar författarinnan i text 1 upp att hon själv 

får en svår värk i bröstet när hon tänker på hur det skulle vara att bli övergiven av sin familj 

eller bli tagen någonstans för att avlivas. Precis innan detta yttrande skriver hon att alla har 

vi känslor, både djur och självklart människor. Därför tolkas dessa meningar som att hon vill 

påvisa att då vi alla levande varelser har känslor, har vi dessutom samma uppfattning om 

dem. Så om du och jag mår dåligt av tanken på att bli övergiven, då bör väl djuren känna 

detsamma?  

När författarna i text 2 berättar om hur hunden blivit känd börjar de med att ta upp att 

när hunden blev fotograferad under promenader så ”log den självklart emot kameran” 

(Takaya, 2017, s. 27). Detta kan tolkas som att hunden var den som ville bli känd eller ville bli 

fotad. Detta är dock ett mänskligt påhitt.  

Det är inget okänt fenomen att mödrar bland både människor och djur slåss för sina 

ungar. Men när föreståndaren för djurskyddsgruppen i text 7 talar om tiken som troligtvis 

gnagt bort sitt ena framben ur en fälla tolkas hennes tankegångar som förmänskligande. 

Hennes hypotes är att tiken tagit sig ur fällan genom att få energi från tanken på att hon 

måste ta hand om sina valpar. Troligare rörde det sig snarare om ren överlevnadsinstinkt. 
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Dock går det att diskutera om denna överlevnadsinstinkt sträcker sig till att tiken är 

medveten om att om hon dör så kommer valparna inte klara sig. 

 

Människorna 

Det skrivs en hel del om människorna som har en anknytning till de japanska övergivna 

hundarna. Gemensamt för dessa är att de beskrivs med positiv ton, antingen av författaren 

själv eller av någon annan. Sättet de beskrivs på kan delas in i två olika kategorier; 

godhjärtade människor och engagerade människor. 

 

Godhjärtade människor 

Att vara en godhjärtad person kan ofta vara synonymt med att vara osjälvisk och vilja hjälpa 

andra. I några av texterna kan det tolkas som att skribenten vill att personen ifråga ska 

framstå som godhjärtad. I en annan text verkar den intervjuade personen vilja få sig själv att 

framstå som en god människa i läsarens ögon. Ett exempel är när mannen som blir 

intervjuad i text 3 berättar att:  

Jag tycker egentligen om hundar, men då det var mycket att göra på 

jobbet, så gav jag upp att ha husdjur. Men jag tror att mötet med Bīto var 

ödet, så jag bestämde mig för att ta hand om honom.  

(Miyamoto, 2017, s.35) 

 

Här tar mannen upp att han i själva verket tycker om hundar, men eftersom arbetet 

tog mycket tid så blev han tvungen att ge upp sin hund. Detta tolkas som att han vill betona 

att han inte slutade ha hund av egen vilja, utan det var det krävande arbetet som tvingade 

honom. Att han sedan bestämmer sig för att ta hand om den här hunden Bīto ändå, kan 

tolkas som en uppoffring för hundens skull.  

När det istället kan tolkas som att skribenten vill få någon att framstå som godhjärtad 

används i flera fall positiva beskrivningar. Som exempel har vi paret i text 2 som beskrivs 

som; snälla, de tog hand om en övergiven valp och de lever nu lyckligt tillsammans. Allt det 

här kan tolkas av läsaren som att det handlar om bra människor. Liknande finns att hitta i 

text 5, där en kvinna som var volontär i en djurskyddsgrupp omkommit. Läsaren får veta att 

kvinnan under många års tid har kört fram och tillbaka till gruppens hundstall nästintill varje 

dag, oavsett väderlek. Det framkommer även att kvinnan omkom i ett jordskred när hon 

försökte att rädda dessa hundar från hundstallet som låg begravt i lera.  

 

Engagerade människor 

Att vara engagerad kan te sig på många olika vis. Det kan t.ex. vara att en person är driven 

och målinriktad. Det här får vi se exempel på i de tre sista texterna. Läsaren får läsa om en 



19 
 

kvinna som i ett tiotal år har hjälpt ett stort antal övergivna hundar och dessutom driver en 

informationstidning för sin djurskyddsgrupp (Tokuyama & Sugawara, 2018). Ett annat 

exempel är en kvinna som vill rentvå en stads status genom att försöka minska antalet 

avlivade hundar (Tsunetaka, 2018). För att genomföra detta har hon startat en helt ny 

verksamhet där hon både driver ett kafé och omplacerar övergivna hundar till nya ägare. Sist 

har vi en grupp människor, där den förstnämnda kvinnan ingick, som i flera månader letar 

efter en bortsprungen hund (Tokuyama, 2019). Hur det gått för hunden kommer inte fram. 

Medan gruppen letade efter den försvunna hunden, fann de dock en annan hund som hade 

valpar. Valparna har nu nya hem, men sökandet efter både ägaren till tiken och den 

bortsprungna hunden fortsätter. 

All den här informationen tolkas som att det handlar om personer som har ett stort 

intresse för vad de gör och att de lägger ner ett stort engagemang i det. 

 

Uteslutning av fakta 

Genom att inte skriva ut all relevant information kring exempelvis en händelse, går det att 

vinkla uppfattningen som läsaren får. Det här fenomenet finns på flertalet ställen i texterna. 

I vissa fall har det handlat om mindre betydande uteslutning. Som i text 2 när 

skribenterna vill visa att hunden har blivit populär på sociala medier, skriver de att när en 

bild av hunden postades på Facebook fick den över 1 000 reaktioner. Detta kan tolkas som 

att den fick mycket uppmärksamhet. Däremot får läsaren inte veta hur lång tid det tagit för 

dessa 1 000 reaktioner att ske. Det är ju en stor skillnad på om dessa reaktioner inträffade på 

en dag eller en månad. Då läsaren precis innan i stycket fått reda på att hunden ofta blir 

fotograferad och börjat synas i sociala medier, vore det inte ologiskt om denne tolkade detta 

som att reaktionerna kom snabbt, vilket kan vara vad författaren var ute efter. Ett annat 

exempel på en mindre betydande uteslutning av fakta är i stycket där det står om 

chipmärknings-processen i text 4. Där förklaras det för läsaren att det används en speciell 

maskin för att läsa av chipen. Maskinen kostar tusentals yen, vilket kan tolkas som att den 

har ett högt pris på grund av den information som kommit innan. Att läsaren tänker ut ett 

högre pris än vad det i själva verket är vore inte osannolikt. Sedan står det att användningen 

av chipen har ökat i popularitet, särskilt bland de större djuraffärerna. Precis som i text 2 

finns ingen information att jämföra med angående hur stor ökning som skett. Det står heller 

inte om vilka dessa stora djuraffärer är. 

I de här exemplen har den undanhållna informationen kanske inte påverkat alltför 

mycket hur läsaren har uppfattat situationen, mer än att den kan kännas litet bättre än vad 

den egentligen är. I de analyserade texterna finns det dock tillfällen då den saknade 

informationen hade kunnat ändra läsarens uppfattning i stora drag och därför har den inte 

tagits med. Detta har uppmärksammats i två sammanhang: när det kommer till donationer 

och siffror vad gäller avlivning av husdjur. Vid donationerna tas oftast bara själva summan 
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upp, utan information om vad pengarna går till. Siffrorna med avlivade djur jämförs inte med 

något annat, som hur det ser ut i andra länder t.ex.  

 

Donationer 

I de texter där läsaren får information om donationer inom det här området, redovisas inte 

mycket mer än summan på donationen. I ett stycke av text 6 får läsaren veta att byggnaden 

som verksamheten låg i, renoverades för pengarna som donerats dit. Däremot står det 

ingenting om ägarinnan av företaget behövde lägga ut några pengar själv eller om det till och 

med blev några pengar över från insamlingen.  

I övriga stycken som handlar om donationer står ingen annan information än vart 

pengarna gått. I dessa fall har de gått till två olika organisationer som hjälper djur i nöd. Text 

2 visar upp att skribenterna har donerat 300 000 yen18 till en organisation som hjälper 

husdjur som råkat illa ut i naturkatastrofer. Summan i sig är det inget fel på, däremot vore 

det intressant att få veta hur lång tid det har tagit att få in den och även hur stor del pengar 

de fått in totalt på varorna de sålt. För även om det står i inledningen att intäkterna går till 

välgörenhet står det ingenting om hur stor andel av intäkterna det gäller. Texten tolkas som 

att det ska vara 100% av dem, men då det inte informeras om någonting konkret kan läsaren 

inte göra något annat än att gissa sig till svaret. Den enda summan av vad något kostar står i 

slutet; 500 yen för en CD-skiva. Men hur stor andel av dessa pengar som går till välgörenhet 

skrivs inte ut heller. Då hela texten är reklam för några specifika varor känns det här 

intressant att få vetskap om. Hade det istället varit en artikel hade den uteslutna 

informationen inte varit lika påfallande. 

I text 6 står det däremot hur mycket som går till välgörenhet. Från en måltid som 

kostar runt 880 yen, går 80 yen till utgifter för hundarna som verksamheten hjälper. Alltså 

läggs en elftedel av pengarna till hundarnas utgifter, vilket kan locka till sig kunder som gärna 

vill känna sig delaktiga i att hjälpa de här djuren. Men även här känns det som att relevant 

information saknas, såsom vad som ingår i dessa utgifter. Är det endast foder och 

uppehållskostnader eller inkluderas även vaccinationer, kastrering, chipmärkning, 

veterinärundersökningar och sjukvård? Som exempel finns de två svenska 

organisationerna ”Hundar utan hem” och ”Hundar söker hem” som tar in övergivna hundar 

från andra länder till Sverige. På deras hemsidor står det skrivet om vad som ingår i deras 

priser för hundarna (Hundar utan Hem, u.å. a; Hundar söker Hem, u.å.). Hundarna ska både 

kastreras och vaccineras innan ankomst till Sverige. Vissa avmaskningskurer ska även 

inkluderas i priset. Alla dessa exempel kostar en summa pengar. Detta gör att det blir en 

markant skillnad på om organisationer bara ser till att hundarna får sina basbehov 

tillgodosedda (såsom mat, vatten och sovplats) eller om de även ger allt det övriga. Därför 

                                                        
18 300 000 yen är ungefär 26 000 svenska kronor. Valutaomvandlare (u.å.) 
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vore det intressant om det fanns information om vad dessa 80 yen går till när det kommer 

till verksamheten i texten. 

 

Avlivning av husdjur 

Två av texterna som analyserats har tagit upp stora tal angående avlivningarna av hundar 

som sker i Japan.  

I den ena får läsaren veta att det finns ungefär 25 000 000 husdjur finns i Japan, varav 

cirka 280 000 avlivas per år (Ogawa, 2017). Även genomsnittet på 800 djur per dag blir 

presenterat. Det som däremot inte tas med är att siffran för avlivade husdjur motsvarar 

1,12% av hela populationen av husdjur. Tas det faktum att japanska veterinärer enligt 

undersökningar (Kogure & Yamazaki, 1990; Sugita & Irimajiri, 2016) har en stor motvilja mot 

att avliva husdjur dessutom in, kan man dra slutsatsen att den totala summan för avlivade 

djur över huvud taget i Japan säkerligen inte är särskilt mycket högre. Dessutom är det 

fortfarande inte vanligt att övergivna husdjur blir omhändertagna av nya ägare i Japan 

(Scott, 2013). Därför är det möjligt att det heller inte är särskilt många fler djur än dessa som 

avlivas i landet. I USA t.ex. rapporterar ASPCA (u.å.) att varje år överges ungefär 6 500 000 

hundar och katter, varav 1 500 000 avlivas. Då den totala populationen av hundar och katter 

i USA är 163 800 000, blir det 3,97% som överges per år, varav 0,92% avlivas. I Jenina 

Pellegrens (2016) rapport skriver hon att 2 700 000 husdjur avlivas per år totalt i USA, vilket 

gör att procenten går upp till 1,64% avlivade husdjur per år i USA. Därmed är både andelen 

avlivade husdjur och det totala antalet större i USA än i Japan, varav man kan börja fundera 

på varför Japan fått så mycket kritik kring detta (Kyong Hoon & Fabre, 2010; Scott, 2013; 

Clegg, 2013; Xie, 2015). 

Den andra texten tar upp att i en av Japans prefekturer avlivas 74,7% av de övergivna 

husdjuren (Tsunetaka, 2018). Det står sedan att antalet avlivade husdjur var 1 875 stycken. 

Båda dessa siffror var de sämsta i landet, när Japans prefekturer jämfördes med varandra. 

Dessutom har denna prefektur fått den sämsta statistiken för sjunde året i rad. När allt det 

här adderas ihop kan det tolkas väldigt negativt av läsaren gentemot informationen om 

prefekturens siffror. Det i sin tur kan medföra att personen som vill få dessa siffror ner till 

noll kan få ett större sken av positivitet omkring sig. Däremot tas det inte upp någon 

information alls om hur läget ser ut i de övriga prefekturerna. Enligt det japanska 

miljöministeriet (2018) låg hela landets procentsats av avlivade husdjur på 77,3% år 2012, 

vilket var det första året denna prefektur var sämst enligt statistiken. Sedan har siffrorna 

stadigt gått ner till att vara 42,9% år 2017, samma år som denna prefektur hade 74,7% 

avlivade husdjur. Det i sin tur skapar funderingar kring varför ingenting nämndes om hur det 

såg ut i landets andra prefekturer. 
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Diskurser 

Det finns flertalet olika diskurser i dessa texter. De mest påfallande är ansvar, djurskydd, att 

se hunden som en familjemedlem och förändring. 

 

Familjemedlem 

Då hunden levt vid människans sida i tusentals år är det föga förvånande att hitta diskurser 

som indikerar på att den ses som en familjemedlem. Genom att ta upp vardagssituationer 

och egenskaper som ägarna håller kära hos hundarna skapas en familjär känsla för läsaren 

(Ogawa, 2017; Miyamoto, 2017). Eftersom Japan har fått en hel del uppmärksamhet 

angående ett stort antal avlivade husdjur, kan dessa diskurser också vara till för att visa att 

det finns japaner som bryr sig om sina djur.  

 

Ansvar 

Jag tror att det inte skulle avlivas några djur om människor tog mer ansvar 

samt att de som anser att om man inte kan ha kvar ett djur så är det bättre 

att överge det, inte skaffar sig ett djur till familjen. (Ogawa, 2017, s. 32) 

 

Här tar författarinnan på ett direkt sätt upp hur hon tror att ansvar kan hjälpa till för att 

förändra situationen vad gäller avlivade husdjur (Ogawa, 2017). Liknande skrivelser finns i 

text 3 där den intervjuade mannen tar upp att man bör tänka efter noga innan man köper sig 

ett husdjur. Text 4 nämner indirekt att staden Fukuoka vill få ägarna att ta mer ansvar för 

sina djur då ägarna får skriva på ett omhändertagandekontrakt när de köper sitt djur. 

Gemensamt för texterna som tar upp ansvar är att det handlar om ansvaret som djurägare. 

Alltså att har man skaffat sig ett djur, är det ens egna ansvar att ta hand om det på bästa 

sätt. De har även gemensamt att de påtalar att man bör tänka till innan man bestämmer sig 

för att köpa ett husdjur, vilket kan vara det viktigaste för att på sikt få bukt på problemet 

med övergivna hundar.  

 

Donationer 

Donationer är något som många omplaceringsorganisationer i Europa behöver, då de för det 

mesta arbetar ideellt (Hundstallet, u.å.; Hundar utan Hem, u.å. b). På diskurserna i de 

analyserade texterna att döma tolkas läget som likadant i Japan. Diskurserna handlar om 

personer med två olika infallsvinklar; en berättar om sina givna donationer och den andra 

om donationer denne fått (Takaya, 2017; Tsunetaka, 2018). Summorna som donerats är 

stora, särskilt hos personen som samlat in pengar genom att be om allmänhetens stöd. Det 

tyder på att folket är villiga att ge pengar för att hjälpa husdjur i behov av stöd. 
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Hur kvinnan i text 6 har samlat in sina pengar finns det ingen närmare information om 

än att hon gjorde det via ”crowdfunding”,19 vilket bör innebära att hon sökte pengar via en 

hemsida. Paret som donerat pengar gör det via sin försäljning av varor då intäkterna går till 

olika hjälporganisationer för hundar och katter i nöd. 

 

Djurskydd 

”När det kommer till djurskydd, tycker jag att Japan är väldigt outvecklat.” (Miyamoto, 2017, 

s. 35). Det här tar han upp i sammanhanget att det säljs kattungar och hundvalpar i Japans 

djuraffärer. Staden Fukuoka har dock satt igång ett projekt för att chipmärka djuren som 

säljs, där ägarna får skriva på kontrakt om att ta hand om djuret hela dess liv (Kashiwagi, 

2018). Det borde kunna ses som ett steg i rätt riktning för de japanska husdjurens del.  

Det framkommer även att det finns djurskyddsgrupper i Japan. En av de nämns i två 

texter (Tokuyama & Sugawara, 2018; Tokuyama, 2019). Gruppen har en informationstidning 

och ett hundstall där de tar hand om övergivna hundar. Då deras ledare nämner i text 7 att 

hundvalparna de hittat med sin mor i bergen troligtvis fått nya hem tolkas det som att 

gruppen även omplacerar hundarna.  

Avlivning ingår också i djurskyddskategorin, även om avlivningarna främst görs för 

människornas skull, eftersom Japan vill förhindra att rabies ska få fäste i landet igen 

(Takahashi-Omoe, Omoe & Okabe, 2008). Att avsluta ett djurs liv, väcker i vissa diskurser 

stora känslor. ”För mig är även djurs liv värdefulla. Därför är jag emot avlivning.” (Ogawa, 

2017, s. 32). Eleven som skrivit text 1 är den som uttryckt mest känslor angående avlivningar, 

i övriga texter skrivs det mest om att försöka minska ner antalet avlivningar som utförs 

(Miyamoto, 2017; Kashiwagi, 2018; Tsunetaka, 2018). Känsloyttringarna tolkas som ett stort 

motstånd till detta fenomen, vilket kan tyda på att motståndet som visades bland japanska 

veterinärer även finns hos allmänheten (Kogure & Yamazaki, 1990; Sugita & Irimajiri, 2016). 

 Att avlivning tas upp på många ställen tolkas inte som något konstigt, då de flesta 

engelskspråkiga texterna som handlar om Japans övergivna hundar tar upp avlivningen av 

dessa (Clegg, 2013; Evans & Buerk, 2012; Tisdall, 2010; Kyong-Hoon, 2010).  

 

Omhändertagande 

En central diskurs när det kommer till Japans övergivna hundar är omhändertagandet av 

dessa. Det står bland annat om folk som tagit sig an dessa hundar på olika vis. Några har 

hundarna som egna husdjur, medan andra har hand om dem i sitt hundstall i förmodad 

väntan på nya ägare (Takaya, 2017; Miyamoto, 2017; Tokuyama & Sugawara, 2018; 

Tokuyama, 2019).  

                                                        
19 ”Crowdfunding” är att flertalet personer investerar en liten summa pengar i ett företag/en produkt de tror 
på. Oftast är dessa personer okända för företagaren (Tillväxtverket, 2019). 
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När det kommer till hundstallen är det en text som tar upp förändring i samma diskurs 

(Miyamoto, 2017). En person berättar att han vill ändra hundstallens profil från att vara en 

plats där de avlivar övergivna djur, till att bli ett ställe där man skaffar sig en hund (Ibid.). De 

övriga diskurserna med omhändertagna hundar i hundstall har inte lika mycket fokus på 

själva omhändertagandet, utan snarare på händelser runt omkring (Tokuyama & Sugawara, 

2018; Tokuyama, 2019).  

 

Diskussion 

Språket 

Att analysen visar på att språket använts på olika vis för att få fram en viss ståndpunkt är 

förväntat, då alla texter är skrivna/berättade av någon person. McManaman (2012) nämner i 

sin text att alla har en agenda, avsiktlig eller ej.  

Den som har gjort störst intryck av att ha en agenda bland alla texter är författarinnan 

till text 1. Hon verkar ha svårt att förstå att folk kan göra sig av med ett djur och sättet hon 

skriver på tolkas som ungdomligt och naivt. Hon tar upp att hennes hund är ovärderlig för 

henne och att när hon tänker på att hon själv skulle bli övergiven mår hon dåligt. Det här 

kopplar till hennes egna känslor, som sedan verkar appliceras på andra människor. Hennes 

text tolkas som att hon inte kan se på situationen från andra människors perspektiv. Hon 

själv bor hemma och har en chihuahua, vilket är en väldigt liten hund som oftast inte kräver 

så mycket mer än promenader för att må bra. Hade hon tänkt på när hon ska flytta hemifrån, 

hade hon nog förstått att det inte är särskilt enkelt att få en lägenhet i Japan där hundar är 

tillåtna (Expats Guide, u.å.). När man väl har fått en lägenhet där djur är tillåtna, är det 

dessutom lätt att bli vräkt om hunden är störande för grannarna. Lägg dessutom till det 

faktum att folk ibland köper valpar som visar sig bli storväxta, krävande hundar som vuxna 

och då inser att vardagen inte fungerar. I alla de här fallen anser jag att det kan vara befogat 

att göra sig av med hunden. 

Volontärarbete och att arbeta för att förändra situationer till det bättre ses nog av 

många människor som något positivt. Därför är det inte konstigt att tolkningen av 

beskrivningarna på de personer som är aktiva med de japanska hundarna är positiva. 

Det verkar ibland som att det främst är siffrorna av avlivade djur som spelar roll, 

snarare än att lämpliga hundar kan få ett nytt hem istället för att avlivas. Filmregissören i 

text 3 får en fråga om hans deltagande i en kampanj för att minska avlivningssiffrorna och 

kvinnan i text 6 har som mål att få ner siffrorna till noll. Filmregissören ger inget svar på hur 

kampanjen går till. Kvinnan berättar ingenting om några krav på potentiella köpare av 

hundarna eller på hundarna för att de ska anses lämpliga att omplacera. På hemsidan ”Pet 

Home” (u.å. a) t.ex. finns flertalet annonser där det står ”Rädda mig, snälla!” med bilder på 

hundar som ser ledsna ut, vilket tyder på att sådant förekommer utanför texterna i Asahi 
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Shimbun. Att omplacera hundar är inte lätt, Hundstallet (u.å.) i Sverige tar upp att om de 

släpper ifrån sig en potentiellt farlig hund känner de sig ansvariga ifall denne gör illa en 

annan hund eller människa. Därför kan det vara viktigt att inte stirra sig blind på siffror, utan 

istället se till varje individ som kommer in till ett hundstall om denne har en god chans att få 

ett drägligt liv hos en lämplig familj eller om den bör avlivas. 

Angående den potentiella uteslutningen av fakta kring avlivning (sid 21) upplever jag 

det som att statistiken innehåller siffror som inkluderar både katter och hundar. Det gör den 

eftersom talen som skrivs är väldigt höga, till exempel i text 1 står det att 280 000 husdjur 

avlivades men ingenting om hur stor andel som var hundar. Då texterna annars i huvudsak 

tar upp hundar, känns det konstigt att de tar upp en kombinerad statistik istället för bara 

hundarnas. Det japanska miljöministeriet (2018) visar att katterna står för den största delen 

av avlivade djur.20 Därför blir det ännu mer intressant att de valt att skriva ut båda 

djurslagens siffror när texterna handlar om hundar. En hypotes om varför författarna skrivit 

om både katter och hundar skulle kunna vara för att den fakta som hittats bara tog upp den 

sammansatta informationen. Men då en uppdelad variant gick att finna relativt snabbt, går 

det att spekulera kring om författarna faktiskt letade. 

Något som slår mig när jag går igenom statistiken som finns inne på det japanska 

miljöministeriets (2018) hemsida är hur lågt siffrorna för avlivade husdjur har sjunkit det 

senaste årtiondet. År 2017 var det 43 000 husdjur som avlivades, varav 35 000 var katter och 

resten hundar. Det får mig att fundera på var författarinnan till text 1 fick 280 000 avlivade 

djur per år ifrån, då den siffran inte stämt sedan år 2008 och texten skrevs år 2017. Hon 

skrev även att 800 husdjur avlivades per dag, men enligt siffrorna från japanska 

miljöministeriets (2018) hemsida var det snarare ungefär 118 husdjur som avlivades om 

dagen det året. Clegg (2013) skriver i sin text att år 2010 avlivades omkring 205 000 husdjur i 

Japan, vilket blir cirka 560 avlivade djur per dag. Även det är en stor skillnad gentemot 800 

avlivade husdjur per dag som det står om i text 1 och det är hela 7 år innan texten skrevs. 

 

Diskurser 

Av de olika diskurser som har kommit fram genom analysen, verkar de stämma väl gentemot 

vad tidigare forskning om japaners attityd sagt. Det verkar finnas en negativ inställning mot 

avlivning av husdjuren, precis som studierna om japanska veterinärer visade (Kogure & 

Yamazaki, 1990; Sugita & Irimajiri, 2016). Samma sak gäller diskursen om att se hunden som 

en familjemedlem, då studien gjord av Miura et al. (2000) kom fram till att de japanska 

studenternas attityd till hundar var positiv.  

Vad gäller den tidigare forskningen om andra nationaliteter finns det liknelser även 

där. I den äldre amerikanska studien (Selby et al., 1979) ansågs hundägare som släppte ut 

                                                        
20 För en engelsköversatt tabell gå in på denna adress: https://www.funalysis.net/social-issues-dogs-cats-put-
to-death-at-shelters-in-the-us-and-japan-3-figures  
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sina djur som ansvarslösa och med tanke på hur ofta författarna ville att de japanska 

hundägarna skulle ta mer ansvar kan det tyda på att japanerna tycker likadant. Utifrån 

analysen fås intrycket att de flesta i Japan har sina hundar som sällskapsdjur, vilket skiljer sig 

från studierna gjorda i Chile och Nepal (Villatoro et al., 2018; Massei et al., 2016). I Chile har 

invånarna enligt undersökningen hundarna mest som vakthundar och i Nepal såg 

människorna inte sig själva som hundägare, utan snarare omhändertagare. Japanernas 

hundhållning verkar istället vara snarlik den i Taiwan (Hsu et al., 2003) i och med att de har 

hundarna inomhus eller ute på en inhägnad tomt. 

Diskurser om att se hunden som en familjemedlem finns även på vissa omplacerings-

organisationers hemsidor. På en av sidorna står det under ”Regler för att få bli 

fosterförälder” att man ska välkomna hunden som en i familjen (Lifeboat, 2007). En annan 

tar upp att man ska svära på att uppfostra hunden med kärlek och respekt (Pet Home, u.å. 

b). Eftersom att de här utomstående hemsidorna också tar upp att hunden bör ses som en 

familjemedlem tolkas det som att denna diskurs är starkt förknippad med Japans övergivna 

hundar. Dessa hemsidor tar även upp ens ansvar som hundägare. 

Förutom dessa hemsidor, finns det andra externa aktörer utanför Asahi Shimbun som 

tar upp diskursen ansvar i samband med övergivna hundar i Japan. I en text i tidningen Fukui 

Shimbun Online (Fukui Shimbun, 2017) påtalar författaren att många av hundarna som 

överges är köpta från djuraffärer. Dessa hundar säljs till ägare som inte har särskilt mycket 

kunskap om olika raser och tror att den där lilla, söta valpen kommer att förbli liten resten av 

livet. Ett år senare inser ägarna att det t.ex. var en tysk schäferhund de köpt och den är både 

stor och odräglig, då den behöver mycket av allt. Dessa hundar går ofta sitt öde till mötes i 

en ”drömlåda” på ett hundstall. Författaren tar upp att om man vill köpa hund, bör man 

vända sig till en seriös uppfödare istället. Dessa har ofta kunskap nog att guida valpköpare 

rätt till både vilken ras och vilken valp i en kull som passar bäst. På så vis har man tagit det 

ansvar man kan för att få en så bra framtid med hunden som det går. 

Gemensamt för diskurserna om omhändertagande av övergivna husdjur i Asahi 

Shimbun är att författarna vill att de övergivna hundarna ska få bli sällskapshundar. Att få 

agera sällskap åt människor som huvudsyfte anser jag att det inte är något fel på, däremot 

tror jag att de flesta hundar mår bättre om de har en uppgift i livet. Det är något som Onishi 

(2018) tar upp i sin rapport om hennes projekt ”Peace Wanko”. Projektet går ut på att Onishi 

vill försöka minska antalet avlivade djur genom att utbilda övergivna hundar till sök- och 

räddningshundar. Hundarna får lära sig att söka rätt på levande människor i 

katastrofdrabbade områden; som i ruiner efter en tsunami, jordbävning och så vidare. 

Hennes grupp har omhändertagit flertalet övergivna hundar och utbildar dem till att leta 

reda på försvunna människor (Ibid.). Genom att visa att hundar är kapabla till att göra mer 

än att bara vara sällskap till människan, kan det bli mer attraktivt att ta sig an en övergiven 

hund. Enkätstudierna om hur japanska studenter kände inför servicehundar visade ju på en 
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positiv inställning (Miura et al., 2002), så att börja se sig om i djurstallen efter lämpliga 

kandidater skulle kunna vara en bra idé för båda parter. 

Diskurser om donationer togs upp flertalet gånger i texterna, både i form av att få och 

att ge donationer. Det här tolkas som att det sker regelbundet att donationer ges till 

verksamheter som sysslar med övergivna hundar. 

 

Slutsats 

En diskursanalys av sju texter från Asahi Shimbun har gjorts i syfte för att se hur författarna 

använder språket och vilka diskurser som finns i samband med de övergivna hundarna i 

Japan. 

Analysen visar att skribenterna använder språket på flera olika sätt för att få fram sina 

synpunkter. Det kunde vara genom att till exempel förmänskliga händelser som hundarna i 

texten råkade ut för eller att inte uppge all relevant fakta om en situation för läsaren. När 

det kom till de personer som på något sätt var aktiva inom branschen ”att hjälpa övergivna 

hundar” beskrevs dessa personer med positiva ord. Läsaren kunde ofta få ett intryck av att 

personerna var godhjärtade och engagerade. Angående den uteslutna informationen 

förekom detta i två fall; när det handlade om avlivning av husdjur och donationer till förmån 

för att hjälpa övergivna husdjur. I fallen med avlivning finns inga siffror att jämföra med, 

utan endast en sorts statistik läggs fram i texten. I donationsfallen saknas information om 

vad pengarna specifikt går till och hur lång tid det har tagit för donatorerna att samla in 

dessa pengar. 

Diskurserna består främst av ansvar, omhändertagande, donationer till organisationer 

och att se hunden som en familjemedlem. Bland diskurserna i texterna står ansvar mest ut 

från de övriga och då handlar det om hundägarens ansvar. Att just denna diskurs tas upp i 

många texter kan göra att fler personer tänker efter innan de köper ett husdjur. Diskurserna 

finns inte bara i dessa texter, utan förekommer även på andra ställen. T.ex. på hemsidor för 

omplaceringsorganisationer och webbaserade tidningar.  

Övergripande verkar de diskurser som tas upp i Asahi Shimbun finnas i andra japanska 

medier, såsom webbaserade tidningar och hemsidor. Det tyder på att dessa diskurser 

generellt finns när det kommer till Japans övergivna hundar och inte bara i den här specifika 

tidningen. För övrigt var det mycket intressant att se passionen för dessa hundar i texterna. 

Oavsett om det handlade om att minska antalet avlivade djur eller att få hundägarna att ta 

mer ansvar för sina djur, känns det som att det är för hundarnas bästa som texterna skrivits. 

På 1930-talet skrevs det om Hachikos lojalitet och mod, vilket inte verkar förekomma i 

dagens diskurser om hans gelikar. Därmed går det att säga att diskurserna har ändrats 

angående de japanska övergivna hundarna de senaste 80 åren. Hade han varit vid liv idag 

samt haft förmågan att läsa, hade han nog inte bara känt sig vilsen i dagens japanska 
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samhälle, utan även i hur diskussionerna går om honom och hans artfränder i Asahi 

Shimbun. 

 

 

Förslag till framtida forskning 

Mina förslag till framtida forskning är att göra en liknande studie, men riktad mot katter eller 

andra djurarter, att göra en liknande studie om något djurslag, men i andra japanska 

dagstidningar eller använda sig av en annan sorts diskursanalys (diskursteori eller kritisk 

diskursanalys). Det vore även intressant att undersöka hur diskurser och användningen av 

språket ter sig över ett längre tidsspann (10–20 år) i samma tidning.  
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Bilaga 1  

大切な存在 

 ■延岡市立西階中３年 小川里菜さん 

 

 今年の夏は本当に暑く、受験勉強と山のような宿題のためにリビングのテーブルに

かじりつく私にとって、とても苦痛な季節となりました。午前中はまだ涼しいのです

が、午後から室温が上がり三十度をこえます。 

 私の家にはもう一人暑い夏をひたすら耐えている家族がいます。 

 彼は、一日の大半を寝て過ごしています。いつも体の体温を守るための毛皮を着て

いて父が年に二回程度ヘアーカットに連れていくのですが、今年の夏はその予定が無

いそうでだれが見ても「暑そうだな……」と思うような状態になっています。 

 六歳の彼は体重三・六キログラムでチワワの平均体重からしてみると結構太ってい

ると思います。 

 室内で一日のんびり過ごし、散歩も家の中庭を行ったり来たりするくらいで、たま

に外の道路を歩く人にむかって威嚇的に吠えるのが日課になっています。五年前に我

が家の一員になり、私の弟的な存在になっています。 

 私と一緒に室温三十度超えをひたすら耐えている彼の存在は私だけでなく我が家に

とってもかけがえのない存在となっています。 

 仕事から疲れて帰ってくる父と母、学校や塾や遊びから帰ってくる私にも「待って

ました！」とばかりに飛びついて喜んでくれます。 

 父と母はその彼を見て一日の中で一番の笑顔を見せます。 

 私も彼に「一日よく頑張ったね、おつかれ様！」と言われているようで、どんなに

つらいことがあっても、そんなことを忘れて元気にさせてくれる私にはなくてはなら

ない存在なのが彼です。 

 彼は人間のように表情を変えることはありませんが、嬉しいとき、悲しいとき、眠

いとき、怒っているときなどの表情があります。この五年間でいろいろとわかるよう

になってきたなと思います。 

 その中で特にテーブルから流れてくる夕食の匂いに我慢しているときの表情が一番

わかりやすいです。今日も難問な問題や、一日山のような宿題と格闘している私の一

方的な愚痴を聞きながら座布団の上で昼寝をしている私を癒してくれる彼がとても大

好きです。ずっと大切にしたいです。 

 しかし、このようにずっと大切にしていきたいと思っている間にも、小さな大切な

命がうばわれています。 
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 近頃、私の住んでいる地域には捨て犬や捨て猫がいるという話をよく聞くことがあ

ります。そこで、年間の犬と猫の殺処分のデータを調べてみると、日本では約二千五

百万匹の犬猫が飼われているというデータの一方で、年間約二十八万匹以上もの犬猫

が殺処分されているということ、つまり一日に約八百頭以上殺処分されているという

計算になります。 

 うるさいとか、世話が大変とか、子供が飽きたとか、引っ越しをしたい、老犬で面

倒を見きれなくなったから、そんな自分の身勝手としか言いようのないことを理由に

捨てていくのかなと、私はそのようなことを考えると、とても辛く悲しくなります。 

 犬や猫や動物も、もちろん人間と一緒で感情はあります。捨てられていくときの気

持ち、殺処分されていくときの気持ちを考えるととても胸が苦しくなります。私はど

んなに小さな命でも大切な命だと思っています。だから殺処分することは反対です。 

 もっと人間が「責任」をもっていれば、「飼えなくなったら捨てればいいや」――

そんな気持ちで動物を飼わずに家族の一員、大切な存在と思っていれば、殺処分され

る動物はいなくなると思います。 

 だから私はこれからも父母、私にとってかけがえのない大切な存在の彼・ノアを最

期のときまで大事に飼っていきたいです。 

 （指導・津島佳予子教諭） 
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Bilaga 2 

動物愛護ＰＲ、発信中だワン  

 僕はジェームス。柴犬（しばいぬ）とシェパードのミックスと言われていて、人間

で言えば８０歳ほどになるよ。捨て犬だったけど、右京区の優しい夫婦に引き取ら

れ、幸せに暮らしているんだ。僕に会いたい人は、ＣＤやカレンダーを買ってね。売

上金は保護が必要な動物たちのために使われるから、一度手にとってほしいワン。 

 

 子犬の時に捨てられた僕は１５年前、右京区の高谷謙次さん（６２）の家に引き取

られたんだ。高谷さんは「人なつこいのに、傘を見た時だけ震えていた。ひどいこと

をされたのかな」と言っている。僕が散歩をしていると、よく通りがかりの人に写真

を撮られるんだ。そんな時はもちろん笑顔で、カメラ目線。僕の姿はブログやＳＮＳ

で話題になってね。フェイスブックに１回投稿すると、１千人以上から反応が来るこ

ともある。テレビにも出演し、毎週金曜の夜にはＦＭ京都の番組にレギュラー出演し

ているよ。 

 ところで６年前、東日本大震災が起きたよね。高谷さんと妻の美和さん（５３）

は、避難区域につながれたままの犬の姿を報道で見て、捨て犬だった僕の姿と重なっ

たそうなんだ。そこで人気者の僕をからめて、被災したペットを支援することを思い

立った。ＦＭ京都で僕と共演するミュージシャンの原田博行さん（４９）に声をかけ

たんだ。 

 震災から７カ月後の２０１１年１０月、原田さんが作詞作曲した支援ソング「ジュ

マペール・ジェームス」（仏語で「僕はジェームス」）が完成。１４年には第２弾も

作られた。原田さんたちが穏やかなメロディーで歌うのは、僕の目線で見た高谷家の

日常だ。「動物の素直な感情なら、肩ひじ張らず聞いてもらえるのでは」と、原田さ

んは期待したそうだよ。 

 曲は徐々に話題になり、海外から注文が入ったこともある。震災で被災したペット

を助ける団体には、３０万円以上を寄付したんだ。今は僕のカレンダーの売り上げも

含め、保護された犬や猫の管理や譲渡をする京都動物愛護センター（南区）に寄付し

ている。同センターの太田眞一所長（５７）は「継続して寄付してもらえるのはあり

がたい」と言ってくれているよ。 

 とはいえ僕も８０歳。美和さんにも「もうご隠居さんだよね」と言われている。今

後の活動は未定だけど、ＳＮＳでの発信は続けていくよ。謙次さんは「人と人だけで

なく、ジェームスを通じて、動物から動物への支援の輪を広げていきたい」と話して

いる。 
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 ＣＤは５００円（税別）。聴いてみたい人は、美和さん（０９０・１０１８・３２

１２）に電話してね。待ってるワン。 

 （増山祐史） 
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Bilaga 3 

犬がくれる愛、毎日が豊かに 

 ■ペットとともに 

 

 演出家として国内外で活躍する宮本亜門さん。愛犬家としても知られる宮本さん

に、犬と暮らす日々や、日本のペットが置かれている現状について聞きました。 

 

 ■施設は出会いの場にも、知って 

 ――一緒に暮らしているビート君との出会いは。 

 ビートは沖縄県動物愛護管理センターから引き取った保護犬で、実は２代目です。 

 先代のビートは映画撮影中に、茂みに捨てられているところを拾いました。僕はも

ともと犬が好きだったのですが、仕事が忙しいこともあって、飼うことをあきらめて

いた。でも、ビートとの出会いは運命だと思って、飼うことにしたんです。ビートの

おかげで日々を豊かに過ごせるようになっていたので、亡くなると失意のどん底に。 

 「生まれ変わりを探そう」と、そのころ暮らしていた沖縄でセンターに通い、２代

目となるいまのビートと巡りあいました。 

 ――２匹は似ていますか？ 

 人なつっこいところとか、精いっぱいの愛情をくれるところとか、そっくりです。 

 特に２匹の行動がそっくりで、すごいなぁと感じたのは、僕が海で浮かんでリラッ

クスしていたときです。おぼれていると思って不安になったのか、「大丈夫？」と水

をかき分けて寄ってきてくれた。２匹とも泳ぐのは苦手なのに、ですよ。「輪廻（り

んね）転生」ってあるのかなと思いますね。 

 ――犬猫の殺処分を減らすなどのキャンペーン活動にも参加されていますね。 

 沖縄で暮らしていたころ、多くの捨て犬が自治体によって捕獲され、連れて行かれ

る光景を目にしました。自然が豊かな場所だったので、飼い主は「ここなら大丈夫」

と思って捨ててしまうのでしょう。 

 でも、いったん野良犬になると、殺処分されてしまう場合が多い。そんな事情を犬

たちは知りません。犬たちが幸せに暮らせる環境を作るには、自分で保護犬を飼って

いるだけでは足りないと思ったのです。 

 ――犬猫の収容施設に対して暗いイメージを抱く人も多いのでは。 

 一般には、犬や猫を殺処分するための施設というイメージが先行しています。で

も、その一方で保護犬や保護猫との出会いの場であることも知ってもらいたい。「い

ま、こんな犬や猫が収容されています」「こうすれば新たな飼い主になれます」など
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の情報を、施設側が積極的に出すといいかもしれません。 

 ――ペットを巡って、どんな課題があると考えますか。 

 動物福祉の面で、日本はとても遅れていると思います。ペットショップでビートの

おもちゃやフードを選ぶ時間は好きですが、店頭に子犬や子猫を置いて売る状況は見

ていてとてもつらいですし、命を「モノ」として売ることに大きな違和感を覚えま

す。販売手段は、ほかにもいろいろあるはずです。 

 「モノ」がネットでスピーディーに入手できる時代。その延長線上でペットと暮ら

し始めたら、不幸な結末を迎える可能性が高いです。ペットには命がある。想像と違

ったからといって、安易に「いらない」と手放してはいけません。飼いきれるのか、

幸せにできるのか、じっくり考えてペットを迎えてほしい。 

 不幸な目に遭う犬や猫をゼロにしたいのです。すべての動物が幸せな生を送れる環

境が整い、動物愛護団体が不要になる世界が実現できたらいいですね。 

 （聞き手・中井なつみ） 

     ＊ 

 みやもと・あもん １９５８年東京生まれ。演出家。「不幸な犬猫ゼロ」を目指す

「ＴＯＫＹＯ ＺＥＲＯキャンペーン」の呼びかけ人としても活動を続けている。 
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ペット店 

 福岡市は３日、販売する犬猫にマイクロチップを埋め込むなど、基準を満たしたペ

ットショップを認定する「犬猫パートナーシップ店制度」を始めた。捨て犬、捨て猫

を減らし、殺処分数を減らすのがねらい。 

 認定の基準は、飼い主を特定できる個体識別用のマイクロチップを埋め込んだ犬猫

のみを販売する▽販売する際、終生飼育することなどを飼い主に誓約させる▽市が進

める犬猫の譲渡活動の広報に協力する、などの八つ。これまで、野生化して希少動物

を襲う猫を減らす目的で、チップ装着を義務づけた奄美大島（鹿児島）の事例がある

が、福岡市によると、独自基準でペットショップに認定を出す制度は全国初という。 

 チップは獣医師が施術して埋め込むことができ、専用の読み取り器をかざすと識別

番号が分かる仕組み。データベースで照合すれば飼い主が分かる。費用は１頭あたり

数千円かかる。日本獣医師会（東京）によると、チップの埋め込みは増加しており、

大手のペットショップを中心に、チップを装着して販売するケースも増えているとい

う。 

 昨年１１月から制度への賛同を呼びかけたところ、市内のペットショップ１２１店

のうち８店が応じ、認定を受けた。認定店は店頭に制度のロゴマーク入りのポスター

やステッカーを貼り出すほか、市もホームページで認定店を紹介する。認定希望店を

引き続き募る。 

 市生活衛生課によると、市内での殺処分数は２００７年に猫が２７９９頭、犬が３

４９頭だったが、１７年には猫が３１４頭、犬が２７頭と大幅に減った。市は２４年

度までの殺処分ゼロを目標に掲げている。 

 高島宗一郎市長は「飼う人の側が覚悟をもって、家族として受け入れることで、命

の大切さを考える環境が強固になることも期待したい」と話した。（柏樹利弘） 
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保護の捨て犬、助けようと  

 豪雨による土砂崩れに巻きこまれ亡くなった福岡県宇美町の山崎ツギ枝さん（６

８）は、捨て犬を保護するボランティアに力を注いでいた。「どうかして助けた

い」。知人にあてた最期のメールには、同県筑紫野市の山中で飼っていた３匹の犬へ

の思いがにじんでいた。 

 山崎さんは、福岡市を拠点とする情報誌「ガリヤ」代表の長沢由起子さん（６７）

が主宰するボランティア団体「アニマルファミリー」のメンバー。十数年前、多数の

捨て犬が保護されていた犬小屋（シェルター）の運営を長沢さんが引き継いだ。情報

誌での協力の呼びかけに応じた山崎さんが台風や雪の日もほぼ毎日、車で犬小屋に通

った。 

 長沢さんによると、６日午後２時半ごろ、山崎さんから「イヌ小屋が土砂崩れに巻

き込まれた。どうすればいいか」とメールが届いた。長沢さんが消防に救助要請した

後も、電話やメールで数回やり取りした。 

 「どうかしてイヌ助けたい これませんかひももって」 

 午後３時３１分に届いたこのメールを最後に、連絡が取れなくなった。 

 筑紫野太宰府消防本部によると、救助要請を受けた消防隊が犬小屋付近に向かっ

た。消防隊が午後３時４０分ごろに山崎さんを見つけ、一緒に下山を始めたとみられ

る。その後、山崎さんと消防隊員１人が土砂崩れに巻き込まれた。隊員は難を逃れた

が、山崎さんは翌日、現場から数百メートル離れた水路で見つかった。 

 長沢さんは９日、現場近くに足を運んだ。周囲は流木が積み重なり、泥が厚く積も

った状態。代わりに見に行った消防隊員に「小屋はほぼ泥に埋まっていた」と告げら

れた。 

 エサやりなどを終わって小屋を後にするときに「ありがとう」と呼びかけていたと

いう山崎さん。「犬への愛情が深く、最後まで助けようとしていた。今は犬と一緒に

いるでしょう」（徳山徹、菅原普） 
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人と犬、出会う・結ぶ 高松のカフェ＆バル、殺処分ゼロ目指

して   

高松市塩上町３丁目のカフェ＆バル「ハレル」は、人も犬もお客さん。開放的な店内

で姉妹店のパンやコーヒー、ビールを楽しめ、ドッグランやトリミングサロンを備え

る。保護した捨て犬との出会いも提供し、オーナーの真部圭子さん（３４）は、犬の

殺処分率が全国ワーストである香川の汚名返上を目指している。 

 

 真部さんは、ことでん瓦町駅東側の塩上町地区で生まれ育ち、７年前には地区内で

姉妹店の「まなべ屋製パン店」（店舗改装中）を始めた。自宅で犬を飼っており、ト

リマーの資格を取る一方、犬を連れて食事をしたり一緒に遊んだりできる店が県内に

少ないことから、散歩の途中にも立ち寄れる街中に自分で作りたいと思っていた。 

 パン店のすぐ近くにある知人の空き家が売りに出されることを知って一念発起。買

い取って、元から使われていた鉄骨を生かしてリノベーションし、ガラスの仕切りや

吹き抜けのある明るい空間に仕上げて４月にオープンした。屋外に加えて屋内にもド

ッグランを作り、猛暑や雨天でも利用できるよう工夫。ペットホテルも備えた。資金

集めにはクラウドファンディングも活用し、昨年１２月から約２カ月で１２０万円余

りが集まった。 

 開業の背景には都道府県別で全国最悪の殺処分率もある。２０１６年度は７４・

７％で、７年連続の全国最悪。殺処分数１８７５匹も最多だった。 

 「ワーストから脱却して、ゼロにしたい」と真部さん。捨て犬などを店内で保護

し、新たな飼い主を探している。８月までに主に雑種の子犬から老犬まで７匹が引き

取られていった。 

 パンやベーコン、フライドポテトなどのハレルプレート（税抜き８８０円）は、１

食８０円を保護犬の食費などにあてている。「犬を飼いたい人と飼い主に巡り合いた

い犬の思いをつなぐ場所にしたい」と話す。 

 月・木・金曜＝午前９時～午後９時、水曜＝午前９時～午後６時、土・日曜と祝日

＝午前７時半～午後９時。火曜休み。問い合わせは、ハレル（０８７・８６３・６２

２６）へ。（三島庸孝） 
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豪雨で不明の犬、見つけたい 動物愛護グループ、遺志継ぎ捜

索  

昨年７月の西日本豪雨で、筑紫野市の山中で飼っていた犬を助けようとしてメンバ

ーが亡くなった動物愛護グループ「アニマルファミリー」が、「思いを継ぎたい」と

豪雨で行方不明になった犬を捜し続けている。最近、けがで前脚が欠損した別の犬を

同じ山中で保護。引き取り先を探している。 

 

 このグループは、福岡市を拠点とする情報誌「ガリヤ」代表の長沢由起子さん（６

７）が主宰。捨て犬などを住宅街から離れた小屋で飼ってきた。 

 メンバーの女性（当時６８）は、豪雨さなかの昨年７月６日、犬を守ろうと駆けつ

けた小屋付近で土砂崩れに巻き込まれ、翌日、近くの水路で遺体で見つかった。 

 このとき小屋にいた犬は３匹。１匹はまもなく無事保護され、１匹は死んで見つか

ったが、残る１匹は行方がわからないままだ。 

 長沢さんらは捜索を続け、昨年１２月末から今年１月初め、生後３～４カ月の子犬

３匹と母犬を同じ山中で見つけた。 

 捜していた犬は１０歳以上で、１～３歳とみられる母犬とは違った。だが、左の前

脚がひじの先から欠損し、骨がむき出しになっていた。現在は治療中で、診察した獣

医師の執取大幹（とっとりひろみき）さん（５８）は「わなにかかり、引きちぎって

逃げた可能性がある」とみている。 

 「豪雨以来、命のはかなさばかりを感じてきた」という長沢さん。「さぞ痛かった

だろうに、『子犬を育てよう』とがんばってきた母犬のエネルギーに感動した」とい

う。 

 もとは近くで飼われていたと推測しており、「飼い主を探したい。見つからないな

ら誰か引き取ってくれないものか」と話す。子犬は里親がほぼ見つかった。 

 問い合わせはガリヤ編集部・長沢さん（０９２・７５１・３７７８）へ。 

 （徳山徹）  
 


