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Sammanfattning 
Abstract 
 
 
This paper discusses difficulties and Failures with being a Neutral 
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the scientist dedication to the subject studied, and the process of 
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and different roles of scientists.  
The paper also deals with the importance of different perspectives 
and how ours choice of perspective influences ours research. Ethical 
state of conditions in interview situations and how we can reflect and 
criticise our own part and attitudes as an interviewer are also 
discussed in this paper.  
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Inledning  
 
Djurens rättigheter är en ytterst aktuell och brännande fråga 

idag och förefaller att bli en allt viktigare politisk och kulturell 

fråga, därför finns det all anledning att uppmärksamma den. 

 

Det ämne jag har valt att skriva om i denna uppsats är ett 

känslomässigt och politiskt hett ämne. Det är svårt att utan att 

använda sig av ett känslo- och värdeladdat språk. skriva om ett 

ämne som väcker mycket känslor och säkert också skapar 

konflikter av olika slag hos människor och även hos mig själv. 

Mitt eget engagemang har också gjort det svårt för mig att 

hålla mig till mitt vetenskapliga syfte och det är ett problem 

jag har brottats med under hela uppsatsen.  Det är detta som 

kommer att visas och diskuteras i följande text. 

 

Jag vill här diskutera svårigheterna med att vara en objektiv 

forskare när man skriver om ett engagerande ämne. Det fall 

jag kommer att diskutera är, en av mig själv, skriven uppsats 

vars titel är ”Har djuren rättigheter, en studie av hur 

djurrättsaktivister argumenterar kring detta”. 
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Disposition 
Jag vill med hjälp av litteratur som berör den här typen av 

frågeställningar reflektera över den kunskapsprocess som gett 

upphov till den här uppsatsen. Jag har studerat forskning 

angående vetenskaplig objektivet genom A-L Närvänens 

uppsats, Vetenskap och Verklighet. Jag har även studerat 

forskning angående de sociologiska dilemman en forskare kan 

hamna i samt olika typer av forskarroller en sociolog kan ha, 

vilket Lochen beskriver i sin bok Sociologens Dilemma. 

Forskare som Babbie och Fine diskuterar kring svårigheterna 

med att forska i ett ämne man själv är engagerad i samt vikten 

av att se olika perspektiv och även att vara medveten om vilka 

val vi gör när vi väljer perspektiv och hur detta kan påverka 

vår forskning. Vidare har jag studerat forskare som Månsson 

och Eriksson som betonar vikten av ett etiskt förhållningssätt i 

intervjusituationer samt hur man kan problematisera sin egen 

roll och egna attityder som intervjuare. Sociologen Becker 

diskuterar forskarens roll utifrån att studera avvikande 

grupper. Hur förhåller sig forskaren till den/de man studerar 

när man lär känna den man studerar och därmed kanske 

sympatiserar med dem?  

Slutligen tar Davis och Esseveld samt Reinke upp att det 

ibland är oundvikligt att bli engagerad i det man studerar på 
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grund av sin egen bakgrund eller engagemang. De diskuterar 

även konsekvenserna av detta engagemang och vilka 

svårigheter det kan medföra.  

 

Vetenskapens objektivitet  
Vetenskapens objektivitet uppfattas ofta som frånvaro av 

värderingar i resultatredovisningen vilket då får närvaro av 

värderingar att uppfattas som en brist på objektivitet. Är det i 

själva verket önskvärt att en vetenskaplig rapport skall vara 

värderingsfri och på vilka grunder är det i såna fall så? 

Närvänen 1diskuterar detta utifrån Weber, Myrdahl, Hermeren 

och Bergström. Weber anser att vetenskapen till skillnad från 

politiken inte skall innehålla några värdesystem utan endast 

fakta och faktapåståenden. Denna uppfattning är fortfarande 

ganska vanlig. Myrdahl däremot menar att 

samhällsvetenskapen aldrig kan vara neutral och därför är det 

forskarens skyldighet att redogöra för värdepremisserna och 

argumentera för de värdepremisser som har påverkat 

forskningen. Hermeren definierar bl.a. objektivitet enligt 

följande; framställningen skall vara saklig, opartisk,  alltså inte 

                                                           
1  Anna-Liisa Närvänen, Vetenskap och verklighet, En diskussion om 
vetenskapens objektivitet, värderingsfrihet och relationen mellan 
vetenskap och politik. , Tema H mars 1988 
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favorisera vissa värderingar eller normer på bekostnad av 

andra parter och inte vara missvisande det vill säga den skall 

inte vilseleda läsaren till att dra felaktiga slutsatser eller att tro 

på falska påståenden. Det är vanligt att värderingsfrihet tolkas 

som ett kriterium på objektivitet men Hermeren menar att det 

är kombinationen mellan utomvetenskapliga värderingar och 

vetenskapliga brister sammantaget som påvisar brister i 

objektivitet. Värderingar och personliga ställningstaganden i 

sig självt äventyrar inte den vetenskapliga objektiviteten 

såtillvida det inte är dessa värderingar som har medfört 

vetenskapliga brister i undersökningen.  Det är viktigt att 

redogöra för de värdepremisser forskaren har och som kan ha 

influerat undersökningen. Bergström är inne på samma linje 

som Hermeren, att värderingar skall presenteras just som 

värderingar och att forskaren skall redogöra för de värderingar 

och de värderingsproblem som har påverkat forskningen. De 

menar även att det går att argumentera rationellt både för och 

emot värderingar och normer och att värderingar av detta skäl 

inte kan betraktas som godtyckliga. 

Forskare inom Frankfurtsskolan går också emot uppfattningen 

att värdesatser inte bör förekomma i vetenskapliga verk och 

menar att en värderingsfrihet i själva verket innebär ett 

ställningstagande till förmån för det rådande systemet och på 
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så sätt får en samhällsbevarande funktion.2  De menar att 

samhällsvetenskapen måste beakta de historiska och 

samhälleliga processerna och alltså utgå från en helhetssyn för 

att vara objektiv. Det går inte avskärma sig från verkligheten 

och samtidigt påstå att det är verkligheten som är 

studieobjektet. 

  ” Värdeneutralitet är en myt och kan inte vara ett kriterium på 

objektivitet i vetenskapen: eftersom värderingar alltid innefattas av 

den samhällsvetenskapliga forskningen så bör också vetenskapen 

vara normativ och politisk, kritisk och självkritisk. Objektiviteten 

blir då en fråga om hållbarheten i argumenteringen där det inte är 

fråga om att leta efter värderingar i texten, utan istället att påvisa 

brister och att motbevisa dessa.”3 

  

Vetenskaplig distans eller 
samhällsförändring 
Yngvar Lochen beskriver svårigheterna med att vara både 

vetenskapsman och socialt engagerad, i sin bok, Sociologens 

Dilemma. Många sociologer ser en fara i ett alltför starkt 

samhällengagemang och menar att forskaren och den socialt 

                                                           
2 ibid s 13 
3  Anna-Liisa Närvänen, Vetenskap och verklighet, En diskussion om 
vetenskapens objektivitet, värderingsfrihet och relationen mellan 
vetenskap och politik. , Tema H mars 1988,s 15 
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engagerade måste välja mellan motstridiga värden. Många 

andra anser att vetenskaperna måste kritisera det samhälle som 

skapar problem för stora delar av befolkningen. Man kan fråga 

sig om sociologin kan vara ett specialområde utan sociala 

förpliktelser och hur sociologen kan leva skild från andra 

människor? Man kan även fråga sig hur man som forskare 

skall skriva en uppsats som håller en hög vetenskaplig kvalitet 

samtidigt som den engagerar och deltar i en 

samhällsförändring? Det är viktigt för sociologen att få distans 

till sig själv för att hans forskning skall uppnå andra syften än 

de rent vetenskapliga och tänka på hur han tillsammans med 

dem som är föremål för hans forskning skall arbeta för det. På 

så sätt kan man säga att sociologen blir en deltagare i det 

sociala system han själv studerar. Det handlar alltså om 

motsättningen en sociolog kan uppleva när han å ena sidan vill 

verka som en kompetent auktoritet inom ramen för det 

vetenskapliga system och å andra sidan känner att han inte vill 

ställa sig utanför en mänsklig gemenskap.  

 

Problemet att växla effektivt mellan närhet och distans utgör 

en av de stora utmaningarna inom sociologin, anser Lochen. 

Man kan säga att forskaren måste ta ställning om han skall 

betrakta försökspersonen som objekt eller subjekt. Väljer 

sociologen att betrakta försökspersonen som objekt kan 
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sociologen använda en generell och väletablerad forskarroll 

men om han däremot betraktar försökspersonen som subjekt 

upphör den elementära skillnaden mellan sociolog och 

försöksperson. Förhållandet blir mera som kolleger, forskare 

och utforskad samarbetar för att vinna kunskap och förståelse, 

de skapar och godkänner en arbetsfördelning. Då blir 

sociologens arbete eller verksamhet mer genuint, mer 

betydelsefullt, och mindre präglat av distans.4 Men faran med 

detta arbetssätt är att det kan leda till att forskaren blir ensidig, 

han kan bli för upptagen av förhållanden som han sen inte 

förmår använda som forskare. Han vet inte hur han skall mäta 

sina erfarenheter och upplevelser, efter en tid upphör han att 

vara forskare och blir kanske mer socialarbetare.  

 

Inom sociologin finns två olika arbetsmetoder, den 

vetenskapsorienterade sociologin som orienterar sig efter de 

värden som alltid varit centrala i vetenskapliga verksamheter. 

De vetenskapliga målsättningarna prioriteras framför de 

mänskliga värdena. Vetenskapliga resultat är kumulativa och 

forskaren vill bidra till att kunskapsmängden ökar. De som 

håller på den traditionen menar att man lär mest om man håller 

ett avstånd till fältet och undgår att bli känslomässigt 

                                                           
4 Yngvar Lochen, Sociologens Dilemma, Vetenskaplig distans eller 
samhällsförändring, Wahlström & Widstrand 1972, s 35 
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involverad i fältet. En fara med den vetenskapsorienterade 

sociologin kan vara att den leder till isolering och distans till 

samhället, en slags verklighetsflykt, eskapism.     

Den samhällsinriktade sociologin skiljer sig från den 

vetenskapsorienterade särskilt genom problemvalet. Forskaren 

vill verka och delta i samhällslivet genom problemvalet. Han 

är mer intresserad av att lämna bidrag till lösningen av ett 

socialt problem än att bidra till sociologins utveckling som 

vetenskap.  Det går att indela den samhällsinriktade sociologin 

i tre olika inriktningar; den relevanta sociologin, den 

engagerade sociologin samt aktionsforskaren. 5 

Lochen beskriver detta genom att skissa några olika 

sociologroller. Jag skall kort beskriva några olika 

sociologroller som skiljer sig åt genom graden av engagemang 

och hur deras förhållande till informanten ser ut genom närhet 

och distans till sin forskning /till fältet, informanterna.  

Den relevanta sociologen arbetar med forskning som är nyttig 

och användbar och han/hon koncentrerar sig på den yttre, 

objektiva verkligheten. Han/hon deltar inte aktivt i systemets 

problem mer än genom sin forskning. Hans/hennes förhållande 

till informanterna/uppgiftslämnarna är neutralt och 

kännetecknas av distans. Problem med den relevanta 

                                                           
5 Yngvar Lochen, Sociologens Dilemma, Vetenskaplig distans eller 
samhällsförändring, Wahlström & Widstrand 1972, s 40 ff 
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sociologin är att den kan bli för praktisk, för begränsad, för 

smal. Det kan bli relativt relevanta undersökningar men 

perspektivfattiga och föga kritiska. En sådan sociologi kan ge 

svar på enskilda frågor av begränsad art men den kan lätt bli 

okritisk. Det kan sägas vara mest en sociologi som producerar 

data för specialintresserade.  

Den engagerade sociologen anser att han/hon måste minska 

avståndet till de han/hon studerar för att kunna förstå socialt 

liv. Han/hon engagerar sig känslomässigt i de personer han 

studerar. Han/hon vill främst öka människors insikt och 

förmåga att uppleva sin egen livssituation. Denna metod ger 

möjligheter till att kombinera flera motstridiga värden inom 

sociologin. Metoden innebär en stegvis utveckling där 

forskaren dels går nära inpå problemet för att sedan se dem på 

avstånd. Forskaren kan välja att vara lidelsefullt engagerad för 

att sedan bli neutral. Forskarens tillvägagångssätt måste vara 

flexibelt och individualiserat. Faran med denna metod är att 

forskaren kan bli så engagerad att han/hon kan drunkna i det 

han/hon studerar, distansen blir för liten och forskningen blir 

för konkret. Forskaren förlorar det generella och 

allmänmänskliga. Ju närmare forskaren kommer sitt 

problemområde desto svårare är det att behålla översikten och 

kunna beskriva verkligheten. Denna metod ligger nära den 

psykoterapeutiska, där terapeuten har lärt sig att disciplinera 
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sin egen subjektivitet och behärskar växlingen mellan närhet 

och distans. Denna sociologi inriktas i hög grad på de problem 

som ligger i förhållandet mellan olika grupper. 6  

Aktionsforskaren arbetar aktivt för att lösa de problem 

han/hon kommer i kontakt med. Ett viktigt kännetecken för 

aktionsforskaren är att han/hon vill uträtta något direkt och 

konkret för de grupper han/hon arbetar med. Han/hon vill att 

de svaga grupperna i samhället skall dra nytta av forskarens 

kunskaper och resultat. Idealet i den forskningen är att den 

skall genomgå flera stadier, första stadiet avser beskrivning av 

projektet därefter kommer själva aktionen för att sedan 

avslutas med en mätning av åtgärdernas verkningar. I 

verkligheten genomgår aktionsprojektet sällan dessa stadier. 

Aktionsforskningen kan påstås reducera distansen mellan 

teoretisk kunskap och praktisk tillämpning. Problemen man 

bör fundera över kan handla om; upphör forskaren att vara 

forskare när han/hon aktivt engagerar sig i aktionsforskning. 

Han/hon kommer att gå in för aktiviteter som har föga med 

traditionell sociologi att göra, det kan säkert inte heller kallas 

forskning utan det kanske blir mera socialt arbete. Det kanske 

handlar om aktiviteter som är svårt att skriva om och ett 

                                                           
6 Yngvar Lochen, Sociologens Dilemma, Vetenskaplig distans eller 
samhällsförändring, Wahlström & Widstrand 1972, s 90 ff  
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minimikrav man bör kunna ställa på forskning är att det 

dokumenteras, att det till slut blir en skriftlig rapport.  

Sociologen måste väga vetenskapliga hänsyn mot mänskliga. 

Sociologen kan bli en socialkurator som glömmer att han/hon 

också är skyldig att dokumentera och generalisera. Det är lika 

nödvändigt att bedriva forskning med anknytning till 

samhällets problem som det är att bevara några av de värden 

som skyddar sociologins egenart och skiljer den från annan 

samhällsanalys. Det behövs både att man beskär den 

vetenskapsorienterde sociologin som att man bromsar den 

samhällsinriktade som inte ställer några krav på 

dokumentation, systematik samt vetenskapliga måttstockar. 

Sociologin som vetenskap kan bara utveckla sig genom 

deltagande i samhälle.7 Sociologins mål är att berätta om 

verkligheten, direkt och osentimentalt, men lidelsefullt, och att 

arbeta för att denna verklighet skall bli uppfattad och förstådd. 

Sociologen måste delta i den process som ökar människors 

möjlighet till psykologisk, social och politisk frigörelse.    

 

                                                           
7 Yngvar Lochen, Sociologens Dilemma, Vetenskaplig distans eller 
samhällsförändring, Wahlström & Widstrand 1972, s 137 ff  
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Engagemang, värderingar och fördomar  
Earl Babbie en sociologisk forskare skriver om problemet med 

att vara engagerad i ämnet man forskar om. Han säger att vi 

alla har värderingar och fördomar, förväntningar med mera 

som gör att vi inte kan vara riktigt objektiva och utan 

värderingar i vår forskning, men att det är viktigt att inse och 

erkänna att det är så för att se hur våra egna värderingar och 

uppfattningar kan påverka vår forskning. Genom att analysera 

min egen uppsats vill jag försöka att se hur och på vilket sätt 

mina värderingar och fördomar har påverkat min egen uppsats 

och även undersöka på vilket sätt man kan bli mer 

uppmärksam på det och försöka komma bort ifrån det.   

  

 ”individual scientists cannot be value-free, any more than we can be 

truly objective. All of us have values, beliefs, opinions, biases, 

expectations, and other points of view that influence what we see. 

Sometimes you can recognize how your values are affecting your 

research and take steps to counteract such influences. Sometimes you 

can do no more than acknowledge what your points of view may be. 

You should be most cautious when you think you have no biases 

operating, since you surely have some.” 8 

 

                                                           
8 Earl Babbie, Observing ourselves, Essays in social research, 
(Belmont California 1986) s 176, 177 
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 Babbie menar att man måste studera och bli medveten om 

sina egna förståelseramar ”, självklara sanningar” och attityder 

för att kunna vara öppen för och se andra perspektiv än sina 

egna.  Man skall inte förmoda att alla tänker likadant som en 

själv, utan använda insikten i själv- iakttagelsen som en 

startpunkt till en mer noggrann och mer kritiskt granskande 

forskning. Själv iakttagelsen kan användas som mer 

utforskande och undersökande och inte som något slutgiltigt.   

 

Babbie säger 

“never forget that introspection is exploratory, not definitive. Don’t 

assume that everyone thinks the way you do, but use the insights of 

introspection as jumping –off point for more rigorous testing” 9 

 

Jag försöker här göra en mer kritisk granskning av min egen 

analys i min uppsats. Syftet med min kritiska granskning är att 

studera dels förmedlingsprocessen, hur skall jag övertyga om 

mina resultats giltighet, dels att studera kunskapsprocessen, får 

jag inte fram viss kunskap för att den inte är synlig för mig  

eller konstruerar jag kunskap som saknar stöd i data på grund 

av mitt engagemang. 

 

                                                           
9 Earl Babbie, Observing ourselves, Essays in social research, 
(Belmont California 1986) s 119 
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Babbie diskuterar valet av politisk inriktning i Amerika, som 

exempel på hur man kan hamna i en situation där ett val kan 

innebära att man samtidigt gör många andra val som man 

egentligen inte hade tänkt sig.  

Väljer man, i valet av politisk inriktning i Amerika t.ex. 

demokrater eller liberaler, en av dessa inriktningar så innebär 

det samtidigt att man väljer allt det som de står för inom olika 

områden. Områden som debatteras är t.ex. abort, för eller emot 

kommunism, för eller emot fångars rättigheter med mera. Man 

kan inte välja något som demokraterna står för i en av dessa 

frågor och sedan välja något som liberalerna står för i en annan 

fråga. Man så att säga ”köper hela paketet” inom den politiska 

inriktningen även om man skulle ha en annan syn på vissa av 

dessa frågor än den som den valda politiska inriktningen står 

för. Det kan vara likadant med att diskutera om djurrättfrågor 

utifrån djurrättslitteratur och vissa djurrättsfilosofer. Man 

kanske köper ”hela paketet” som de står för och sedan 

använder man sig av den retorik och uttryck som dessa 

använder sig av. Det är uttryck som t.ex. utnyttja , slakt, brutal 

behandling, katastrofal osv. När jag skrivit uppsatsen innebär 

det att jag t ex har använt uttryck som katastrofal behandling 

när jag skriver om hur människor förhåller sig till djur. Jag 

använder även ord som utnyttja när jag vill beskriva 

människors förhållningssätt till djur.  
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Hur man utrycker sina fakta i uppsatsen eller undersökningen, 

vilket språk man använder, om man använder värdeladdade 

och normativa ord kan peka på fördomar och förutfattade 

meningar som man själv har, speciellt om dessa hävdanden 

eller påståenden man har går utanför fakta. Babbie säger  

 

 “Stating the matter in value-laden terms may point to bias, 

especially if the assertion goes beyond the facts.” 10  

 

I mitt fall använder jag värdeladdade och normativa ord 

genomgående i hela uppsatsen. Även i de fall när jag 

presenterar fakta så framställs de på ett sådant sätt så det ändå 

visar på mina åsikter och förföreställningar. Även hur och var i 

uppsatsen jag presenterar fakta och vilka fakta som presenteras 

visar på mina egna åsikter och förutfattade meningar om 

människors behandling av djur.  Exempel på fakta som kunde 

ha tagits upp i uppsatsen är omständigheter och uppgifter kring 

till exempel antal arbetstillfällen för de som jobbar med att 

frakta djur, människor som har sin försörjning genom att föda 

upp djur till föda eller som jobbar på slakteri osv.  En annan 

realitet av djuruppfödningen idag är att det finns kött 

                                                           
10 Earl Babbie, Observing ourselves, Essays in social research, 
(Belmont California 1986) s  172 
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tillgängligt till nästan alla människor till ett, för 

konsumenterna, billigt pris. Jag skulle ha problematiserat 

resonemanget och aktivt sökt efter forskning och discipliner 

som aktivt problematiserar mina egna teser och de som jag 

sympatiserar med. För att pröva tesen om kristendomens 

betydelse kunde jag t ex ha tagit upp och presenterat 

arkeologisk, biologisk forskning eller antropologiska data om 

t.ex. hur naturfolk levde och lever i förhållande till djuren och 

vilken syn de har på det.  Jag kunde även ha diskuterat hur 

människorna på stenåldern levde av och med djur.  

 

Möjligheter med perspektivering 
Ett liknande resonemang för Gary Alan Fine, när han i sin bok, 

Ten lies of ethnography , Moral Dilemmas of Field Research 

diskuterar olika varianter av etnografiska forskare och vilka 

problem och moraliska dilemman de kan ställas inför och 

brottas med i sin forskning. Han menar att vi ger efter för och 

gör anspråk på vissa antaganden eller förutsättningar som 

istället skulle analyseras med en forskande blick och 

noggranna undersökningar. 
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 ”We indulge in claims, assumptions, and rationalizations about the 

method and the analysis behind it that require close and cold 

scrutiny”.11  

 

Fine säger vidare  

” By admitting one’s perspective and/or by seeing the world in terms 

of ideology and narrative, we wear a mask of openness but without 

doing justice to all the ways in which a setting might be understood. 

We have not presented the diversity of worldviews because we are, 

by nature, an “interested party,” whose definitions of the worldviews 

available will be distorted by what we can see and by our 

unwillingness to accept that, for our participants, objectivity exist- in 

practice, if not in fact.”12  

 

Genom att erkänna vårt perspektiv så verkar det som om vi 

visar en öppenhet utan att vi för den skull gör rättvisa åt alla 

andra sätt att se på världen. Hans poäng är att detta inte kan 

undvikas men han menar att vi mera kraftfullt skall erkänna 

eller medge att denna paradox finns.  Han säger att världen 

kan förstås på flera olika sätt, genom flera olika perspektiv 

men vi måste presentera flera möjliga val.  Han menar vidare 

att objektivitet är en illusion och att världen alltid förstås från 

                                                           
11 Gary Alan Fine, Ten lies of ethnography , Moral Dilemmas of 
Field Research  !993 s 269 ff 
12 Fine s 286, 287 
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ett perspektiv även om vi kan hålla med om att dessa inte ofta 

skiljer sig eller avviker dramatiskt ifrån varandra. 

I min studie har jag försökt att presentera flera olika perspektiv 

tex de kristnas perspektiv på deras förhållande till djur men jag 

har gjort det på ett färgat sätt så de kristna säkert inte skulle 

hålla med om att de ser på djur på det sättet jag presenterat. 

Jag har även försökt att ge en objektiv bild av de människor 

som arbetar med forskning som innefattar djurförsök genom 

att presentera deras arbetssituation och deras övertygelse om 

att deras forskning är värdefull och till hjälp för många 

människor. Var detta avsnitt är placerat i uppsatsen strax innan 

avsnittet om djurtransporter och djuruppförningen visar dock 

på mina åsikter och värderingar så att den bilden inte blir så 

neutral som jag hade som intention från början. Jag kunde 

även valt att presentera flera olika perspektiv som tex 

medicinskt/ fysiologiskt i större utsträckning än jag gjort 

genom att beskriva forskningens insatser för att förebygga och 

bota sjukdomar mera noggrant och ingående. Det finns flera 

olika perspektiv jag kunde valt att ta med för att på så sätt 

undvika att bli för värderande och normativ i min uppsats.    

 

Fine menar också att en illusion som är vilseledande är att våra 

sympatier kan hjälpa oss i vår forskning. Vi kommer då att 
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ställas inför ångesten av förräderi när vår analys visar sig vara 

mer oengagerad och avskild än vad våra känslor kräver.  

 

The illusion of being more sympathetic than we are aids research but 

is deceptive. Inevitably, we must confront the “agony of betrayal” 

(Lofland 1971) if only because our analysis is more detached than 

our emotions demand. 

 

I min uppsats som jag här har analyserat och försökt att kritiskt 

granska inser jag ändå hur oerhört svårt det är att få bort alla 

uttryck för mina sympatier och mitt engagemang för djurens 

rättigheter samtidigt som jag ser hur nära jag i mitt eget synsätt 

står de informanter jag har intervjuat.  

Jag känner samtidigt att filosofernas ståndpunkter har betytt så 

mycket för djurrättsfrågorna att det känns som om man inte 

helt kan bortse från deras argumentation. Det påverkar mig 

och gör att jag har svårt att förhålla mig objektiv och 

presentera dem sakligt utan att det känns som ett 

känslomässigt förräderi för djuren och djurrättsfrågorna. Jag 

har ej lyft fram vad jag inte håller med om i filosofernas 

argumentering och resonemang kring djurrättsfrågorna. Detta 

beror delvis på att det känns som om jag kanske inte helt har 

förstått filosofernas argument eller resonemang samtidigt som 

det känns som petitesser att ifrågasätta filosofernas 
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tankegångar när jag ser vad de gjort ”för saken ” när det gäller 

att kämpa för djurens rättigheter.   

 

Förhållningssätt i fältarbetet 
Frågan om sympati och risk för känslomässigt förräderi har 

också betydelse i själva fältarbetet i mötet med informanterna.  

Eriksson och Månsson tar i sin artikel, Forskning som process, 

upp vikten av ett etiskt förhållningssätt i en intervjusituation. 

Det är viktigt att fråga sig själv hur jag frågar i en 

intervjusituation. Det är en rad frågor som man som 

intervjuare måste ställa sig själv om sin egen roll, sitt eget sätt 

att agera och sina emotionella attityder. Frågor man skall tänka 

på är t.ex. hur ser mitt eget engagemang ut? Hur är min 

inställning till den jag intervjuar? Påverkas jag av sympatier 

eller antipatier? Skall jag närma mig eller hålla distans?13 

Detta är svåra frågor som kontinuerligt måste bearbetas och 

någon konsekvent linje eller allmän checklista går inte att sätta 

upp, menar författarna. Detta var något jag hade tänkt mycket 

på innan intervjuerna eftersom jag var väl medveten om mina 

egna sympatier och engagemang angående de teman jag tänkte 

ta upp i intervjuerna.  

                                                           
13 B.Eriksson, P. Månsson, Den goda tanken, Forskning som 
process, s80, 81 
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Ytterligare något som kan ha påverkat och eventuellt 

komplicerat för mig att hålla distans var att de informanter jag 

intervjuade också kände till mitt engagemang och mina 

sympatier i djurrättsfrågor. Jag försökte att inte visa hur väl jag 

förstod vissa resonemang informanterna förde och vad de 

skulle utmynna i, fast jag var väl medveten om det i många 

fall, eftersom jag själv diskuterat på liknande sätt och fört 

samma argumentation när jag försvarat min ståndpunkt. Jag 

försökte att hela tiden diskutera med dem om hur de tänkte då 

och varför de tänkte så. Det har likväl påverkat mig på så sätt 

att jag har undvikit att gå närmare in på vissa frågor eftersom 

jag kände att jag mycket väl visste svaret på dessa frågor och 

hur man argumenterar för detta. Detta har bidragit till en 

kunskapsförlust och en brist på kritik, jag har inte fått kunskap 

eftersom jag inte ifrågasatt eller problematiserat vad mina 

informanter sa, av den orsaken att jag bedömt att jag många 

gånger tänkt och tyckt precis som dem. Om någon annan gjort 

intervjuerna, som inte alls var engagerad i dessa frågor eller 

kanske hade en motsatt åsikt än vad informanterna hade, då 

kanske den personen hade trängt djupare in i de olika temana 

och låtit informanterna förklara och argumentera för sina 

åsikter i större grad än vad jag gjorde, som uppfattade att jag i 

många frågor, kände och tänkte på samma sätt som 

informanterna. 
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 Det kan också kännas som ett känslomässigt förräderi i vissa 

frågor. Om jag hade gått djupare och längre in i de frågorna 

hade det känts som om jag hade försökt att på något sätt ”sätta 

dit” mina informanter. Detta kan ses allra tydligast i frågorna 

angående vilka produkter man kan tänkas använda av djur. Jag 

har inte gått vidare där och frågat om informanterna t.ex. 

använder medicin som framställts genom djurförsök. Jag vet 

inte på vilket sätt jag hade kunnat gå vidare där utan att känna 

det som om jag försökt att sätta dit mina informanter. Jag har 

även i vissa konstruerade frågor som t.ex. Livbåtssituationen, 

den som många djurrättsfilosofer använder sig av för att visa 

på ett visst resonemang kring djurens rättigheter, känt det som 

om jag vill ”sätta dit” eller ”förvirra informanterna”, när jag 

egentligen anser det är, som en av informanterna utryckte det  

” det är svårt eller omöjligt att svara på för det är så sällan man 

hamnar i sådana extrema situationer, utan de flesta val vi gör handlar 

om vad vi skall äta, skall vi skall äta ”någon” eller ”något” till 

middag”.     

Sympatier med avvikande grupper  
Vad är avvikelse och i vilken mån kan mina informanter anses 

som avvikande? Att någon eller några människor definieras 

som avvikande behöver inte betyda att de har moraliskt fel i 
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sina ställningstaganden. Att ha åsikter som inte delas av 

flertalet människor eller som är statistiskt ovanligt kan 

definieras som avvikande. Att utföra handlingar som inte är 

juridiskt legalt i samhällsmönstret kan definieras som 

avvikande och bli stigmatiserande. Människor som väljer att 

vara veganer, alltså att inte äta något från djurriket eller, som 

många väljer, att inte heller använda några djurprodukter anses 

av många som en avvikande grupp. Att använda djur som föda 

och djurprodukter som skinn och päls mm anses som ett 

normalt beteende. En del människor undviker alla produkter 

från djur och anser att djurförsök är helt fel och en del 

människor väljer att äta fisk och skaldjur och anser att vissa 

djurförsök kan accepteras. Informanterna i min studie kan 

därför av vissa av dessa skäl betraktas som tillhörande 

avvikande grupper fast i olika grad.  

 

Denna uppsats handlar inte om några djurrättsaktivister som 

har ett kriminellt beteende som t ex militanta veganer som vid 

vissa tillfällen bränt Scanlastbilar, restauranger eller utfört 

andra handlingar utanför lagens råmärken. Om jag hade 

intervjuat dessa personer kanske jag hade hamnat i samma 

situation som Reinke som i sin forskning om unga kriminella 

kvinnor kom att engagera sig så mycket så hon var oförmögen 

att hålla distansen och fullfölja analysen. Det kan även bli som 
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H. Becker menar med fallet att studera avvikande grupper, 

(som militanta veganer anses av många människor) att man 

som forskare sympatiserar med den man studerar och på så 

sätt avskärmar sig från verkligheten och kanske till och med 

rationaliserar bort det avvikande i den grupp man studerar och 

finner försvar för deras handlingssätt och kanske tycker att 

avvikelsen istället ligger hos övriga samhället.  

 

Sociologen Howard S. Becker säger att många som studerar 

avvikande grupper är pga den sympati som blir resultatet av att 

man lär känna den man studerar oroliga för att de skall ge en 

felaktig bild av dessa. Detta kan ofta leda till en ensidighet och 

ett avskärmande från verklighetens komplikationer, som 

forskaren mer eller mindre omedvetet tar på sig utifrån vad 

han uppfattar som moraliskt eller omoraliskt. 14 För min del 

kan jag konstatera att jag inte alls känt eller på något sätt 

definierat mina informanter som någon avvikande grupp. 

Istället har mina sympatier med dem orsakat eller åstadkommit 

att jag velat framställa dem på ett sätt som visar att jag anser 

att deras sätt och synpunkter står för det mer normala än 

avvikande. Detta ledde till att jag som tidigare nämnts i 

uppsatsen undvikit att gå djupare in på vissa frågor eftersom 

                                                           
14 Howard S. Becker, ”Whose Side Are You On” I Forskning som 
process s 83  
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jag i mångt och mycket ansett det vara på det sätt som mina 

informanter sagt och ansett. Detta anses säkert vara ett 

avvikande sätt att resonera kring djurrättsfrågor av de flesta 

människor i samhället och på så sätt kan det anses som en 

ensidighet och ett avskärmande från verklighetens 

komplikationer från forskarens sida. En av verklighetens 

försvårande omständigheter som man kanske vill avskärma sig 

ifrån kan handla om Inuiternas levnadssätt på Grönland. De 

livnär sig på att fånga sälar som de använder till mat och 

kläder etc. Hur skall de överleva på en plats som Grönland 

utan sälarna? Hur resonerar man kring djurrättsfrågor i ett 

sådant sammanhang? Hur resonerar man kring frågan om 

människors sysselsättning och livnäring om de står i strid med 

djurrättsfrågor. Dessa frågor tillhör några av de försvårande 

omständigheter som kan leda till ett avskärmande från 

verkligheten men som ändå är viktiga frågeställningar att 

resonera omkring.   

 

Oundvikligt engagemang, solidaritet och 
samhörighet 
Det finns även forskare som inte anser det vara fel eller till och 

med i vissa fall oundvikligt att bli engagerad i det 

ämne/subjekt man studerar på grund av sin egen bakgrund 
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eller sitt engagemang innan studien. Som t.ex. kvinnor som 

bedriver kvinnoforskning, Karen Davis och Johanna Esseveld 

skriver i sin artikel, Kvalitativ kvinnoforskning, om solidariska 

intervjuer och spänningar och problem med dessa. De menar 

att det att de är aktiva i kvinnorörelsen oundvikligt har färgat 

deras roll som forskare och deras val av forskningsobjekt.  De 

beskriver att de känner solidaritet och samhörighet med de 

kvinnor de intervjuat och att detta har påverkat deras relationer 

till kvinnorna men också skapat en del problem och konflikter 

för dem själva som forskare och kvinnor. De nämner även att 

det är viktigt att tänka på att det inte bara är de själva som blir 

påverkade utan även de kvinnor som de intervjuat eftersom 

intervjun är en mänsklig interaktion, där man utväxlar 

reflexioner och idéer. Deras känsla av solidaritet och 

samhörighet ledde ibland till hjälpinsatser även om det aldrig 

handlade om hjälp i stor skala. Att de aldrig gav hjälp i stor 

skala var inte av rädsla för att överskrida forskarrollen, (enligt 

den traditionella synen på intervjuare och intervjuad) som en 

del anser skall vara så objektiv som möjligt. Detta resulterade 

dock i deras fall i en del olösta konflikter och en känsla av 

obehag. Det kan även bli andra konsekvenser om forskaren går 

för mycket upp i forskningssubjektets liv. Gudrun Reinke 

beskriver detta i sin forskning om unga kriminella flickor. När 
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hennes engagemang kommit att omfatta allt, var hon 

oförmögen att hålla distansen och fullfölja analysen.15  

 

Här kan jag se många likheter mellan min studie och det som 

Esseveld och Davis talar om, att de som kvinnoforskare 

oundvikligt har färgats i sin roll och i sitt val av objekt. Jag har 

även av mitt engagemang och mångåriga sympatier med 

djurrättsrörelsen färgats i min roll som forskare och i mitt val 

av forskningsområde. Det som den här kritiska granskningen 

av min uppsats, Har djuren rättigheter, visar är dock att jag 

inte har kunnat hålla distansen och i flera fall inte analyserat 

tillräckligt djupt och kritiskt granskande för att anse att 

uppsatsen är så objektiv som den hade kunnat vara. Det har 

dock för min del inte resulterat i känslor av obehag eller olösta 

konflikter som Esseveld och Davis upplevde i sin studie. Det 

har säkert med valet av ämne och informanter att göra och inte 

med mitt engagemang. Om jag studerat kvinnor som råkat illa 

ut eller ojämlikheten som kvinnor är utsatta för, hade jag också 

känt ett obehag av att inte kunna hjälpa i samma utsträckning 

som jag hade önskat. I mitt fall där jag studerat djurrättsfrågor 

är jag redan engagerad och gör val i mitt liv som leder till att 

jag inte i samma utsträckning, som Esseveld och Davis, 

                                                           
15 Karen Davis, Johanna Esseveld, Kvalitativ kvinnoforskning , 
(Arbetslivscentrum, Stockholm 1989) s 30-33 
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behöver känna obehag eller kämpa med olösta konflikter, av 

det slaget, i min uppsatsskrivning. En avgörande skillnad är 

också att i min studie är det inte djuren som är mina 

informanter utan djurrättsaktivister och det blir en principiell 

skillnad. Det är inte djurrättsaktivisterna det är synd om utan 

djuren som de kämpar för. I Esseveld och Davis studie är det 

kvinnorna som det är synd om som är informanterna och det är 

de som Esseveld och Davis känner att de vill hjälpa. 

 

 

Att välja referat  
Något som kan ses som en del av problematiken är att de olika 

djurrättsfilosofernas åsikter, idéer och argument inte heller 

problematiserats i denna uppsats. Trots att detta inte var den 

egentliga avsikten så blir det en del av problematiken på det 

sättet, att när jag refererar deras text, så är det som om jag 

sympatiserar med och står bakom alla deras argument och 

åsikter. Det handlar inte bara om att jag skulle kunna kritiskt 

granska vad referaten står för och problematisera dem utan det 

handlar även om hur och vilka referat jag väljer att ta med.  

Referaten har följaktligen blivit som partsinlagor istället för en 

objektiv redogörelse för vad de olika filosoferna står för. Detta 

blir ett problem trots att avsikten med uppsatsen inte var att 
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problematisera de olika djurrättsfilosoferna utan avsikten var 

att presentera några olika djurrättsfilosofer och vad de står för, 

vilka idéer och betraktelsesätt de har samt att se hur de olika 

informanterna förhåller sig till dem.  

 

Kritisk granskning av min uppsats 
steg för steg 
Jag kommer här att gå igenom vissa saker i min uppsats som 

för mig visat sig vara svåra att förhålla mig till på ett objektivt 

sätt. Innan den uppsats som jag här analyserar, var färdig hade 

jag redan i samråd med min handledare valt att ta bort stora 

delar som visat sig mycket färgade av mina egna uppfattningar 

samt av den del av djurrättslitteraturen som kanske anses mer 

extrem i sin uppfattning om djurens rättigheter. Exempel på 

bias eller mina fördomar och partiskhet har där visat sig i valet 

av litteratur och hur den litteraturen även har färgat av sig på 

resterande delar. Den litteraturen har också innehållit en 

retorik samt ett ordval som även i viss mån påverkat den del 

som är kvar.  
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Litteraturval, retorik samt ordval 
Man måste i detta fall även problematisera valet av litteratur. 

Avsnittet nedan visar hur den litteratur jag läst kan sägas ha 

färgat av sig på min egen text.   

När man väljer att skriva om djurs rättigheter utifrån 

djurrättsfilosofers skrifter så får man, genom det litteraturval 

man gör, deras retorik och ordval. Detta ordval är oftast valt 

utifrån deras perspektiv på frågan, vilket kanske leder till 

ordval som ”utnyttja, slakt etc.” istället för ord som använda, 

jakt etc. Dessa filosofer använder kanske dessa ord och den 

retoriken för att styrka sin synpunkt om att människor ”fel” 

använder, utnyttjar djur och därför väljer de ord som 

associerar till detta. Att jag som författare till denna uppsats 

tagit till mig en stor del av denna retorik samt ordval gör att 

det genomgående i uppsatsen är svårt att se när det är jag som 

står för åsikterna eller när det är någon annan. Det ser vi 

exempel på sidan 56 där det talas om att djurförsök kan 

jämföras med försök på människor som rent vetenskapligt 

skulle vara mycket mer intressanta och värdefulla än försök på 

djur. 

 

”det kan jämföras med experiment på försvarslösa människor som 

rent vetenskapligt skulle vara mycket mer intressanta och värdefulla 
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än försök på djur. Även om dessa skulle man kunna säga, det finns 

inga alternativ, de behövs, de räddar liv.”  

 

Detta är ett uttalande som jag läst någonstans i 

djurrättslitteraturen och sedan själv tagit till mig som ett 

argument mot att göra försök på djur. Det är inte många 

människor som tycker att det skulle vara rätt att göra 

experiment på människor även om resultatet skulle bli bättre 

än med försök på djur. Det som fattas med detta påstående är 

en tydlighet i vem som säger att det är så och någon form av 

vetenskapligt grund till att det är så. Som det står nu är det 

som en fastslagen sanning fast det finns ingen riktig avsändare 

till denna ”sanning”. Detta är ju ett generellt problem – vikten 

av att skilja på sig själv och dem man refererar. Att 

konsekvent tydliggöra det är ett sätt att klargöra för läsaren att 

man har/ska ha en distans till det sagda. Att ha uttalanden som 

står som fastslagna ”sanningar” ger inte läsaren någon 

möjlighet att se alternativa synsätt. Det är exempel på det som 

både Babbie och Fine diskuterar, hur våra egna värderingar 

och fördomar påverkar vår forskning och att då ha självklara 

”sanningar” i uppsatsen leder inte till någon öppenhet. Vi 

måste kritiskt granska våra egna fördomar och värderingar för 

att kunna vara öppna och se andra perspektiv än våra egna.  
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Jag har också valt vissa ord som lättare associerar till känslor i 

dessa frågor. Ex citatet på sidan 10 

 ” om du inte kan få kunskap utan att tortera en hund , så måste du 

avstå från kunskap”  

av George Bernard Shaw. 

Vilken funktion har ett sådant citat i en uppsats som denna? 

Handlar det inte om att väcka känslor?  Vilken människa vill 

tortera en hund eller ens göra en hund illa? Detta citat får 

kanske människor att känna sig träffade och gå till försvar 

istället för att ens vilja läsa vidare i denna uppsats och så 

objektivt som möjligt undersöka vad jag vill säga med denna 

uppsats. Det är på samma sätt med citatet jag har börjat min 

uppsats med  

 

 ”Gränslös medkänsla för allt levande är den fastaste och säkraste 

garantin för rent moraliskt uppförande” av Schopenhauer. 

 

Min tanke med detta citat på första sidan var att väcka intresset 

för uppsatsen samt i viss mån visa min egen ståndpunkt och 

syn på vad som senare tas upp i uppsatsen. Istället för det som 

var min avsikt med detta citat kan människor känna sig 

utpekade och träffade för att de kanske inte har samma syn på 

djur som denna uppsats vill belysa men ändå känner sig som 

moraliska människor med medkänsla för djur. Detta kan få 
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som konsekvens att människor blir negativa till det som skrivs 

i uppsatsen istället för att det skall fånga deras intresse som var 

min intention. Här kan man tydligt se den första frågan i 

syftesformuleringen, frågan om att förmedla mitt budskap, hur 

skall jag övertyga om mina resultats giltighet. Om publiken 

inte blir övertygad om resultatets giltighet blir formuleringen 

avsedd att påverka människor känslomässigt. Det handlar om 

att övertyga människor känslomässigt istället för med 

sakargument och att övertyga människor med känslomässiga 

argument, det starkaste argumentet vinner, är inte att skriva en 

uppsats akademiskt. I en akademisk uppsats skall 

sakargumenten eller ett rationellt samhällstänkande styra 

argumenten och formuleringarna.   

 

På sidan 24 i uppsatsen finns vidare ett stycke där jag försöker 

att göra någon slags sammanfattning av de tidigare styckena 

om djurtransporter och massmedias bild av dessa.  

 

”Dessa lagar stämmer dåligt med massmedias bild av 

djurtransporter. Är det massmedia som överdriver/förfalskar sina 

bilder eller är inte djurskyddslagarna tillräckliga? Måste 

djurskyddslagarna förbättras och en noggrannare kontroll införas för 

att de skall efterlevas? Inom EU-kommissionen har man insett att 
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djurtransporterna är ett stort problem och att det måste bli en 

striktare lagstiftning och hårdare kontroller på att den efterlevs.”  

 

Frågan är vilket ändamål detta stycke fyller i uppsatsen? Är 

det kanske bara mina åsikter som framställs fast med ett 

frågetecken bakom? Detta avsnitt borde nog istället helt ha 

strukits ur uppsatsen. I förhållande till mitt vetenskapliga syfte 

som var, att studera hur mina informanter förhåller sig till 

djurrättsfilosofernas åsikter och argument samt hur de 

resonerar kring frågor om Djuren har rättigheter eller inte, så 

stämmer inte detta avsnitt in med övriga avsnitt i uppsatsen.  

 

Urvalets möjligheter och konsekvenser  
Mitt urval bestod av fyra personer som var engagerade i 

djurrättsfrågor genom att vara medlemmar i förbundet djurens 

rätt eller genom att de visat sig ha ett intresse för 

djurrättsfrågor genom att vara vegetarianer. Att urvalet inte 

blev större berodde på faktorer som tid, att det var de personer 

som jag fick tag på under den tiden jag behövde göra 

intervjuerna och att de kunde ställa upp som informanter. Det 

blev tre kvinnor i tjugo- trettioårs-åldern och en äldre man. Det 

har visat sig att yngre kvinnor är överrepresenterade i 

organisationer som denna så därför är det ganska naturligt att 
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urvalet blev som det blev. Jag var inte heller ute efter att ge en 

bred, generell bild av hur människor tänker kring 

djurrättsfrågor utan mitt intresse var att studera vad och hur 

några djurrättsaktivister  tänker och  anser om frågan. Jag hade 

säkert undvikit en del av problemen genom att ha gjort ett 

annat urval. Jag kunde t ex valt informanter med en helt annan 

uppfattning än djurrättsaktivister och presenterat dem med 

samma inlevelse och så objektivt som möjligt för att kunna 

presentera flera perspektiv. På så sätt kunde jag till viss del 

undvikit att hamna i problematiken med att bara presentera ett 

perspektiv och avhållit mig ifrån att låta mina fördomar och 

min partiskhet helt styra inriktningen på uppsatsen. Jag kunde 

även ha valt informanter som utmanat mitt eget tänkande och 

med ett helt annat perspektiv i förhållande till mig. Detta 

kunde även ha fått mig att pröva gränsen för min egen militans 

i dessa frågor. Hur långt är jag själv beredd att gå för min 

övertygelse skull?  

 

Normativt ordval 
Från stycket ”varifrån kommer våra attityder till djur”? på 

sidan 30 till sidan 35 syns ett normativt ordval mycket tydligt. 

Ord som utnyttja, slakt, brutal, katastrofal är starka ord som är 

normativa och står för Godlovitch och flera andra 
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djurrättsfilosofers perspektiv på människors behandling av 

djur (samt min egen). 

”kristendomen med sitt nitiska förnekande av människans 

släktskap med naturen har haft en oerhörd betydelse för 

människans utveckling och moraluppfattning under de senaste 

årtusendena. För djuren däremot har kristendomen varit direkt 

katastrofal. I Bibeln finner man inte något konsekvent, 

osjälviskt intresse för djuren.”  citat från s 11. Man måste 

fråga sig utifrån vilket kriterium eller vilket perspektiv som 

kristendomen anses nitiskt förneka, anses vara katastrofal för 

djuren och att det inte finns något osjälviskt intresse för djuren 

inom kristendomen?  Ord och uttryck som dessa är färgat av 

ett kritiskt djurrättstänkande som utgår från ett 

”djurrättsperspektiv”. Det är präglat av ett normativt 

ställningstagande om att djur har rättigheter men om man utgår 

från ett annat perspektiv, t.ex. ett där människan har rätt att 

använda djuren kanske inte man kan säga att kristendomen 

varit katastrofal för djuren. 

 

Hur kan man presentera perspektiv som man själv inte delar på 

ett sånt sätt att läsaren får möjlighet att själv ta ställning med 

en kritisk reflektion över det man presenterar? Hur skall man 

undvika att presentera en idealiserad bild av det man själv står 

för och hur undvika att framställa övriga perspektiv på ett 
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orättvist sätt eller kanske ett felaktigt sätt?  Man kan själv 

kritiskt granska sitt eget perspektiv och fråga sig själv utifrån 

vilket kriterium eller vilka förståelseramar  man granskar eller 

framställer de andra perspektiven. 

 

På sidan 30 står det  

” det finns många skäl till varför människor behandlar andra 

djur illa. ” vidare i stycket sägs det ” han menar att själva 

förutsättningen för att krig skulle kunna förekomma och det är 

samma förutsättningar för många människors brutala 

behandling av djur”  

Dessa ord är normativa och visar på Godlovitch 

ställningstagande i dessa frågor. Hela stycket på sidan är ett 

ställningstagande som Godlovitch står för och anser vara rätt. 

I stycket under refereras till Godlovitch där han talar om att  

” vi har kommit att betrakta djur, precis som hus och stolar, 

på grundval av det nyttovärde de har för oss. Detta har att 

göra med vårt sätt att klassificera världen omkring oss och en 

naturlig fråga är då, vad är anledningen till att detta väsen 

finns till?”  Jag har inte problematiserat varför denna fråga är 

naturlig och för vem är denna fråga naturlig? Denna fråga 

kanske är naturlig för vissa människor som på ett rationellt sätt 

vill få svar på sina frågor men inte för alla människor. 
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Vidare sägs ”detta argument stämmer väl överens med 

Västerlandets kapitalism och dess mål att expandera till vilket 

pris som helst”. Det har inte problematiseras på vilket sätt 

detta stämmer överens och det är återigen Godlovitch 

perspektiv på både Västerlandets kapitalism samt många 

människors sätt att behandla djur på.  

Fortsättningsvis på sidan talas det om ” en brutal slakt på 

sälungar”, ”sälarna möter detta brutala slut enbart för att tjäna 

det högre goda, det mänskliga välbefinnandet” 

Det är återigen normativa, värdeladdade ord som används och 

som jag inte har problematiserat i denna uppsats. 

På sidan 35 används ordet utnyttja tre gånger i det första 

stycket, vilket gör även den texten mycket styrande och 

normativ. Jag hade kunnat använt ord som t.ex. använda och 

texten hade fått en mindre hård och ledande funktion.  

 

Andra mindre normativa ord som t.ex. använda istället för 

utnyttja, jakt istället för slakt, olycklig istället för katastrofal 

skulle ha fått texten att vara mindre styrande och överlåta till 

läsaren att ta ställning efter sin egen förståelse av den. Då hade 

texten fått en mindre ledande funktion och inte verkat som ett 

försök att manipulera människor. Det kan också 

problematiseras, med vilka metoder är det rimligt att övertyga 

läsaren; känslomässigt eller faktamässigt. Det ligger även ett 
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värde i att överlåta till läsaren att själv ta ställning efter att 

sakargument är presenterade, inte känsloargument.  Jag har 

inte heller här klart visat när det är jag som står för uttalanden 

och ordval eller när det är någon annan som står för dessa 

uttalanden.  

 

På sidan 35 talas det om utilitarismen som en 

konsekventialistisk teori som även med ett annat ord kan 

benämnas som nyttomoral, denna teori har förespråkare som 

t.ex. Peter Singer och Jeremy Bentham. När J Bentham 

omtalas i uppsatsen står det som att han var en av de filosofer 

som ”förstod” att jämlikhetsprincipen kan tillämpas på andra 

arter likväl som vår egen. När man använder ett ord som 

förstod i detta sammanhang framstår det som om att 

jämlikhetsprincipen skall tillämpas på andra arter än vår egen 

är något som är givet eller sant och rätt. Detta anses säkert som 

sant och rätt av människor med ett perspektiv från djurens 

rättigheter medan andra människor kanske inte ser eller anser 

det vara på samma sätt. Jag hade kunnat använt ett ord som 

ansåg istället för förstod och då hade det inte framstått som en 

självklar sanning utan något som J Bentham stod för.  
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Intervjuguidens utformning  
Intervjuguiden som jag utgick från när jag gjorde mina 

intervjuer var utformad som två delar. Den första inledande 

delen bestod av lite allmänna frågor kring deras engagemang 

samt vilka åsikter de hade gällande djur som föda och att 

använda djur i medicinska experiment. Det ställdes också olika 

valsituationer som informanterna fick resonera kring. Den 

andra delen av intervjuguiden bestod av frågor kring de olika 

djurrättsfilosoferna, om de kände till deras resonemang och 

argument, och hur de ställde sig till dem.  

 

I den delen av uppsatsen där informanternas åsikter återges 

och analyseras utifrån deras svar i intervjuerna märks också 

mitt eget engagemang och min egen förståelse i detta ämne. 

Detta syns t.ex. i att jag inte alltid går vidare i mina frågor eller 

i min analys av deras svar.  Ett exempel på detta är när 

informanterna resonerar kring användandet av medicin som 

utvecklats genom djurförsök. Jag har inte gått vidare i mina 

frågor med tex,  hur långt vill du eller anser du att man kan gå 

för att undvika att använda djur i försök? Vilka undantag gör 

man för sig själv och vilka förklaringar har man för det. Jag 

har inte heller i vissa fall sett olikheterna i perspektiven i deras 

svar och vilka olika argument de använder sig av för att svara 

på mina frågor.  På sidan 54, 55 och 56 diskuteras om man 
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skall äta eller inte äta djur och om man kan använda djur i 

medicinska experiment eller inte. Här framkommer ett 

nyttoperspektiv och ett rationellt val till varför de anser att 

man inte skall äta djur eller använder djur i experiment. 

Informanten på sidan 56 säger att hon tycker att 

 ”det är fel att döda djur eftersom det inte behövs”, eftersom 

det inte behövs är ett rationellt val som argument för att inte 

döda djur.  

På sidan 58 talar en informant om att hon inte tycker att 

människor har rätt att utnyttja djur i medicinska experiment, 

djuren har rätt till sina egna liv, samtidigt säger hon som ett 

argument att 

 ”vi gör ju nästan inga framsteg utan man måste titta på 

alternativen för att komma framåt”. Detta uttalande visar 

också på ett nyttoargument. Detsamma gäller nästa informants 

uttalanden på samma sida angående djurförsök  

”men jag tror att forskarna inte haft något annat att tillgå 

förut”.  

Någon informant nämner också (på sidan 57) människans eget 

ansvar och skuld till sjukdomar människor får som ett 

argument för varför hon tycker att alla djurförsök borde 

förbjudas. Dessa olika argument har inte lyfts fram i analysen 

som en del av orsakerna för att informanterna anser att 

människor inte har rätt att äta djur eller använda djur i 
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medicinska experiment. Detta kan bero på min egen förståelse 

av hur man kan argumentera för sina synpunkter i dessa frågor 

och även få andra människor som inte är engagerade i 

djurrättsfrågor att ta till sig argumenten. Vissa människor kan 

lättare ta till sig argument som att djurförsök inte leder till 

några framsteg och att det finns alternativ för att inte använda 

djur i försök än om man har argument som att djuren har rätt 

till sina egna liv (vilket av många människor anses som ganska 

fanatiskt).  Jag kunde också ha gått vidare med mina frågor för 

att se hur informanterna resonerar kring användandet av 

medicin som utvecklats genom djurförsök. Hur långt vill och 

kan man gå för att undvika att använda djur i försök? Genom 

vissa av informanternas rationella svar t.ex. ”forskarna hade 

inget annat att tillgå förut ” skulle man kunna analysera fram 

att informanterna kan använda det som redan finns i medicinsk 

väg men inte  vill bidra till ytterligare forskning med 

djurförsök. Detta är dock något som jag ej har analyserat och 

därför ej kan säga att det är på detta sätt. Detta visar på brister 

i kunskapsprocessen. Jag har inte fått fram viss kunskap på 

grund av mitt eget engagemang och mina egna ståndpunkter. 

Min uppsats har mera handlat om känslomässiga typargument 

för att övertyga läsaren om giltigheten i min forskning istället 

för att få fram kunskap om ämnet.  
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Analys av slutdiskussionen  
I slutdiskussionen brottas jag med samma problem som 

kännetecknar andra delar av uppsatsen. Det är genomgående 

svårt att se när det är jag som är subjektet och anser eller 

utrycker mina egna åsikter, påverkad av den litteratur jag läst 

eller när jag refererar till någon djurrättsfilosof. Mina egna 

åsikter är blandade med djurrättsfilosofernas argument och 

med informanternas syn och åsikter i dessa frågor. Till 

exempel tredje stycket om det västerländska levnadssättet  

” Är det, det västerländska levnadssättet med ”konsumtion ” och 

åter ”konsumtion” och oftast till billigast möjliga pris som gör att vi 

fortsätter att se nyttoperspektivet och endast nyttoperspektivet, vilket 

gör djuren till produktionsenheter och ”ting”. Är det vår 

konsumtionshets som leder till att denna syn på djur består? Kräver 

det en förändring i våra konsumtionsvanor, att konsumera till 

billigast möjliga pris?”   

Här diskuterar jag det västerländska levnadssättet, påverkat 

från litteratur, där det perspektivet på det västerländska 

levnadssättet anses som ett nyttoperspektiv med en 

konsumtionshets som följd. När jag nu kritiskt studerar detta 

stycke kan jag tex se hur det västerländska levnadssättet enbart 

framställs som ett nyttoperspektiv med en konsumtionshets 

som följd. Det är enbart ett perspektiv som framställs. Det 

västerländska levnadssättet kan och bör framställas eller 
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presenteras genom flera olika perspektiv. Mitt syfte med 

uppsatsen var inte heller att presentera det västerländska 

synsättet på djur så detta stycke är irrelevant i förhållande till 

uppsatsens syfte.  

 

I det andra stycket på sidan 76 talar jag om de olika 

informanternas syn på skillnader /likheter mellan människor 

och djur. Det som kan tyckas fattas i det stycket är 

informanternas syn på detta i relation till de olika 

djurrättsfilosofernas syn på skillnader/likheter mellan 

människor och djur. 

Informanterna talar vidare om att de inte kände till de olika 

filosoferna i lika hög grad men att de ändå ansåg att de kunde 

grunda sina etiska ställningstaganden på sympati, medkänsla 

samt vänskap med djuren. Detta stämmer väl överens med 

sympatiteoretikernas argument för etiska ställningstaganden 

och dessa teoretiker var de som informanterna sades sig känna 

till minst. Informanterna ansåg att ”känslor för och medkänsla 

för sitt eget djur och andra djur var en grund på vilken man 

kunde fatta etiska beslut och ställningstaganden”. Detta är en 

intressant synvinkel och borde ha tagits upp i analysen och 

bearbetats.  
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I sista stycket på sidan 76 börjar jag att sammanfatta de olika 

filosofernas argument för en jämlik rättvisa för djur för att 

sedan gå vidare med mina egna argument för människors 

engagemang för djurens rättigheter och vad det kan leda till. 

I slutdiskussionen förekommer också värdeladdade ord och 

uttryck samt i stor grad den retorik som används i 

djurrättslitteraturen.  

Avslutande reflektioner  
Det är en vanlig uppfattning att värderingsfrihet tolkas som 

objektivitet. Många forskare menar att samhällsvetenskapen 

aldrig kan bli neutral och att det därför är forskarens 

skyldigheter att redogöra för värdepremisser samt att kunna 

argumentera för de värdepremisser som har påverkat 

forskningen. Det är kombinationen mellan utomvetenskapliga 

värderingar och vetenskapliga brister som sammantaget 

påvisar brister i objektivitet. Det går att rationellt argumentera 

både för och emot värderingar och normer och därför kan inte 

värderingar betraktas som godtyckliga, enligt både Hermeren 

och Bergström.  Forskare inom Frankfurtskolan menar till och 

med att värderingsfrihet innebär ett ställningstagande för det 

rådande systemet och att det följaktligen får en 

samhällsbevarande funktion. Detta kan man ha i tankarna när 

många sociologers intention med sin forskning är att 
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uppmärksamma och beskriva problem för att åstadkomma en 

samhällsförändring till förmån för utsatta grupper i samhället. 

Många forskare menar att samhällsvetenskapen måste utgå 

från en helhetssyn och alltså ta både de historiska och 

samhälleliga processerna i beaktande för att vara objektiva.  

Lochen beskriver några olika sociologroller som skiljer sig åt 

genom graden av engagemang och arbetsmetoder. Det handlar 

många gånger om att väga vetenskapliga hänsyn mot 

mänskliga. Det är lika nödvändigt att utöva forskning om 

samhällets problem som det är att bibehålla vissa av de värden 

som bevarar sociologins karaktär och utskiljer den från annan 

samhällsanalys. Han menar att sociologin som vetenskap bara 

kan utveckla sig genom deltagande i samhället, vilket många 

andra forskare också anser.  

 

Babbie menar att det är viktigt att inse och erkänna våra egna 

värderingar och fördomar för att kunna vara öppen för och 

medge sina egna förståelseramar eftersom det kan påverka vår 

forskning. Fine säger att detta att medge eller erkänna sitt 

perspektiv och sitt engagemang inte är tillräckligt för att vara 

objektiv. Genom att erkänna sitt perspektiv verkar det som om 

man är öppen för ett synsätt som är objektivt men samtidigt 

utesluter man många andra perspektiv som världen kan tolkas 

på men detta tycks oundvikligt eftersom vi alla utgår från 
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något perspektiv som är vårt sätt att tolka världen på. Fine 

menar att man måste vara noggrann och öppen för alla de olika 

perspektiv man utesluter och presentera flera möjliga val av 

materialet. Att vara helt objektiv är en illusion och kan inte 

uppnås men det vi kan göra är, enligt Fine, att erkänna att 

denna paradox finns.  

 

Det finns även andra forskare som anser det oundvikligt att bli 

engagerad i, och därmed få svårigheter med att vara objektiv, 

det ämne man forskar om t.ex. på grund av sin egen bakgrund 

eller sitt engagemang som påverkar ens egen inställning till sin 

forskning. Detta behöver inte nödvändigtvis vara fel men det 

leder oftast till svårigheter av olika slag. Det kan vara 

svårigheter som att kunna hålla en distans till ämnet eller 

subjektet man forskar om, vilket kan leda till att man inte kan 

fullfölja analysen eller känslor av obehag när man inte kan 

hjälpa på ett sätt som man kanske vill. Det kan även leda till 

att man som forskare inte ser verklighetens olika 

komplikationer utan bara ser ett enda perspektiv i sin 

forskning. Sympatin man känner med sina forskningssubjekt 

kan också leda till att man kan ge en felaktig bild av de/det 

man studerar. Man kanske ”känner med” sina 

forskningssubjekt så mycket så man inte ser eventuella 

avvikelser eller också lägger felet hos det övriga samhället.     
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För min egen del har det känts oerhört jobbigt känslomässigt 

att göra denna kritiska granskning av min egen uppsats av ett 

ämne som jag fortfarande är så engagerad i och har så starka 

känslor för. Det har varit oerhört svårt att granska och se hur 

mitt eget engagemang har färgat hela uppsatsen språkmässigt, 

med ord och uttryck som är mycket normativa, hur hela 

uppsatsen har speglat ett enda perspektiv och uteslutit många 

andra perspektiv och därmed uteslutit möjligheten för läsaren 

att kunna bilda sig en egen uppfattning och kunna göra egna 

val angående frågan om djurens rättigheter och människors 

förhållande till dem. Det är oerhört viktigt att människor får 

möjlighet att grund sina egna val angående frågan om djurs 

rättigheter på rationella argument, sakargument och inte blir 

manipulerade genom känslomässiga argument att ta en 

ståndpunkt som de sedan inte står för. För den skull anser jag 

inte att det är uteslutet att det även kan vara rimligt med vissa 

känsloargument bara det tydligt framgår av texten att det så är. 

Jag vill avsluta med dessa ord som jag känner att jag helt kan 

ställa mig bakom, utan några förbehåll. Det som 

Sympatiteoretikerna, som t.ex. Donovan och Fisher säger, att 

känslor är viktiga för en utveckling av en komplett moralisk 
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känslighet och att Sympati, medkänsla och omsorg är den 

grund på vilken teorier om människor och djur bör byggas. 16   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Josefin Donovan, Att uppmärksamma lidande, I Djur &Människor 
en antologi i djuretik, red Lisa Gålmark, s 259 ff 
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Do the animals have rights? A study of 

how activists for animals rights argues 

about this? 
Abstract: 
This paper is about a philosophic and daily life discussion about 
animal rights. Questions which is discussions are, are animals 
equal to human, do animals have rights and on which grounds? 
What different perspective are there to assume from? What do 
people think about these questions and how do they argue about 
them? The similaritys between human and animal are bigger than 
the differences. Animal as food is a central animal question and 
an important political question as well. People who are involved 
in animal rights are often involved in other questions as well. 
Another important question are about human rights to use 
animal in experiment and which ethical standpoints people are 
taking on this matter. Questions about animal rights and peoples 
using of animal has become a new and burning question for 
ethical debate.    
 
 
 
Den här uppsatsen handlar om en filosofisk och vardaglig 
diskussion om djurens rättigheter.  
Frågor som diskuteras i uppsatsen handlar om djuren är jämlika 
med människor, har djuren rättigheter och på vilka grunder ? 
Vilka tänkesätt finns det att utgå ifrån? Vad anser människor om 
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dessa frågor och hur argumenterar människor kring detta?  
Likheterna mellan människor och djur har visat sig vara större än 
skillnaderna. Matfrågan är den centrala djurfrågan och har visat 
även sig vara en politisk fråga i högsta grad. Engagemang i 
djurrättsfrågor leder ofta till engagemang även i andra frågor .En 
annan viktig fråga handlar om människors rätt att använda djur i 
medicinska experiment och vilka etiska ställningstaganden 
människor gör i dessa frågor. 
Frågorna kring djurens rättigheter och människors användning 
av djur har blivit en ny och brännande fråga för etisk debatt.  
 
 
Keywords: 
Djurrätt,  artism, etik, empati,djurrättsfilosofer, vegetarianism  
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Jag vill tacka mina informanter som så villigt delat med sig av 
sina tankar kring dessa frågor. 
 
Jag vill även tacka min handledare Roger Qvarsell för hans stöd 
och råd och uppmuntran att också se andra sidan i detta för mig, 
engagerade ämne. 
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Inledning 

 

Alla människor har någon slags kontakt eller relation med djur. 
Det kan vara som en kär familjemedlem, ett husdjur eller 
lantbrukets djur, djur som används i medicinsk forskning eller 
djur som hamnar på vår tallrik som föda. Det finns lagar som 
reglerar och bestämmer vårt ansvar för och vårt användande av 
djur inom olika områden, detta för att skydda djuren mot 
utnyttjande och plågeri. Djurskyddslagen säger i paragraf 2 , 4 
och 13  
§ 2 ”djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande 
och sjukdom” 
§ 4 ”djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, 
ull, skinn eller pälsar eller för att användas i tävlingar skall hållas 
och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det 
främjar deras hälsa och ger dom möjlighet att bete sig naturligt”  
§ ”13 när djur förs till slakt och när de slaktas, skall de skonas 
från onödigt obehag och lidande”.  
 
Är dessa lagar tillräckliga eller behöver vi också göra etiska 
ställningstaganden i vår behandling/användande av djur? Det 
finns många människor som anser att vi behöver göra det. 
Ställningstaganden som leder till ett individuellt handlande som 
är grundat på en principiell övertygelse. En del väljer kanske då 
att organisera sig och kämpa för bättre förhållanden för djuren, 
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en del väljer att visa sin ståndpunkt genom sina matvanor, dvs de 
väljer att inte äta djur.   
Är djurrättsrörelsernas mål en ”livsfarlig devalvering av 
människovärdet” och ett hot mot humanismen? Är det bara en 
trend på utdöende som en del anser? Handlar det om att omfatta 
kännande, tänkande varelser i ett etiskt förhållningssätt? 
Måste vi ändra vårt synsätt på och vår behandling av djur för att 
uppfylla kraven på moraliska individer?   
 
Två stora områden där människor använder djur är inom den 
medicinska forskningen, där människor gör experiment på djur 
och inom djuruppfödningen, där djur föds upp och används som 
föda åt människor. Dessa områden har kommit att handla om 
djurens rättigheter och människans rätt att använda djur till detta 
och blivit en ny och brännande fråga för etisk debatt. Jag har valt 
att beskriva människans användning av djur inom dessa områden 
för att teckna en bakgrund till de frågeställningar som 
informanterna i denna undersökning har fått  ta ställning till. 
Eftersom det till antalet är en större mängd djur som används i 
djuruppfödningen, som föda till människor, har det avsnittet 
blivit lite mer detaljrikt och beskrivande än de andra.   

Djurförsök 

Djurförsök används i många olika sammanhang inom både 
grundforskning och tillämpad forskning. De allra flesta görs för 
medicinska och veterinärmedicinska ändamål inom universitet, 
sjukhus och läkemedelsindustrin. Olika myndigheter arbetar med 
arbetskador, miljögifter, tester av olika kemiska produkter etc. 
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Försvaret testar vapen och stridsgaser. Djurförsök ingår i 
undervisningen på flera utbildningslinjer.17 
I en skrift från Nordiska Samfundet Mot Plågsamma Djurförsök 
sägs att levande varelser varje dag medvetet utsätts för sjukdom 
och lidande i experiment. Kattor, möss, fiskar och fåglar är de 
vanligaste men även marsvin, kaniner hundar, grisar, apor och 
andra djur används. Bara i Sverige är det drygt 600 000 djur som 
utnyttjas varje år. Djurförsöken innebär alltid ett lidande, i själva 
experimentet och i form av burar utan möjlighet till stimulans. 
Det har visat sig att djurskyddslagen inte skyddar försöksdjuren 
mot lidande. Om djurförsökaren anser att bedövning eller 
smärtlindring påverkar försöket får det utföras på helt vakna 
djur, utan någon smärtlindring.18 Fler och fler börjar ifrågasätta 
djurförsöken, även forskare, eftersom de finns stora olikheter 
mellan människor och andra djur. De djurförsöksetiska 
nämnderna och Centrala försöksdjursnämnden inrättades därför 
att även statsmakten insåg att djurförsöken handlar om ett etiskt 
problem men de tar inte djurens parti i tillräcklig utsträckning, 
anser Nordiska Samfundet Mot Plågsamma Djurförsök, (numera 
heter det förbundet Djurens rätt.) 
 

 ” Om du inte kan få kunskap utan att tortera en hund, 
så måste du avstå från kunskap”  
 George Bernard Shaw    

 

                                                           
17 Stiftelsen Forskning utan djurförsök, Djurförsök – vad är det? 
http://www.algonet.se/stifud/djurfoersoek.html 
18 Djurförsök – kan de ifrågasättas? En informationsfolder från Nordiska 
Samfundet Mot Plågsamma Djurförsök 
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Frågan vi skall studera närmare i uppsatsen är vad människor 
anser om etiska ställningstagenden i fråga om djurs rättigheter 
och hur de argumenterar för dessa ställningstaganden. 

Vilka är argumenten för försök på djur 
och vad anser människor som jobbar 

med detta? 

Professor, Giorgio Innocenti, en forskare som blivit mycket 
känd och hotad samt omdebatterad i media för sina experiment 
på katter och illrar, anser att djurrättsrörelsens framgångar är ett 
klart hot mot forskningen och möjliga vetenskapliga framsteg.19 
Han menar att djurrättsaktivisterna sprider falsk information om 
hans experiment.  Det finns fortfarande många olösta gåtor kvar 
tex cancer, hiv, vissa medfödda hjärnskador som behöver lösas. 
Konsekvenserna om vi skall gå djurrättsaktivister till mötes är att 
vi får lämna allt detta, menar Innocenti. Hans mål är att hjälpa 
lidande patienter och deras familjer genom sin forskning. Han 
säger vidare att han inte gillar att tala om att den eller den 
varelsen står högre än den andra. 
 

 ” jag vill hantera både människor och djur efter samma 
princip, nämligen att man skall minska lidandet så 
mycket det går för båda, om det inte är absolut 
nödvändigt att utnyttja någon för vissa speciella 
ändamål” 20 

                                                           
19 Magnus Linton, Veganerna – en bok om dom som stör, (Atlas Stockholm 2000) s 
115 ff 
20 Magnus Linton, Veganerna – en bok om dom som stör,  s 121 
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Innocenti själv ser inga problem med sin verksamhet och hävdar 
att den kunskap han producerar är omöjlig att få på annat sätt än 
genom djurförsök.  
 
Andra personer som drabbats av djurrättsaktivisterna är de som 
jobbar på eller inom djurförsöksverksamhet. Det har lett till att 
flera sagt upp sig från sina jobb för att de känt sig eller sin familj 
hotade av dessa aktivister. Flera jobbar dock kvar men känner sig 
ändå hotade och trakasserade. En av dem är Margareta 
Almström, chefsdjurvårdare på en av KI: s (Karolinska insitutet) 
djuravdelningar och skötare av Innocentis illrar.21 Hon menar att 
hon alltid varit intresserad av djur och velat arbeta med djur. Nu 
har hon blivit utpekad som djurförtryckare istället för 
djurvårdare av djurrättsaktivister. Själv anser hon sig som en 
sorts djurrättsaktivist eftersom det är hon som skyddar och 
värnar om djuren på sin arbetsplats. Hon ser sitt jobb som ett 
uppdrag från samhället, att arbeta för djurens bästa inom den 
lagstiftning vi har – som påbjuder djurförsök. Hon vill att de 
som jobbar med djuren skall ha ett erkännande från samhället att 
det arbete de gör är viktigt. Hon vill dessutom att politiker och 
forskare ska ta sitt fulla ansvar i debatten och som ytterst 
ansvariga för verksamheten (djurförsök) gå ut och försvara den 
och inte som nu låta djurrättsaktivisterna stå oemotsagda i media. 

                                                           
21 Magnus Linton, Veganerna – en bok om dom som stör,  s 110 ff 
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Smittskyddsinstitutet  

Smittskyddsinsitutet har gett ut en skrift för att bidra till att 
diskussion om djurförsök förs på en saklig grund. 22 Deras 
förhoppning är att en ökad kunskap om försöksdjur i 
forskningens tjänst skall leda till en relevant, öppen och 
nödvändig dialog i samhället. De anser att djurförsök behövs för 
det finns ingen annan väg till kunskap inom det biomedicinska 
fältet än genom iakttagelser och experiment. 
Vad har djurförsöken hittills betytt, enligt Smittskyddsinsitutet? 
Alla vacciner ( ex smittkoppor, tyfus, polio mfl) har startat med 
djurförsök, tuberkulosen hos djur och människor har bekämpatst 
med hjälp av djurförsök, diabetes är inte längre en dödlig 
sjukdom tack vare djurförsök, hjärt och lungkirurgi är möjlig tack 
vare resultat från djurförsök, transplantationskirurgin förutsätter 
djurförsök,framsteg för att bromsa hiv/aids är resultat av 
djurförsök, cancer är behandlingsbar genom djurförsök.  
 
Det finns tyvärr fortfarande sjukdomsgåtor som behöver bli 
lösta, t.ex. Alzheimers, astma, MS, ledgångsreumatism, hjärt - 
och kärlsjukdomar etc. Det enda sättet att hjälpa människor som 
är sjuka eller riskerar att bli sjuka i dessa sjukdomar är att skaffa 
mer kunskap. Kunskapen finns i naturen själv och söks genom 
molekyler, celler, vävnader, organ eller hela organismer, det vill 
säga djurförsök. 23  Samtidigt som man vill ha ny kunskap för att 
kunna bota och lindra sjukdomar måste vi värna om 
                                                           
22 Djurförsök, frågor & svar , Smittskyddsinsitutet (Solna 1999) 
23 Djurförsök, frågor & svar , Smittskyddsinsitutet (Solna 1999) s 3,4  



67 

försöksdjuren, säger man på Smittskyddsinstitutet. Detta etiska 
dilemma innebär att varje djurförsök innebär en konflikt mellan 
behovet att göra ett försök och kravet att värna om 
försöksdjuret. Det blir en bedömning mellan nyttan med 
försöket och det befarade lidandet för djuret. Det måste finnas 
en väl genomtänkt plan med även det enklaste försök. Sättet att 
behandla djur varierar mycket mellan olika länder och religioner 
och det hänger samman med varje samhälles moraluppfattningar 
beroende på dess etniska och religiösa förhållanden. Idag måste 
alla djurförsök i Sverige vara godkända av en etisk nämnd innan 
de får påbörjas.  
I Sverige liksom på de flesta håll i världen arbetar man efter de 
tre R:en i sitt arbete med försöksdjur. 24 De tre R:en står för tre 
mål för humant utnyttjande av djur, i biomedicinska experiment. 
De är Reduction som står för minskande av behövliga 
försökdjur; Refinement som betyder att man genom förfinande 
metoder och kunnigare personal skall orsaka djuren mindre 
besvär; samt Replacement som betyder att ersätta försöksdjur 
när så är möjligt. Reduction och Refinement är användbara på 
varje form av djurexperimentellt arbete och tillämpas allmänt. 
Som exempel nämns vikten av hälsokontrollerade djur så att 
resultatet kan erhållas med minsta möjliga antalet djur, en 
noggrann kontroll på omgivningsparametrarna gör att 
exaktheten på resultaten blir högsta möjliga, att använda de bästa 
narkosmedlen med mera. När det gäller Replacement finns det 

                                                           
24 Russel & Burch, ”The principles of humane experimental technique”, (1959) 
författarna har haft och har stor betydelse för användning av försöksdjur. De 
introducerade de tre R:en som ett mål för humant utnyttjande av försöksdjur.  
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idag många exempel där försöksdjur har ersatts av annat 
alternativ vid arbete som avser produktions-och testverksamhet. 
Det anses tyvärr endast möjligt när elementära kunskaper redan 
finns, vilket vanligvis inte är fallet vid 
grundforskningsexperiment.   
 

Forskning utan djurförsök 

Forskning utan att använda djur har fått större uppmärksamhet 
och följts med intresse av många människor i och med den etiska 
debatten om användadet av djur i medicinska experiment. Det 
har uppmärksammats och ägnats särskilt intresse åt forskare som 
utvecklat metoder där man kunnat nå samma resultat utan 
djurförsök. Stiftelsen för forskning utan djurförsök är ett organ 
som uppmärksammar och utdelar pris till forskare som kommit 
framåt i sin forskning utan djurförsök. De har 1999 utdelat 
Nordiska Forskningspriset för alternativa metoder till djurförsök 
till doc.Björn Ekwall för MEIC ( Multicenter Evalution of In 
Vitro Cytotoxicity Tests) - projektet. Ekwall har fått priset med 
följande motivering  
 

 ” envist och målmedvetet gav han sig i kast med ett 
omöjligt uppdrag och lyckades. Som den drivande 
kraften bakom det internationella MEIC- projektet har 
Björn Ekwall visat att akuta toxicitetstester på djur bör 
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bytas ut mot alternativa metoder, eftersom alternativen 
ger säkrare resultat.” 25 
 

En kombination av tre enkla cellkulturtester har visat sig 
förutsäga kemikaliers giftighet betydligt bättre än djurtester. Det 
är resultatet från MEIC- studien, där fler än 60 celltester 
utvärderades. I början av 80-talet gjordes stora satsningar på att 
utveckla alternativ till ögon och hudirritationstester på djur. 
Ekwall ville hitta alternativ till LD50- testet, en metod som går ut 
på att alla djur matas med dödliga doser av testämnet för att 
utreda vid vilken dos hälften av djuren dog. Detta test var 
standardmetod för att testa nya produkter (läkemedel) och 
kemikalier (t.ex. ingredienser till kosmetika och kemtekniska 
produkter). Hundratusentals djur användes i varje test och 
många dog i svåra plågor och efter utdragna dödskamper.26 
Ekwall med kolleger har visat att en stor del av de toxiska 
effekterna kunde upptäckas i ganska enkla celltester. Med en 
kombination av celltester ansåg Ekwall att det borde gå att få lika 
bra resultat som i djurtester. Resultaten av MEIC- studien som 
publicerades i alternativtidskriften ATLA (officiellt organ för 
EU:s alternativcenter ECVAM) har visat att en kombination av 
celltester ger bättre resultat än de vanliga djurtesterna. Ekwall 
fortsätter att försöka ersätta djurförsök, speciellt plågsamma, 
med alternativa metoder.  

                                                           
25 Stiftelsen Forskning utan djurförsök, Swedish fund for research without 
animal experiments, http:// www.stifud.a.se/fopris99.html 
26 Stiftelsen Forskning utan djurförsök, Swedish fund for research without 
animal experiments, http:// www.stifud.a.se/fopris99.html 
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Djurfabriker och Djurtransporter  

Detta avsnitt är ganska detaljrikt för att ge en bild av mängden 
djur som används inom djuruppfödningen och av hur de flesta 
djur har det inom djurfabrikerna. 
Information från Jordbruksverket säger att det finns cirka 10 000 
grisköttsproducenter i Sverige. Stora besättningar med över 500 
djur dominerar. Produktionen av ägg och slaktkycklingar är 
också väsentlig i landet. Rationaliseringar och specialiseringar har 
gjort att besättningarna blivit allt större.27 Det finns 170 
kycklinguppfödare i Sverige. De har besättningar mellan 10 000 
och 40 000 fåglar. Det är i hög grad fråga om industriproduktion. 
De största uppfödarna slaktar över en miljon kycklingar om 
året.28 I sverige slipper de flesta kycklingar att sitta inspärrade i 
burar och får gå fritt och äta och dricka när de vill, men det 
handlar snarare om ekonomi för uppfödarna än frihet för 
kycklingarna. Kycklingarna packas maximalt för att få plats med 
så många som möjligt på en så liten yta som möjligt, 
djurskyddslagen talar om ”antal kilo” per kvadratmeter. Det får 
vara 25 kilo per kvadratmeter men uppfödarna har fått dispens 
till 30 kilo och nu pressar de på för att få plats med 36 kilo eller 
25 – 35 kycklingar på en kvadratmeter. Jämfört med andra länder 
är det ändå stor plats. Det generella svenska förbudet mot 
inblandning av läkemedel i foder till djur gäller inte vid 
kycklinguppfödning. Kycklingarna måste istället medicineras 
redan från födseln för att ha en chans att överleva. De 
                                                           
27 http://www.sjv.se/publikationer/faktaom/jordbruksfakta.htm 2001-03-25 
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medicineras mot en tarmsjukdom som måste behandlas med 
antibiotika. Det är de trånga, dammiga miljön i stallarna som gör 
kycklingarna sjuka. Svensk kycklingproduktion handlar mest om 
att få fram enkilos småkycklingar till försäljning i affären till 
extrapriser. Dessa kycklingar, kallade gödkycklingar medicineras 
oavbrutet mot magsjuka under sin levnadstid som är cirka fyra 
veckor. Två tredjedelar av alla 55 miljoner slaktkycklingar är 
snabbuppfödda gödkycklingar.29  En studie som Charlotte Berg 
vid Sveriges Lantbruksuniversitet har gjort visar att 48,8 procent 
av slaktkycklingarna har defekta rörelsemönster och bara 36,5 
procent av kycklingarna var normala. Detta beror på den snabba 
tillväxten som ofta leder till den rad, smärtsamma konsekvenser 
för djuren. Kycklingarna skall nå en kroppsvikt på 1600 gram på 
bara 35 dagar. Den snabba uppfödningen leder till att 
kycklingarna får svåra missbildningar enligt studien. 30 
Av landets sex miljoner burhöns är det bara några tusen som går 
utomhus och får leva ett naturligt liv. De flesta sitter inburade, 
tre och tre i burar där varje höna inte har mer plats än ett A4-ark. 
Golvet består av ett nätgaller och maten kommer i rör, det är 
verkligen en äggfabrik. 700 besättningar står för över 90 % av 
produktionen.31 År 1988 kom en djurskyddslag som säger att alla 
höns skall släppas ut ur burarna senast den 1 januari 1999. 
Fortfarande år 2001 består den största äggproduktionen från 
höns i trånga burar. Orsaken till det är, enligt producenterna, att 

                                                                                                                
28 Ann-Marie Schröder, Köpa Mat , (Utbildningsbolaget Brevskolan 1995) s 
54,55 
29 Ann-Marie Schröder, Köpa Mat ,  s 59 
30 Tidningen Hem &Villa, årgång 12 Mars 2001 s 8 
31 Ann-Marie Schröder, Köpa Mat , s 86,87 
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de inte har något verkligt alternativ till burarna. Frigående höns 
blir sjukare, ägg från frigående höns blir dyrare för 
konsumenterna , det blir färre ägg är några av skälen 
producenterna anger. 
De svenska grisarna har det inte bättre även om det ibland finns 
bilder på ”glada” grisar på förpackningarna vi köper i affären.  
99,5 % av alla svenska slaktsvin lever inomhus hela sitt liv, på 
betonggolv i trånga bås. Ett hundrakilos slaktsvin har knappt en 
kvadratmeter att röra sig på. Maten kommer via rör och gör 
luften i stallarna dammiga och ohälsosam. Den miljön vållar 
luftvägsproblem hos grisarna och kräver antibiotikabehandling. 
Var fjärde slaktsvin har lungskador, enligt 
besiktningsveterinärernas slaktstatestik.32  
Det finns 1,8 miljoner nötkreatur i Sverige varav 466 000 är 
mjölkkor som producerar 3,3 miljoner ton mjölk. 
Omstruktureringar inom mjölkproduktionen har inneburit att 
antalet mjölkkobesättningar nästan har halverats under den 
senaste tio-årsperioden och antalet mjölkkor har minskat med 
drygt 20 %. Samtidigt har medelavkastningen per ko kraftigt 
ökat.33  
 
Är det omöjligt idag med en liten gård med mindre antal djur att 
försörja sig eller måste man satsa på stordrift för att det skall gå 
ihop ekonomiskt? Tvingas människor till centralisering och 
stordrift för att överhuvudtaget kunna arbeta med att föda upp 

                                                           
32 Ann-Marie Schröder, Köpa Mat , s 45 
33 http:// www.sjv.se/publikationer/faktaom/jordbruksfakta.htm s 4, 2001-03-
25 
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djur, till kött, mjölk och äggproduktion? Peter Singer, känd 
djurrättsfilosof, säger att det idag inte är praktiskt möjligt att föda 
upp djur i stor skala utan att tillfoga dem ett betydande lidande. 

Även om man inte skulle använda intensiva metoder så medför 
de traditionella metoderna att djuren kastreras, tidigt separeas 
från modern, tas ut ur den sociala gemenskapen, brännmärks, 
transporteras till slakthuset och slutligen slaktas. 34  Det kanske 
skulle gå att föda upp djur utan lidande i liten skala men med 
dagens stadsbefolkning skulle kött som framställts på det sättet 
inte räcka till. Det köttet skulle även bli så mycket dyrare än 
dagens djurkött. 
 

Den massmediala bilden av 
djurtransporter framställs allt oftare som 

plågsam och grym. 

Nedanstående är ett sammandrag av Djurens rätts 
informationsfolder om djurtransporter inom EU.  
Kor och får och grisar som inte kan gå men får elstötar för att gå 
framåt, tjurar som lyfts från transportfordonen med en kedja 
runt benet, blod som rinner från lastbilen och skräckslagna djur 
som förtvivlat försöker klämma sig igenom 
ventilationsspringorna. Det är EU- bidrag som bidrar till 
transport av levande nötkreatur runt i Europa under dessa 
förhållandet. Andra EU- bidrag bidrar också till grymma 

                                                           
34 Peter Singer, Djurens frigörelse, (Nya Doxa Nora 1992) s 121 ff  
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transporter som exempelvis bidraget till slakt av mycket unga 
kalvar. Dessa transporteras endast några dagar gamla från länder 
som inte betalar ut bidrag till länder som betalar ut bidragen.35  
Gödkalv är fortfarande en eftertraktad delikatess i länder som till 
exempel Frankrike, Belgien och Holland. De egna kalvarna 
räcker inte till och därför importeras levande kalvar från 
England. Nyfödda kalvar packas i trånga trälådor och fraktas 
med båt över kanalen. Spädkalvarna föds sedan upp inomhus i 
halvmörker i minimala gallerburar. För att köttet skall bli så vitt 
och mjällt som möjligt föds kalvarna upp på en diet av vatten 
och torrmjölk. Djurskyddsorganisationer över hela Europa har i 
åratal protesterat mot de plågsamma transporterna och den 
plågsamma uppfödningen.36   
  
Enligt en artikel i Göteborgs Posten den 29 januari 2001 planeras 
det skärpta EU- villkor för djurtransporter. Det förbereds 
hårdare regler för ventilation, temperatur och djurhälsa i ett nytt 
direktivförslag som presenteras i vår, detta efter påtryckningar 
från bland annat Sverige. TT:s korrespondent, Jonas Lindgren 
säger att uppgifterna bekräftas av EU-kommissionens 
taleskvinna Beate Gminder. De arbetar med en rejäl 
uppstramning av de nuvarande bestämmelserna, som 
härstammar från 1995 som bland annat förbjuder att djur får 
färdas längre än åtta timmar utan mat och vila, men villkoren 
följs sällan, säger Gminder. Enligt en rapport från EU-

                                                           
35 Djurtransporterna i EU – har inte blivit bättre ,En informationsfolder från 
Nordiska Samfundet Mot Plågsamma Djurförsök 
36 Ann-Marie Schröder ,Köpa Mat,  s 49, 50 
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kommissionen har flertalet länder infört bestämmelserna i 
nationell lagstiftning, men det är få som kontrollerar hur de 
tillämpas i praktiken. Rapporten avslöjar stora problem med för 
långa transporter, dåliga fordon, bristande ventilationer och en 
brutal hantering av djuren. Problemen har tidigare utmålats som 
mest allvarliga i sydliga länder men nya uppgifter visar att brutala 
transporter förekommer även i norra Europa. Margareta 
Winberg (Sveriges jordbruksminister) säger att detta är ett 
allvarligt probelm och att hon länge har efterlyst hårdare 
tillämpning och striktare regler.37   
 
Folkpartiets Lars Leijonborg och Marit Paulsen sade i ett 

seminarium den 13 januari 2001 angående miljö- och 

livsmedelsfrågor att Sverige bland annat bör arbeta för ett stopp för 

plågsamma djurtransporter. De menar att svensk djurhållning är 

bättre än andra EU-länder men att det finns skamfläckar som 

behöver åtgärdas. En av skamfläckarna var till exempel exporten av 

svenska gödkalvar till Holland, där de föds upp på blodmjöl, 

fjädermjöl och fett från kadaverfabrikerna. Det kan inte uteslutas att 

några av dem säljs på djurmarknaderna i Bryssel, och det kan således 

vara svenska kalvar som utsätts för det fruktansvärda djurplågeri vi 

med avsmak sett i TV, säger Leijonborg och Paulsen. De säger 

vidare att exportbidragen för levande djur måste avskaffas, det är 

bidragen som gör de allra värsta djurtransporterna lönsamma. 

Transportvägarna måste också radikalt förkortas och inga transporter 

bör vara mer än femio mil. De anser att Sverie bör kräva att EU 

                                                           
37 http://www.gp.se/nyheter/29/fasta/ftext/ttutr.shtml   2001-03-26  från 
måndagen 29 januari 2001 s 5,6  
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förbjuder långa transporter och på så vis skulle det gå att sätta stopp 

för den svenska kalvexporten.  

 

Vad säger djurskyddlagen om 
djurtransporter ? 

Vad säger djurskydslagen om djurtransporten ? 
Det har skett en kraftig utveckling på djurskyddets område 
överallt i Europa. Vetenskapliga undersökningar om djurens 
hälsa och välbefinnande har gett mycket information om 
förutsättningarna för djurens välmåga och grundläggande behov. 
Även invånarnas åsikter om djurens egenvärde och rätt 
behandlande har lett till förändringar. En högre levnadsstandard 
för människorna har även fått till stånd krav på att likaledes 
djurens livskvalitet skall förbättras. I Sverige är det Jord- 
skogsbruksministeriet som leder, styr och allmänt bevakar att 
djurskyddsbestämmelserna följs i vårt land. Inom länet är det 
länsveterinären som övervakar att djurskyddsbestämmelserna 
efterlevs, inom kommunerna är det kommunalveterinären, 
hälsoinspektören och polisen. Övervakningen av djurtransporter 
på landsväg är polisens uppgift.38  
Jord-och skogsbruksminiseriet har beslutat angående krav på 
skydd av djur vid transport och de beskriver i 1§ syftet med 
beslutet. 39 Syftet  är att i samband med transport skydda 

                                                           
38 http://www.mmm.fi/svenska/veterinarvard/Djurskydd.htm   2001-03-26 
39 http://www.mmm.fi/elintarvikkeet_elaimet/laki/x/f/f6.htm   2001-03-26, s 
1, 2 
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ryggradsdjur mot skador och sjukdom samt mot alla undvikliga 
lidande, smärtor och plågor. 
I § 2 som handlar om allmänna krav på transportmedel sägs det 
att det skall finnas lämplig och tillräcklig belysning så att djuren 
tryggt kan lastas samt kontrolleras, utfodras, vattnas och i övrigt 
skötas på annat sätt. 
§ 3 handlar om att djuren som skall transporteras skall 
förberedas för transporten genom lämplig utfodring. Djuren 
skall vid behov vänjas vid det foder och den dryck som kommer 
att ges dem under transporten. Djuren skall också transporteras 
till bestämmelseorten utan dröjsmål. Om djurtransporten måste 
avbrytas för längre tid än två timmar, skall lämpliga arrangemang 
vidtas för djuren. Djuren skall då lastas av och placerar i lämpliga 
förvaringsutrymmen. 
Det finns också bestämmelser för hur stor plats varje djur måste 
ha, hur avlastning och pålastning skall gå till, hur rampen för 
detta skall se ut och mycket, mycket mera. Det finns också 
skrivet i kapitel 1 Allmänna bestämmelser om de transporterade 
djurens välbefinnande 1.4. ”Efter en transport som varat i mer 
än 8 timmar skall övervakningen av djurens hälsotillstånd och 
välbefinnande ägnas särskild uppmärksamhet i 45 dagars tid, om 
avsikten inte är att djuren skall slaktas genast eller snart efter 
transporten.40  
 
Dessa lagar stämmer dåligt med massmedias bild av 
djurtransporter. Är det massmedia som överdriver/förfalskar 

                                                           
40 http://www.mmm.fi/elintarvikkeet_elaimet/laki/x/f/f6.htm   2001-03-26 s 
6 
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sina bilder eller är inte djurskyddslagarna tillräckliga? Måste 
djurskyddslagarna förbättras och en noggrannare kontroll införas 
för att de skall efterlevas? Inom EU –kommissionen har man 
insett att djurtransporterna är ett stort problem och att det måste 
bli en striktare lagstiftning och hårdare kontroller på att den 
efterlevs.   

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera hur de etiska/filosofiska 
argumenten kan se ut för ett visst förhållningssätt till djur och 
hur dessa etiska regler/normer kan gestalta sig i ett 
vardagstänkande? Jag vill undersöka hur ett antal aktiva 
människor inom Förbundet Djurens rätt/eller människor som 
tagit ståndpunkt för djuren genom sina matvanor, det vill säga 
genom att vara vegetarianer, argumenterar, förhåller sig till och 
använder sig av de teoretiska ställningstaganden som finns i den 
filosofiska litteraturen.  
 
Jag vill studera och analysera hur dessa människor förhåller sig 
till och resonerar kring frågor som: är djuren jämlika med 
människor och har de några rättigheter och i så fall på vilka 
grunder? Har vi något ansvar för djurens liv och lidande?  Vilka 
olika tänkesätt/förhållningssätt finns det att utgå ifrån? Har vi ett 
skyddsansvar för djuren?  Har djuren ett eget 
existensberättigande oberoende av människan eller deras relation 
till människan? 
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Metod, urval och etik 

Jag har valt att studera den filosofiska litteraturen för att ge en 
bakgrund till några olika etiska förhållningssätt till djur. Dessa 
förhållningssätt har jag utgått ifrån i vissa av frågeställningarna 
och jag har sedan presenterat dem för informanterna för att 
diskutera deras syn på dessa filosofers förhållningssätt. Inom den 
litteraturen har jag valt Peter Singer, Tom Regan samt Josefin 
Donovan som en del av sympatiteoretikerna. Jag har även gjort 
intervjuer för att se hur etiken fungerar empiriskt, detta för att 
studera hur man bedömer konkreta situationer efter abstrakta 
regler. Detta för att få en beskrivande -deskriptiv etik. Jag har 
valt att studera Peter Singer som förespråkare för utilitarismen 
och som kan sägas vara en förgrundsgestalt för djurens rätt i 
Sverige. Han förespråkar lika hänsyn till individers intressen 
oavsett art, kön, ras, etc.  Jag har också studerat Tom Regan, 
även han en känd djurrättsfilosof i Sverige, som förespråkar 
rättighetsteorin. Han menar att varje varelse har ett inneboende 
värde och grundläggande moraliska rättigheter som rätt till liv, 
frihet och fysisk integritet. Jag har likaså betraktat feministen 
Josefin Donovans argument som en del av sympatiteoretikernas 
syn på djurrättsfrågor. Sympatiteoretikerna menar att sympati, 
medkänsla och omsorg är den grund på vilken man bör bygga 
teorier för hur man bör behandla människor och djur. De menar 
att man inte kan bortse från det personliga, kontextuella och det 
känslomässiga i en etisk fråga.   
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Urval: Jag har gjort fyra intervjuer med personer som är 
medlemmar i Förbundet Djurens rätt och arbetar aktivt för 
djurens rättigheter och/eller personer som har visat ett större 
intresse för djurens rättigheter genom sina matvanor, det vill 
säga, de är vegetarianer och äter inte djur. Jag har gjort detta 
urval för att kunna intervjua personer som har visat ett större 
intresse eller engagemang för djurens liv och lidande än 
allmännheten.   
 
Etik: De etiska reglerna jag har följt är de fyra huvudkrav som 
finns beskrivna i detalj i HSFR:s folder Etik41. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. De intervjuade skall veta syftet med 
undersökningen, vem man är, varifrån man kommer, att man vill 
göra en personlig intervju och varför man vill göra det. De skall 
även veta att deras medverkan är frivillig och att den intervjuade 
har rätt att bestämma över sin medverkan, hur länge och på vilka 
villkor det skall ske. Den intervjuade har även rätt att avbryta sin 
medverkan när som helst under arbetets gång. Det insamlade 
materialet kommer att avidentifieras och det är endast den som 
gjort intervjuerna som kommer att veta informanternas rätta 
identitet. De medverkande kommer att få ta del av resultatet av 
undersökningen. Vid intervjuerna är det också viktigt att se sin 
egen roll i att utforma berättelsen. Holstein & Gubrium menar 
att intervjuaren är delaktig i att utforma berättelsen genom att 
vara en ”aktiv intervjuare”. Intervjun är en interaktion mellan 

                                                           
41 Humanistiska – Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet, Forskningsrådets etiska 
principer i humanistiska- samhällsvetenskaplig forskning, (1990) 
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parter och intervjun kan ses som ett samspel mellan intervjuare 
och informant.42 
Billy Ehn nämner att i intervjuer styrs och formas berättelsen av 
en mängd olika faktorer som exempelvis 

 

Forskarens kunskapsmål och 
frågor samt den utfrågades vilja 
och förmåga att gestalta sina 
erfarenheter, hans eller hennes 
intressen av att presentera sig själv 
på ett visst sätt och förklara eller 
rättfärdiga sina handlingar […] 
därutöver måste man räkna med 
sociala normer och kulturella 
föreställningar som strukturerar 
framställningen.43 

 

Intervjuerna har varat mellan fyrtiofem minuter och en timme. 
Intervjuerna har genomförts med en informant i taget, hemma 
hos informanterna, på Djurens rätts lokal eller på Campus 
Norrköping. Intervjuerna har genomförts med bandspelare och 
därefter transkriberats helt eller delvis beroende på bandets 
kvalitet.  Jag har valt att ha en del konkreta frågeställningar kring 
djur som föda och djur som försöksdjur inom medicinska 

                                                           
42 J.Holstein, J. Gubrium, The active interview, (Thousands Oaks, California 1995) 
s 3 
43 Billy Ehn ”Livet som intervjukonstruktion”, Självbiografi, Kultur, Liv, red 
Christoffer Tigerstedt m. fl Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 
Stockholm/Skåne 1992) s 207 
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experiment. Jag har även haft några frågeställningar där 
informanterna har resonerat fram ett möjligt svar och därefter i 
vissa fall ej kommit fram till något enkelt svar.  
Jag har läst igenom mina transkriberade intervjuer flera gånger 
för att hitta teman som återkommer i intervjuerna. Jag har även 
jämfört de olika intervjuerna med varandra för att hitta skillnader 
och likheter i materialet. Detta enligt en slags grounded theory 
med en induktiv ansats. Induktiv metod innebär att man studerar 
forskningsobjektet utan att först ha förankrat undersökningen i 
en vedertagen teori och utifrån den insamlade informationen, 
empirin, formulerar en teori. Detta till skillnad från en deduktiv 
metod som kan sägas vara bevisandets väg, där man utgår från 
en befintlig teori och drar slutsatser om enskilda företeelser.44    
Samtidigt måste man som forskare problematisera sin egen roll 
att kunna gå in i ett forskningsområde helt förutsättningslöst. 
Man har ju ändå sina egna idéer och föreställningar som färgar 
och påverkar forskningen, speciellt vid ämnen som man själv är 
intresserad av eller engagerad i. Detta är något som jag är väl 
medveten om i denna uppsats.  
Jag har haft en slags induktiv ansats på mitt analysarbete men 
samtidigt haft teorier i bakgrunden så mitt analysarbete kan sägas 
ha pendlat mellan teori och emperi och senare hamnat i tidigare 
existerande teorier.   

                                                           
44 Runa Patetl, Bo Davidsson,  Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning,  (Studentlitteratur, Lund 1991) s 20,21 
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Varifrån kommer våra attityder till djur? 

Våra attityder mot djur har sina rötter i den västerländska 
idevärlden, i judendomen och det gamla Grekland. Djurförsöken 
är Västerlandets påfund. 45 Med den judisk-kristna religionens 
och naturuppfattningens genombrott sker något mycket 
avgörande vad gäller människans syn på naturen och synen på 
hennes egen ställning i denna. Naturen avmytologiserades och 
dess gudomlighet och hemlighetsfullhet försvinner. Världen är 
fortfarande en skapelse av Gud, men den har skapats åt 
människan – och naturen ställs i människans tjänst. Livet klyvs i 
två delar, den mänskliga och en icke-mänsklig och där den icke-
mänskliga anses som själlös. På så sätt fastställer man 
människans egenart i relation till djuren. Människan görs till 
världens herre. Redan i bibeln fick människan lära sig att hon 
skapats av gud för att vara världens herre. I första Mosebok 1:28 
säger Gud: 
 

Varen fruktsamma och föröken 
eder, och uppfyllen jorden och 
läggen den under eder; och råden 
över fiskarna i havet och över 
fåglarna under himmelen och över 
alla djur som röra sig på jorden. 

 

                                                           
45 Ulf Löfgren, Djurförsök, En bok om vetenskapligt djuplågeri och mänsklig förnedring 
(Uddevalla 1979)s 164 ff 
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Efter människans fall fördrivs hon från Paradiset, hon kläds i 
djurhudar och hon offrar djur till Gud. Sedan kom syndafloden 
och utplånade nästan alla djur som straff för människans synd. 
Vid syndafloden samlar Noa två av varje djurslag och tar med sig 
i Arken. 
När syndafloden var över tackar Noa Gud genom att bränna upp 
en del av djuren. Gud välsignar då Noa med orden  
 

Och må fruktan och förskräckelse 
för eder komma över alla djur på 
jorden och alla fåglar på 
himmelen; jämte allt som krälar på 
marken och alla fiskar i havet vare 
de givna i eder hand.46 

 

Därmed hade Gud oåterkalleligt föreskrivit människans 
herravälde. Klyftan mellan djuren och människan var definitiv 
och oöverstiglig. Människan hade ju skapats till Guds avbild och 
därmed blivit upphöjd till världens herre. Kristendomen med sitt 
nitiska förnekande av människans släktskap med naturen har haft 
en oerhörd betydelse för människans utveckling och 
moraluppfattning under de senaste årtusendena. För djuren 
däremot har kristendomen varit direkt katastrofal47. I Bibeln 
finner man inte något konsekvent, osjälviskt intresse för djuren. 
Allt kretsar kring människan. Det finns ingenting som 

                                                           
46 Första Moseboken 9:2 
47 Ulf Löfgren, Djurförsök, En bok om vetenskapligt djuplågeri och mänsklig förnedring  
s 165  
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ifrågasätter den fundamentala synen, att människan är skapelsens 
krona och att alla andra djur är underställda människan.   

Nyttoperspektivet 

R D Laing säger angående vårt sätt att behandla djuren  
 

Det står helt klart att vi, när vi 
skymfar djuren, kränker både vårt 
förhållande till djuren och till oss 
själva. Vi förlorar i mänsklighet så 
till den grad att vi behandlar alla 
slags levande varelser som ting48  

 
Det finns många skäl till varför människor behandlar andra djur 
illa. Ett skäl har att göra med individen själv, individers vanor, 
andra med samhället. En av de starkaste förutsättningarna för 
människors behandling av djur är föreställningen att djur inte är 
annat än ting. Godlovitch jämför det med att somliga menar att 
krig skulle vara omöjligt om inte soldatens attityd till fienden 
avhumaniserades. Han menar att det är själva förutsättningen för 
att krig skulle kunna förekomma och det är samma 
förutsättningar för många människors brutala behandling av djur. 
 
Godlovitch menar att människor har utnyttjat djur för att främja 
sina egna syften när de har ansett det lämpligt. Han säger att vi 
har kommit att betrakta djur, precis som hus och stolar, på 
                                                           
48 RD Laing i Djur människor moral, Stanley Godlovitch, Nyttoperspektivet 
Stanley och Rosalind Godlovitch, John Harris (Aldus Stockholm 1976) s 207 
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grundval av det nyttovärde de har för oss. Detta har att göra med 
vårt sätt att klassifiera världen omkring oss och en naturlig fråga 
är då, vad är anledningen till att detta väsen finns till?  För de 
flesta människor blir det en mening om vi besvarar frågan med: 
för att vi skall dra nytta av den/det. Detta är ett synsätt som kan 
sammanfattas i den allmänna formen som kan vara: ”X är på ett 
bestämt sätt för att vi skall kunna utnyttja X på något sätt”.49 
Detta argument kan vara tillämpligt på produkter som framställts 
av människor. Vad som gör det till en felaktig föreställning, 
enligt Godlovitch, är det inkorrekta antagandet att det har ett 
mycket större tillämplingsområde än det egentligen har som till 
exempel att tillämpa det på djur. Djuren är på ett bestämt sätt för 
att vi skall kunna utnyttja dem på något sätt exempelvis som mat, 
skinn, päls och mycket mera. Den missuppfattningen finns 
tydligt i den judisk-kristna synen på människans förhållande till 
andra djur. Man kan säga att det är ett försök att av egen intresse 
vrida tänkesättet om användbarheten till ett tänkesätt om 
mänskliga nyttovärden. Om det ändå inte skulle fungera fullt ut 
kan man introducera en gudom för att tillåta en mycket oduglig 
slutsats.    
En hänsynslösare och världsligare form av argumentet lyder så 
här: 
 

 Djur (av en särskild sort) är så 
och så till sin natur; alltså låt oss 
utnyttja dem.50 

                                                           
49 Stanley och Rosalind Godlovitch, John Harris, Djur människor moral, s 213 
50 Stanley och Rosalind Godlovitch, John Harris, Djur människor moral, s 213 
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Detta argument stämmer väl överens med Västerlandets 
kapitalism och dess mål att expandera till vilket pris som helst. 
Båda dessa uppfattningar  tycks ha en gemensam historia som 
avslöjar att våra attityder gentemot djur till stor del är resultatet 
av vårt sätt att klassifiera saker.  
 
Ett annat uttalande för att belysa denna inställning stod en 
kanadensisk minister för när han utfrågades om en brutal slakt 
på sälungar i S:t Lawrenceviken 1968. Hans svar för att 
rättfärdiga denna verksamhet var: Hundratals människor lever på 
denna näring. Sälarna möter detta brutala slut enbart för att tjäna 
det högre goda, det mänskliga välbefinnandet. Slakten är inte 
bara tillrådig utan rättmätig, eftersom dessa djur finns på jorden 
för att tillfredställa ett bestämt mänskligt begär.51 Vi ser här att 
när det berör mänsklig ekonomi sanktioneras ett utnyttjande av 
djur. Detta är ett ganska gammalt exempel men vi kan se 
exempel på detta synsätt även idag, över trettio år senare, när det 
gäller till exempel att släppa ut hönsen ur burarna och 
kycklinguppfödning med mera. Det som betyder något är de 
ekonomiska intressena inte djurens lidande.  
 
Vi kan sammanfatta dessa resonemang i två typer av argument: 
djuren existerar som de gör för att vi skall kunna utnyttja dem. 
Själv deras existensberättigande grundas på nyttovärdet för 
människan. 

                                                           
51 Stanley och Rosalind Godlovitch , John Harris Djur människor moral, s 
214,215 
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Det andra argumentet säger att X existerar och har dessa 
egenskaper, därför skall vi utnyttja X. Detta argument förutsätter 
att vi har rätt att utnyttja en användbar sak. Det i sig är inget 
argument utan ett uttryck för ett större begreppssystem som 
enbart grundar sig på den funktionella klassifieringen.52 Detta 
argument är delvis beroende av det första argumentet.  

Presentation av några olika 

filosofiska/teoretiska ståndpunkter 

Lika hänsyn till intressen  

Peter Singer, professor vid Monash University i Melbourne, 
Australien, utilitarist och känd djuretiker och förespråkare för 
lika hänsyn till intressen oavsett art. Utilitarismen är kanske den 
mest kända etiska teori inom djurrättsfrågor. Utilitarismen har 
dessutom en djurvänlig historia med tänkare som Jeremy 
Bentham som på 1700-talet formulerade de ord som ofta 
används som argument i djurrättsfrågor  

Frågan är inte : Kan de resonera?, ej heller: Kan de tala ? 
Utan: kan de lida? 53 

 
Utilitarismen är en konsekventialistisk teori, det är 
konsekvenserna man skall titta på när man gör en moralisk 
bedömning. Enligt denna teori är den handling rätt som ger 
upphov till bäst konsekvenser. När vi handlar skall vi sträva efter 

                                                           
52 Stanley och Rosalind Godlovitch , John Harris Djur människor moral,  s 224 ff 
53 Peter Singer,Djurens frigörelse  s 37 
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att maximerar lyckan, eller tillfredsställandet av 
preferenser/önskningar. Det är konsekvenserna för 
mänskligheten i stort samt enligt vissa utilitarister, även för 
djuren när man bedömer en handling som moraliskt rätt. Enligt 
Peter Singer skall även djurens preferenser tas med i beräkningen 
för konsekvenserna av en handling. Det finns inga övertygande 
skäl att uppfatta människor, (d.v.s. medlemmar av arten homo 
sapiens ) som särskilt värdefulla och unika. Idén om att 
människan är särskilt värdefull är enligt Singer ett uttryck för 
artism.54 Artism eller speciesism betyder att göra moraliska 
värderingar efter biologisk arttillhörighet. Detta kan jämföras 
med sexism eller rasism, enligt Singer.  
En utilitarist accepterar två moraliska principer. Den första är 
jämlikhet: allas intressen räknas, och likartade intressen måste 
anses ha lika vikt. Det är allas smärta eller frustration som har 
betydelse, och lika stor betydelse som hos någon annan.  
Den andra principen är nytta : utför den handling som medför 
den bästa balansen mellan tillfredsställelse  och frustration för 
alla som påverkas av utgången.  
Utvidgningen av den grundläggande jämlikhetsprincipen från en 
grupp till en annan innebär inte att vi måste behandla båda 
grupperna på precis samma sätt eller garantera båda grupperna 
precis samma rättigheter. Den grundläggande 
jämlikhetsprincipen fordrar inte lika eller identiskt behandling, 
den kräver lika hänsyn till intressen. Jämlik hänsyn till olika 
varelser kan leda till olika behandling och olika rättigheter.55 

                                                           
54 Peter Singer, Djurens frigörelse  
55 Peter Singer,Djurens frigörelse s 32 
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Jämlikhet är en moralisk idé, inte ett faktaomdöme. En av de få 
filosofer som förstod att jämlikhetsprincipen kan tillämpas på 
medlemmar av andra arter likväl som på medlemmar av vår egen 
art var Jeremy Bentham. Han säger i en text skriven då britterna 
fortfarande höll svarta människor som slavar: 
 

Den dag kan komma då skapelsens övriga djur må 
erhålla de rättigheter som aldrig skulle kunna undanhållas 
dem på annat sätt än genom tyranni. Fransmännen har 
redan upptäckt att hudens svärta inte utgör skäl att utan 
gottgörelse utlämna en människa till en plågoandes 
godtycke. En dag kanske det inses att antalet ben, 
hudens behåring eller avsaknad av os sacrum (korsbenet) 
är lika otillräckliga skäl att utlämna en förnimmande 
varelse till samma öde. Vad skulle annars kunna 
känneteckna den oöverstigliga gränsen? Är det förmågan 
att tänka förnuftigt eller kanske förmågan att diskutera? 
Men en vuxen häst eller hund är ett ojämförligt mer 
rationellt liksom mer kommunicerbart djur än ett barn 
på en dag , en vecka  eller t.o.m. en månads ålder. Man 
kan anta att de vore annorlunda, vad skulle det spela för 
roll? Frågan är inte: Kan det resonera? ej heller: Kan de 
tala? utan: Kan de lida?56 
 

Lider en individ kan det aldrig vara moraliskt berättigat att vägra 
ta hänsyn till detta lidande. Vilken individens natur än är så 
kräver jämlikhetsprincipen att dess lidande jämställs med samma 
lidande hos varje annan individ, så långt en grov jämförelse låter 

                                                           
56 Peter Singer, Djurens frigörelse,  s 37 
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sig göras. Är individen oförmögen att lida eller känna välbehag 
eller lycka finns det inget att ta hänsyn till. Så gränsen för 
förmåga att känna (lida/känna välbehag) är den enda försvarbara 
gränsen för hänsyn till andras intressen. Att dra en gräns utifrån 
någon annan egenskap som intelligens eller rationalitet vore att 
dra den på ett godtyckligt sätt enligt Singer. 57   
Bentham talar om förmågan att lida som det vitala kännetecknet 
vilket berättigar en individ till jämlik hänsyn. Förmågan att lida 
och/eller känna välbehag är inte vilken egenskap som helst som 
t.ex. högre matematik eller språk. Genom att ha förmågan att 
lida/känna välbehag utesluter Bentham inte godtyckligt några 
intressen över huvud taget. Det gör däremot de som talar om 
innehav av förnuft eller språk. Förmågan att lida och känna 
välbehag är en förutsättning för att ha några intressen över 
huvud taget, ett villkor som måste vara uppfyllt innan vi kan tala 
om intressen på ett meningsfullt sätt. För att undvika speciesism 
måste vi medge att alla varelser som är lika i alla relevanta 
avseenden har lika stor rätt till liv. Inte bara att man tillhör vår 
egen biologiska art kan vara relevant för denna rättighet.  
Sammanfattningsvis kan sägas om Singer att han förepråkar 
principen om lika hänsyn till intressen. Hans grundval är att vi 
bör ta lika hänsyn till intressen oavsett vems intressen det är, gris 
eller människa. En individ som har intressen är en individ som 
kan lida och känna lycka. En individs intressen berättigar till 
hänsyn oavsett art, kön, ras etc. Den handling är rätt som ger 
minst lika stor preferenstillfredsställelse alternativt minst lika lite 
lidande jämfört med varje annan tänkbar alternativ handling. 
                                                           
57 Peter Singer s 38,39  och Peter Singer Praktisk Etik  (Falun 1996) s 58 ff 
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Singer skiljer på jämlikhet och värde av liv. Lidandet är lika illa 
var det än uppstår, döden är inte lika illa vem den än drabbar. 
Uppfattande/upplevande individer har olika intressen av att leva 
vidare. En självmedveten individ (en individ som kan se sig själv 
som existerande över tid) har intresse av fortsatt liv. En sådan 
individ har personstatus. En icke- självmedveten individ har inte 
detta intresse och kan därmed inte inneha personstatus. 
Medvetande graden avgör individers intresse av liv. Att smärtfritt 
döda en individ som ej har personstatus behöver inte vara orätt 
om individen kan  ersättas av en ny varelse som kommer att 
kunna erfara motsvarande preferenstillfredställelse.58  
 

Rättighetsteorin 

Tom Regan professor i filosofi vid North Carolina State 
University i Raleigh, USA och förespråkare för att djuren har 
grundläggande moraliska rättigheter. Grundläggande moraliska 
rättigheter är t.ex. liv, frihet och fysisk integritet. Regan menar att 
gränsen för innehav av moraliska rättigheter kan sättas så lågt att 
till och med små barn kan motsvara dem. Barn lever inte bara i 
världen de är medvetna om världen. De är komplicerade 
psykologiska varelser med upplevelsemässig välfärd och liv. De 
är någon inte någonting och som sådana är barn ett livssubjekt 
och har ett liv som kan gå dem väl eller gå dem illa. Regan menar 
att dessa rättigheter inte upphör vid vår artgräns. Även djur har 
dessa egenskaper som befäster grundläggande moraliska 

                                                           
58 Lisa Gålmark, Djurrätt en fråga om frihet,jämlikhet, solidaritet  s50 
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rättigheter. Djur är också livssubjekt med grundläggande 
moraliska rättigheter som rätten till liv, frihet och fysisk 
integritet. Erkännandet av djurs rättigheter skulle fodra radikala 
förändringar både i enskilda människors liv och i lagligt 
sanktionerad politik anser Regan.59    
Regan menar att endast varelser med inneboende värde har 
rättigheter. Inneboende värde är det som individer har 
oberoende av hur goda eller användbara de är för andra, och 
rättigheter är det som skyddar detta värde. Endast livssubjekt har 
inneboende värde. Livssubjekt är endast självmedvetna varelser, 
kapabla att hysa viljeattityder och trosföreställningar. De är 
avsiktliga aktörer som kan ha ett begrepp om framtiden och ha 
mål.  Regan anser att praktiskt alla mentalt normala däggdjur 
som är ett år eller äldre är livssubjekt och alltså har ett 
inneboende värde som tillåter dem att ha rättigheter.60 
 
Regan förespråkar den del av djurrättsrörelsen som har följande 
som mål  

• Totalt avskaffande av användning av djur inom 
vetenskapen  

• Totalt avskaffande av kommersiell djurhållning inom 
lantbruket 

• Totalt avskaffande av nöjes- och kommersiell jakt och 
fällfångst61 

                                                           
59 Tom Regan ,Djurens rättigheter En filosofisk argumentation (Nya Doxa Nora 1999)  
60 Lori Gruen , Djuretik – en överblick, i Djur & människor en antologi i djuretik, 
red Lisa Gålmark, (Nya Doxa  Nora 1997) s 41 
61 Tom Regan, Djurens rättigheter, i Djur &människor, en antologi i djuretik, red 
Lisa Gålmark, s 28 
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Regan menar att hela systemet är fel. Det grundläggande 
systemet som tillåter oss att betrakta djur som våra resurser, här 
för vår skull – för att ätas eller manipuleras kirurgiskt eller 
utnyttjas för nöje eller vinning.  

Moraliska agenter och moraliska objekt  

Moraliska agenter är individer som har en mängd sofistikerade 
förmågor, bland annat förmågan att använda sig av opartiska 
moralprinciper för att besluta vad som bör göras, med allt i 
åtanke, och när beslutet är fattat fritt välja eller låta bli att välja 
efter vad moralen kräver, som de ser det.62  På grund av att 
moraliska agenter har dessa förmågor är de ansvariga för sina 
handlingar förutsatt att omständigheterna när de handlade inte är 
annorlunda. Om en handling är ett resultat av press, tvång, 
oundviklig okunnighet eller någon psykisk störning kan individen 
rättvist försvaras från att hållas ansvarig för att ha handlat som 
han eller hon gjorde under omständigheterna.63 Men när det inte 
finns några försvarande omständigheter är det rättvist och 
befogat att hålla moraliska agenter ansvariga för sina handlingar. 
Eftersom det är de själva som ytterst bestämmer vad de skall 
göra är det också de som måste bära det moraliska ansvaret för 
vad de gör eller inte gör. Normala vuxna människor är 
paradigmindividerna för vad som anses vara moraliska agenter, 
menar Regan.64 Normala vuxna människor betraktas ha en 

                                                           
62 Tom Regan , Djurens rättigheter, en filosofisk argumentation  s 149, 150  
63 Tom Regan,  Djurens rättigheter, en filosofisk argumentation  s 148 
64 paradigm kan sägas vara system av antaganden och tankemönster som är 
allmänt erkända inom ett vetenskapligt område.  
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mängd sofistikerade förmågor, de anses kunna ta moraliska 
beslut, vara ansvariga för sina handlingar, därför bedöms de vara 
paradigmindivider för moraliska agenter.  
 
I motsats till moraliska agenter finns moraliska objekt. Moraliska 
objekt saknar förutsättningar att kontrollera sitt beteende på ett 
sådant sätt att det skulle kunna göra dem moraliskt ansvariga för 
sina gärningar. Ett moraliskt objekt saknar förmåga att 
formulera, eller använda moralprinciper i överväganden om 
vilken av ett antal möjliga handlingar det vore rätt och riktigt att 
utföra. Moraliska objekt kan inte göra det som är rätt eller heller 
det som är fel, det är bara moraliska agenter som kan göra det 
som är rätt eller fel. Mänskliga spädbarn, småbarn och mentalt 
funktionshindrade av alla åldrar är paradigmfall för mänskliga 
moraliska objekt.65 Individer som är moraliska objekt skiljer sig 
från varandra på moraliskt signifikanta sätt, till exempel de som 
är medvetna och kännande men som saknar andra mentala 
förmågor och de som är medvetna, kännande och besitter de 
andra kognitiva och viljestyrda förmågor som till exempel minne. 
Några djur tillhör den första gruppen men några tillhör 
förmodligen även den andra gruppen. 
Sammanfattningsvis kan sägas om Regans teori. Varje individ 
som är upplevande subjekt i sitt eget liv har inneboende värde 
som inte bör ställas mot någon annans inneboende värde. 
Djurindivider som har ett psyke, ett centralt nervsystem har 
också etiska rättigheter. En sådan individs välgång har värde för 
den oberoende av dess nytta för andra. Regan menar att det alltid 
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är fel att begå våldtäckt, döda, tortera, utföra plågsamma 
experiment etc. Vår moraliska intution säger oss att det är fel. 
Regan kallar det ”ill.gotten gains” (orättfärdiga vinster). Sådan 
handlingars eventuella goda konsekvenser kan inte rättfärdiga det 
orätta i handlingen.66     
 

Sympatiteoretiker 

Dessa teoretiker är kritiska mot Singer och Regans brist på 
känslor i sitt resonemang kring djurrättsfrågor. Frändskap eller 
närhet är ett mycket viktigt element i praktiskt taget varenda 
aspekt av vårt dagliga liv. Att förneka det inflytande frändskap 
eller närhet har och föredra någon teoretisk konstruktion med 
fullständig jämlikhet, kan bedömas som helgonlikt men är 
förmodligen omöjligt för de flesta vanliga dödliga som står inför 
komplexa beslut. Denna fokusering på abstraktion är inte unik 
för moralteorin. Filosofer långt före både Singer och Regan 
förutsatte att ett beslut, för att vara etiskt måste nå långt bortom 
våra egna preferenser och vår partiskhet. De menar att etik, 
måste vara universell, och universalitet kan bara uppnås genom 
abstrakt resonemang. Regan säger 
 

” Vi vet att många – bokstavligen miljarder och åter 
miljarder- av dessa djur upplever ett liv på det sätt som 
förklarats, och har vi inneboende värde, så har de det 

                                                                                                                
65 Tom Regan, Djurens rättigheter, en filosofisk argumentation s 149 
66 Lisa Gålmark, Djurrätt en fråga om frihet,jämlikhet, solidaritet ( Nya Doxa Nora 
1998) s 50 
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också. Och eftersom vi , för att nå den bästa teorin för 
våra plikter mot varandra, måste erkänna vårt jämlika 
inneboende värde som individer, tvingar oss förnuftet – 
inte känslorna- att erkänna det jämlika inneboende värde 
hos dessa djur, och därmed deras jämlika rätt att bli 
behandlade med respekt” 67 

 
Det är uppenbart att intellektet har spelat en stor roll i 
diskussioner om etik allmängiltigt och i synnerhet i diskussioner 
som rör hur etiska grunder tillämpas på djur. Många anser att 
man för att handla moraliskt måste agera rationellt, men 
förnuftet är inte mer än en komponent i allt beslutsfattande.  
Känslor spelar också en viktig roll. Känslor av vrede eller avsky, 
sympati eller medlidande är viktiga för utvecklingen av komplett 
moralisk känslighet.  
John Fisher noterar att andra förespråkare för djurs frigörelse 
undviker att vädja till sympati, och han menar att själva projektet 
med att införliva djur i den moraliska gemenskapen kan 
undermineras om man förbiser sympatins stora betydelse. Han 
hävdar att sympati är grundläggande i moralteorin därför att den 
hjälper en att avgöra vilka som är de rätta mottagarna av 
moralisk hänsyn.68  Det är möjligt att ett beslut grundat på enbart 
känsla kan vara moraliskt oförsvarbart men det är också möjligt 
att ett beslut grundat på enbart förnuft  kan vara oacceptabelt. 
Ett sätt att övervinna den osanna tvåfaldigheten mellan förnuft 

                                                           
67 Lori Gruen , Djuretik – en överblick, i Djur & människor en antologi i djuretik, 
red Lisa Gålmark, s 50 
68 Lori Gruen , Djuretik – en överblick, i Djur & människor en antologi i djuretik, 
red Lisa Gålmark, s 51,52 
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och känsla är att flytta från tankeskapelsens område och komma 
närmare följderna av våra dagliga handlingar. Mycket av 
problemet med attityden många har mot djur har sitt ursprung i 
att de är så avlägsna. Människor ser inte sambandet mellan 
biffsteken de äter och djur som lider och dör för att bli denna 
biffstek. Vårt ansvar för våra egna handlingar har för många 
mellanhänder och de flesta människor skyddas från 
konsekvenserna.  Det är inte ofta vi ställs inför 
livbåtsavgöranden69, våra moraliska val är sällan så extrema. Det 
är inte många som måste välja mellan sitt barn och sin hund. I 
hypoteser kan man klargöra och förfina vår moraliska intuition 
och principer, men våra val, och miljarders djurs lidande, är inte 
hypotetiska.70 
 
Josefin Donovan professor i litteratur vid University of Maine i 
USA och tillhör den del av djurrättsfilosofer som kallas 
sympatiteoretikerna. Feministen J Donovan argumenterar för att 
etiken och djurrättsfilosofin behöver ett nytt fundament. Hon är 
kritisk mot nutida djurrättsteorier för att de förlitar sig på 
doktriner om naturliga rättigheter eller utilitarism. Dessa två 
teorier har gemensamt att de rationalistiskt förkastar känslor eller 
sympati som legitim grund för en etisk teori för behandling av 
djur. Många feminister har hävdat att sympati, medkänsla och 
                                                           
69 livbåtsavgöranden är ett exempel som ofta används i dessa sammanhang. 
Exemplet lyder, fem överlevande befinner sig i en livbåt. Det finns bara plats 
för fyra. Alla väger ungefär lika mycket och tar ungefär lika mycket plats. Fyra 
av de fem är normala vuxna människor. Den femte är en hund. En måste 
kastas överbord annars kommer alla fem att gå under. Vem bör det bli? 
70 Lori Gruen , Djuretik – en överblick, i Djur & människor en antologi i djuretik, 
red Lisa Gålmark, s 50,51,52 
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omsorg är den grund på vilken teorier om behandling av djur 
och människor bör byggas. Hon menar att det  
 

”dominerande draget i nutida etik återspeglar en manlig 
partiskhet för rationalitet, definierad som en 
konstruktion av abstrakta universella ting som bortser 
från det personliga, kontextuella och känslomässiga samt 
även de politiska komponenterna i en etisk fråga”71.   

 
Det var Immanuel Kant som formulerade den rationalistiska, 
rättighetsbaserade etiken som har dominerat området på sistone. 
Kant avfärdar känsla eller böjelse som ett moraliskt värdefullt 
motiv för en etisk handling. Han säger ”en handling utförd av 
plikt helt måste utesluta påverkan av böjelser”. Kant uttryckte 
också det som har kommit att vara den förhärskade 
västerländska synen på djur: att de är instrumentella för 
mänskliga intressen, medel för mänskliga mål och inte i sig själva 
förtjänta en etisk omtanke. Schopenhauer säger så här om den 
synen ”Äkta moral upprörs över påståendet …att varelser som 
inte kan resonera [härefter djur] är ting och därefter kan 
behandlas som blotta medel”.  
 

Sådana påståenden ser jag vämjeliga och avskyvärda… 
För att kristen moral inte tar med djur i beräkningarna 
… hamnar de således utanför lagen i filosofisk moral: de 
är bara ”ting” … Därför kan de användas för 
vivisektion, jakt, hetsjakt, tjurfäktningar och 

                                                           
71 Josefin Donovan , Att uppmärksamma lidande, i Djur & människor en antologi 
i djuretik, red Lisa Gålmark, ) s 259 ff 
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hästkapplöpningar och kan piskas till döds medan de 
kämpar framför tunga stenkärror. Fy skam för en sådan 
moral … som inte inser det eviga väsen som finns i varje 
levande varelse och som lyser med outgrundlig betydelse 
ur allas ögon.72    
 

Kant tycks i likhet med många rationalister, föreställa sig, att en 
emotionell erfarenhet/upplevelse skulle utplåna förnuftigt 
tänkande. Sympatiteoretikerna däremot hävdar att upplevelsen av 
sympati är en komplex intellektuell såväl som känslomässig 
process. H.B. Acton hävdar i The Ethical Importance of 
Sympathy att sympati är en form av rationalitet.  
 

” Den är inte ”så partiell och 
impulsiv” som kritikerna har 
påstått; den är ”inte en primitiv 
djurisk känsla utan en utövning av 
fantasin som kräver 
självmedvetande och jämförelse” 
73   

 

Sympatiteoretikerna hävdar att man faktiskt inte kan ha någon 
moral, eller ens rättvisa, utan att först hysa sympati. Acton säger 

                                                           
72 Josefin Donovan , Att uppmärksamma lidande, i Djur & människor en antologi 
i djuretik, red Lisa Gålmark, s 261 från Arthur Schopenhauer, On the Basis of 
Morality 
73 Josefin Donovan , Att uppmärksamma lidande, i Djur & människor en antologi 
i djuretik, red Lisa Gålmark, s 261 från H.B. Acton, The Ethical Importance of 
Sympathy 
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” ett visst mått av sympati krävs om någon ens ska märka att 
någon annan är i behov av hjälp”.74 
Brian Luke hävdar i ”Justice, Caring, and Animal Liberation att 
sympati för djur är en djup, primär läggning som fördunklats och 
undertrycks först av en intensiv social betingning”. Han talar om 
de omfattande skuldsonande ceremonier som medföljer 
dödandet av djur i traditionella kulturer, och han föreslår att 
förekomsten av sådan skuld vittnar om ”hur djup samhörigheten 
mellan människa och djur är”75 Han säger vidare att enorma 
mängder av samhällets energi används till att föregripa, 
undergräva och överskugga våra sympatier för djur, så att 
vivisektion76, djurfabriker och jakt skall kunna fortsätta. Vi kan se 
ett exempel på det i vår samtid med Göran Perssons uttalanden 
om djurhållningen och köttätande. Detta har mynnat ut i en 
mängd artiklar och kröniker om varför G Persson uttalar sig så, 
beror det på att han vill plocka politiska poäng, eller att han vill 
gå ned i vikt eller handlar det om ett uppriktigt intresse för 
djuren?  Det har i alla fall väckt debatt och känslor som resulterat 
i tv–program, artiklar och ledare, kröniker med mera som 
handlar om hur bra de svenska korna har det, hur lugna och 
trygga de är till och med på slakteriet och hur nyttigt det är att 

                                                           
74 Josefin Donovan , Att uppmärksamma lidande, i Djur & människor en antologi 
i djuretik, red Lisa Gålmark, s 265 från H.B. Acton, The Ethical Importance of 
Sympathy 
75 Josefin Donovan , Att uppmärksamma lidande, i Djur & människor en antologi 
i djuretik, red Lisa Gålmark, s 265 
76 ordet vivisektion har sitt ursprung i de latinska orden vivus, som betyder 
levande , och  sectio, som betyder snitt. Från början var vivisektion en 
benämning för alla vetenskapliga experiment, där det ingick operativa, skärande 
ingrepp på levande djur. Idag står vivisektion som beteckning  för alla slags 
vetenskapliga experiment  som utföres på levande djur.  
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äta kött och så vidare. Nu har G Persson slutit fred med de 
svenska bönderna (LRF) och försäkrat att han har fullt 
förtroende för landets bönder  som är ”bäst i Europa på 
djurhållning” 77 Men resultatet är ju dock detsamma vare sig man 
är ko hos  svenska  bönder eller utomlands, man skall ju ändå 
dödas och ätas upp och det vill människor helst inte se.  
  
Schopenhauer säger att ” Gränslös medkänsla för allt levande är 
den fastaste och säkraste garantin för rent moraliskt uppförande 
” han inkluderar specifikt djuren i denna moraliska gemenskap. 
 

” I en etik baserad på medkänsla tas även djuren in under 
dess beskydd. I de europeiska moralsystemen tar man 
föga hänsyn till deras behov, vilket är oursäktligt. De 
sägs sakna rättigheter … och moralisk betydelse. Allt 
detta är vedervärdigt rått, en västvärldens barbari”78 
 

Sympatiteoretikerna menar att rörelser som försvarar djuren inte 
längre behöver förlita sig på enbart abstrakta utilitaristiska och 
rättighetsbaserade påståenden om jämlik rättvisa för djur, man 
borde snarare inse att en livskraftig etik för behandlingen av djur 
kan ha sin grund i sympati, i en lidelsefull omsorg om deras 
välmåga.79   

                                                           
77 Artikel i NT, Göran Perssons matvanor väcker debatt och känslor, NT 9 januari 
2001  
78 Josefin Donovan , Att uppmärksamma lidande, i Djur & människor en antologi 
i djuretik, red Lisa Gålmark, s 267 från Arthur Schopenhauer, On the Basis of 
Morality  
79 Josefin Donovan , Att uppmärksamma lidande, i Djur & människor en antologi 
i djuretik, red Lisa Gålmark, s 277 
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Informanternas syn på dessa frågor 

Syftet som beskrevs i början av uppsatsen var att titta på hur de 
etiska/filosofiska argumenten kan se ut för ett visst 
förhållningssätt till djur och hur kan dessa etiska regler/normer 
gestalta sig i ett vardagstänkande? Jag ville undersöka hur ett 
antal aktiva inom någon djurrättsorganisation förhåller sig till 
och använder sig av de teoretiska ställningstaganden som finns i 
den filosofiska litteraturen. Mitt intresse var att se hur dessa 
människor förhåller sig till och argumenterar kring frågor som: är 
djuren jämlika med människor och har de några rättigheter och i 
så fall på vilka grunder? Har vi något ansvar för djurens liv och 
lidande?  Vilka olika tänkesätt/förhållningssätt finns det att utgå 
ifrån? Har vi ett skyddsansvar för djuren?  Har djuren ett eget 
existensberättigande oberoende av människan eller deras relation 
till människan? 
I intervjuerna har vi samtalat kring dessa frågor och 
informanterna har i vissa fall resonerat kring frågeställningarna 
och kommit fram till att vissa ämnen är svåra att ta ställning till 
eftersom människor sällan är i sådana konstruerade 
intressekonflikt- situationer i det verkliga livet. Två stora 
områden som återkommit i intervjuerna är synen på djur inom 
djuruppfödningen, djur som föda samt inom medicinska 
experiment, djur som försöksdjur. Här presenteras 
informanternas berättelser och deras syn på dessa frågor.   
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Skillnader/ likheter mellan människor och 
djur 

Här har vi diskuterat vilka skillnader och likheter det finns 
mellan männsikor och djur. De flesta informanterna anser att det 
finns skillnader mellan människor och djur även om dessa ibland 
kan vara svåra att definiera, eftersom det är svårt att egentligen 
veta hur djur tänker, säger informanterna. Det verkar emellertid 
som om likheterna mellan människor och djur är större än 
skillnaderna. 

Maria 27 år 
Ja det finns ju lika stora skillnader mellan människor och 
djur som mellan olika djurarter, det går ju inte ens att 
jämföra…. 
Sättet att tänka skiljer sig j… djur har ju mera intressen 
just nu, dom lever mera i nuet än vad vi gör, vi planerar 
och har fantasier om vad som kommer att hända och 
tänker logiskt och rationellt och allt det där, djuren är ju 
bara intresserade av att lösa situationen som dom är i 
just nu och dom … dom tänker inte i flera led och 
tänker ut att göra något elakt eller egentligen att göra 
något snällt heller utan man trivs eller otrivs i situationen 
man är i just nu     
 
Lisa 22år  
Jag tycker att det är svårt att säga för vi har så dåliga 
kunskaper om hur djur tänker och så , jag kan inte säga 
några grundläggande skillnader mellan människa och 
djur  
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Erik pensionerad man  
Ja det är väl hjärnan, vi kan planera och tänka framåt på 
ett annat sät än vad jag tror att djur kan göra men det är 
väl en sanning med modifikation…  
 
Anna 34år  
 Skillnaden är väl tex förmågan  att ta moraliskt ansvar 
och så jag tror att människan har mer men nu vet man ju 
inte hur djur tänker så det är svårt .  
 

Skillnaderna som beskrivs handlar om sättet att tänka även om 
det är svårt enligt informanterna att egentligen veta hur djur 
tänker. Ingen av informanterna ifrågasätter dock om djur tänker. 
Skillnaden går inte ens att jämföra tycker någon, för det är lika 
stora skillnader mellan djur och människor som mellan olika 
djurarter. Någon informant tycker inte ens att hon kan säga 
några grundläggande skillnader mellan människor och djur. Detta 
för att vi har för dåliga kunskaper om hur djur tänker.  En annan 
skillnad är att djuren lever mera i nuet än vad människor gör. 
Människor planerar och fantiserar om framtiden, det är något 
som inte djuren gör utan det trivs eller otrivs i den situation de är 
i för tillfället. Människor har också förmågan att ta moraliskt 
ansvar som informanterna anser att djuren inte kan eller ska ta 
för exempelvis människor. 

 
 

Vilka likheter finns det då mellan människor och djur? 
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Likheterna handlar om fysiska likheter som t.ex. förmågan att 
känna smärta. Känslor, kärlek samt grundläggande behov 
beskrivs som andra likheter människorna har med djur  
 

Anna 34 år  
Känslor, förmåga och behov av beröring, kärlek, 
grundläggande behov  

 
Lisa 22 år tycker att det är otroligt att det än idag diskuteras om 
djur har känslor, det anser hon är uppenbart. Vi har kommit för 
långt bort ifrån både djuren och naturen och det gör att man inte 
kan se likheterna på samma sätt anser hon.  
  

Vi har några slags grundläggande tankemönster även om 
vi kanske har utvecklat det åt en annat håll en vad många 
djur har …otroligt att det diskuteras än idag om djur har 
känslor, det har väl uppenbart att dom har och att dom 
kan känna glädje och sorg och är oroliga ……sen är det 
väl att vi har kommit så långt bort ifrån dom och det är 
väl synd att vi har kommit så långt bort ifrån naturen     

 
Här nämner informanten beteendet för att överleva och bilda 
familj, det som är en naturlig del av livet som en likhet mellan 
djur och människor.  
 

 
Erik pensionerad man  
Upplevelseförmågan, handlande för att överleva, bilda 
familj och bygga bon det har vi ju gemensamt med de 
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flesta djur men det är ju en naturlig del av livet det vore 
ju konstigt om dom var olika och ändå skulle överleva    
 

 
Maria  27 år tar mest upp fysiska likheter men hon nämner även 
förmågan att trivas som en likhet som djur har med människor. 
 

Fysiska likheter tex förmågan att känna smärta eller att 
trivas   

 
Sammanlagt kan sägas att likheterna mellan människor och djur 
handlar om grundläggande behov. Det är både fysiska likheter 
som att känna smärta och välbehag men även emotionella 
likheter som kärlek, beröring, upplevelseförmåga och trivsel. 
Den naturliga delen av livet som att agera för att överleva, bilda 
familj och bygga bon är också likheter som djur har med 
människor. Ett grundläggande tankemönster ses även som en 
likhet även om människor och djur kanske har utvecklat det åt 
olika håll.  
 

Äta eller inte äta djur? 

På frågan om djur som mat/föda har  informanterna  lite 
skiftande åsikter om man kan äta eller inte äta djur samt vilka 
djur man kan äta och under vilka omständigheter 
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Maria 27 år säger att hon äter inga djur och använder heller inga 
produkter från djur, hon använder inte heller några produkter 
som testats på djur. 
 

 Nej jag äter inga djur eller djurprodukter så jag äter inte 
ägg eller mjölkprodukter överhuvudtaget inte honung 
använder ej heller kläder gjorda av djur använder inte 
produkter testade på djur  
 

Anna  34  år anser att hon har gjort en kompromiss då hon äter 
fisk och skaldjur men inga andra djur.  

Jag äter fisk och skaldjur, det är väl någon kompromiss 
jag gjort och gör samtidigt som jag tycker att det är 
gott…..gräns med uppfödningen när det gäller äggen 
(äter ägg från frigående höns)  
 

Erik pensionerad man säger att han äter kött men är noga med 
varifrån köttet han äter kommer. Han köper inget importerat 
kött och helst skall det vara kravmärkt kött för att han skall köpa 
det. Däremot skulle han aldrig köpa ägg från burhöns. 
 

Jag är inte vegetarian, det har väl lite att göra med hur 
man är uppväxt man är van vid att ett djur som man haft 
och är slut kan man äta upp, om det sen gäller en ko eller 
en höna , hon lider inte mer av att nackas hemma på 
vedbacken än om hon skall fraktas till ett slakteri , tycker 
jag  ….. jag köper inte kött som är importerat och jag 
köper ju till största delen kravmärkt…..själv skulle jag 
aldrig köpa burhönsägg     
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Den här informanten äter inga djur alls eftersom hon tycker att 
det är fel att döda djur när det inte behövs för att överleva. Hon 
anser att människor som vill äta kött skall vara noggranna med 
varifrån köttet kommer, det skall komma från djur som har haft 
det bra under sin levnad.  
 

Lisa 22 år  
Äter inga djur ingen gräns för min del men andra som 
äter kött borde vara lite noggranna med det, det är ju 
bättre att dom äter djur som har haft det bra även om jag 
tycker att det är fel att döda dom eftersom det inte 
behövs   

 
Sammanlagt kan man säga att en del informanter tycker att hur 
djuret är uppfött har betydelse för om man kan köpa köttet eller 
inte. Djuret man tänker äta skall ha haft det bra under sin livstid 
och helst varit uppfött i Sverige. Andra tycker att gränsen går vid 
däggdjur och fåglar, man kan tänka sig att äta fisk och skaldjur 
men ej kött och fåglar. De som äter ägg är noga med att det är 
ägg från frigående höns de äter och ej ägg från burhöns. En del 
väljer att inte alls äta några djurprodukter eller använda 
produkter testade på djur.   

Använda djur i djurförsök och 
medicinska experiment. 

Hur tycker och känner informanterna inför att använda djur i 
djurförsök. Anser de att djurförsöken kan försvaras etiskt, är det 
moraliskt acceptabelt? 
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Frågan kanske inte bara gäller om djurförsöken är bra vetenskap 
eller om de räddar människoliv utan om de kan rättfärdigas 
etiskt. Det kan jämföras med experiment på försvarslösa 
människor som rent vetenskapligt skulle vara mycket mer 
intressanta och värdefulla än försök på djur. Även om dessa 
skulle man kunna säga, det finns inga alternativ, de behövs, de 
räddar liv. Men är detta argument som vi skulle acceptera för 
sådana experiment? Vad säger informanterna om denna fråga? 
 
Lisa 22 år anser att alla djurförsök borde förbjudas och att vi i 
mångt och mycket orsakat våra sjukdomar själva genom vårt 
levnadssätt de sista femtio åren  
 

Alla djurförsök borde förbjudas även om vissa säger idag 
att vissa djurförsök är nödvändiga, att de kan ge nya 
botemedel samtidigt tror jag att vi har hamnat i en ond 
cirkel vad det gäller djurförsök, det kommer en ny 
sjukdom och så forskar vi fram ett botemedel eller nåt 
som lindrar eller vad som helst och så går det ett tag, så 
kommer det biverkningar och så måste man komma med 
ett nytt istället för att se grunden på vad som orsakade 
den första sjukdomen för jag tror att vi i mångt och 
mycket orsakar dom flesta sjukdomarna själva kanske 
inte vi personligen utan hur vi har levt de sista femtio, 
sextio åren med alla kemikalier, det blir så fel att utnyttja 
andra för att vi klantar oss gång på gång    
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Den här informanten tycker att vissa djurförsök kan vara 
berättigat, de som är för medicinska skäl men ej de som görs för 
kosmetiska skäl. 
 

Anna 34 år 
 För kosmetiska skäl är det fel men för medicinska skäl 
kan det vara berättigat men sen beror det ju på vad det är 
för några medicinska experiment, är det toxikologist 
försök, att man medvetet sprutar in något gift för att se 
vad dom tål, det kan man ju ifrågasätta… men för att få 
fram medicin för någon sjukdom, då tycker jag det är 
berättigat men det har väl att göra med skillnaden jag gör 
mellan människor och djur   

 

Maria 27 år tycker att människan under inga som helst 
omständigheter har rätt att utnyttja djur, det leder nästan inte till 
några framsteg, det vore mänsklighetens räddning att sluta med 
djurförsök och istället titta på alternativen.  
 

Nej jag tycker inte att människan har rätt att utnyttja djur 
på det sättet  
Under inga som helst omständigheter? 
Nej det tycker jag inte …jag tror att mänsklighetens 
räddning är att vi slutar med djurförsök nu för att man 
har sett att vi gör ju nästan inga framsteg utan man 
måste titta på alternativen för att komma framåt…… det 
handlar ju samtidigt om rätten om djurens rätt till sitt 
eget liv  
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Denna informant är emot djurförsök men tror inte att forskarna 
har haft så många alternativ förr men det är annorlunda idag.  
 

Erik pensionerad man 
 Jag har aldrig försvarat djurförsök överhuvudtaget men 
jag tror att forskarna inte haft något annat att tillgå förut 
men däremot kan jag reagera på sättet dom gjort 
djurförsök på utan bedövningsmedel och sånt där 
…..men idag har ju tekniken kommit så långt så vi har en 
del alternativ till djurförsök, cellodling,organodling och 
vi har data att tillgå så idag är det nog mera frågan om 
viljan  
 

 
Informanterna förhåller sig lite olika till denna fråga. Någon 
tycker att man kan använda djur i vissa medicinska experiment 
om det skulle hjälpa människor medan andra ser frågan som ett 
etiskt ställningstagande, har vi rätt till att utnyttja djur eller har 
djuren rätt till sina egna kroppar. De som är helt emot att vi 
utnyttjar djur i medicinska experiment tycker att eftersom vi nu i 
alla fall använder djur i experiment, så skall djurens förhållanden 
på laboratorierna förändras radikalt och det är något människor 
kan arbeta för tills djurförsöken helt försvinner.  
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Att välja mellan människa eller djur i en 
svår situation  

Peter Singer och Tom Regan anger skäl som inte artistiska för att 
de flesta väljer människor före djur i en situation där man måste 
välja. De menar att man ska välja människan före djuret för att 
människan till exempel har fler och rikare möjligheter till 
tillfredsställelse, man skall ta hänsyn till omgivningens lidande, 
släktingars lidande vid eventuellt dödsfall, människans egen oro 
av att inte bli räddad vid ett eventuellt olycksfall, brand eller 
liknande. De menar att djuren inte är medvetna om och kan oroa 
sig för dessa situationer i förväg på samma sätt människor kan. 
Vad anser informanterna om dessa argument? De har fått tagit 
ställning till detta dels genom frågan om de i någon situation 
väljer djuret före människan dels i frågan om 
”livbåtssituationen”, så här svarar informanterna.  
   

 
 
Erik pensionerad man  
Om man tänker sig att det brinner i ett hus och det finns 
både människor och djur, så ser man hunden först så tar 
jag väl den först och ser jag en människa först så tar jag 
den först för då har man ju i alla fall räddat något liv …. 
 

Hur ställer du dig till livbåtssituationen?  
Men det är klart att människan går väl före men sen 
beror det väl på i vilken kondition dom är i, om det var 
en som man var helt säker på, en döende människa så 
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finge nog hunden vara kvar,det tror jag men även om 
hon får gå så har man ju räddat ett annat liv 
förhoppningsvis, det är väldigt svårt, det kan man nog 
inte svara på helt ärligt förrän man har upplevt den 
situationen 
 
 

Den här informanten väljer dock att rädda den individen först 
som han ser först. Detta för i att i alla fall ha räddat något liv. 
Man kan också ta hänsyn till i vilken kondition de olika 
individerna befinner sig i . 
 
Följande citat har jag valt att ta med i sin helhet för att belysa hur 
informanten resonerar sig fram till någon möjlig lösning. Detta 
efter att hon har räddat den individen hon känner först, därefter 
skulle hon titta på individernas livssituation, till exempel om 
någon inte ville leva mer eller något liknande. Till slut kommer 
hon ändå fram till att hon inte kan svara på frågan. Hon upplever 
att det inte är några verkliga val det är situationer men aldrig 
hamnar i. Val för henne däremot är när man står i mataffären 
och väljer att äta någon eller något. Det är verkliga val för henne.  
 

Maria 27år  
Om du tänker dig en situation människa- djur, går djuren före 
någon gång? 
där man hellre väljer djuret före människan, det är klart 
att det kan finnas såna situationer, det är ju alltid den där 
isvakssituationen om det ligger en människa och en 
hund i en isvak, vilken skulle man ta först, det är ju 
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ganska lätt att svara på den om det är min hund och en 
okänd människa, så är det klart att jag tar min hund först 
men om det är min bror och någon okänd hund så är det 
klart att jag tar min bror först 
det är den man känner man tar först? 
Ja det är klart, det har helt med känslor att göra 
Hur ställer du dig till livbåtssituationen? 
Jag sparar dom jag känner givetvis hund som människa  
Om du inte känner någon då? 
Då fick jag väl titta lite på det fast om jag inte känner 
någon, jag tror faktiskt jag skulle hoppa själv först 
Men du är inte med 
Vad har jag då med livbåten att göra? 
Du vet det är en sån där situation som filosoferna brukar måla 
upp 
Det är så konstigt med såna där för det händer ju aldrig i 
verkligheten och jag tycker att när jag väljer är ju när 
man kan göra såna där riktiga val, skall jag köpa en 
sqaush eller en fläskkotlett och då tycker jag att det är 
självklart att då väljer man inte att äta upp någon när 
man kan äta upp något istället men då får man väl titta 
på andra saker på dom här individerna som sitter i båten 
då, är det någon som ändå inte har så mycker kvar att 
göra i livet eller ändå hade tänkt ta livet av sig eller nåt 
sånt eller inte kan simma så det går snabbt att drunkna, 
jag vet inte men jag kan inte svara på det 
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Den här informanten kastar alltid i hunden först, hon kan inte 
tänka sig att sätta ett djur före någon människa, det skulle vara 
att se ned på någon människa då, anser hon. 
Anna 34 år 

Om du tänker dig en situation människa –djur, går djuren 
före någon gång? 
Nej det kan jag inte säga att jag tycker för det 
innebär att man ser ner på vissa människor, vem 
skulle det vara i såna fall och vad skulle det vara för 
en skada 
 
 

Det här citatet visar på hur svårt det är att göra såna val, man kan 
resonera fram och tillbaka och ändå inte komma till något beslut 
som man känner är helt okej. 
  

Lisa 22år  
Jag hoppas jag aldrig kommer i den situationen men kan 
ju tänka sig om det är mina föräldrars hund men jag tror 
inte att jag skulle slänga i någon människa heller för att 
det är hunden jag känner 
Nej du skulle ha alla kvar i båten och den går under eller? 
Jag skulle simma bredvid själv 
Ja men om du inte är med 
Nej det kan beror på om någon är dödligt sjuk tex han 
skulle ändå dö och solen skiner och det är varmt och 
man har ingen mat och så där 
Då skulle du kasta i en sån människa före hunden? 
Nej jag kan faktiskt inte säga vad jag skulle göra 
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Engagemang i djurrättsfrågor leder ofta 
till engagemang i andra frågor.  

Det har visat sig i flera undersökningar att människor som är 
engagerade i djurrättsfrågor också är engagerade i 
människorrättsfrågor. I en stor europeisk undersökning gjord 
1990 frågade man människor om djurs värde.80 
Religionssociologen Thorleif Pettersson påpekade att de som i 
denna studie värderade djur och människor lika var ”mer” etiska 
i sin syn på människor än vad de var som ansåg att djur har ett 
mindre värde än människor. 81  Det går i linje med 
djurrättsfilosofin, som vill uppvärdera djuren inte nedvärdera 
människor. Tom Regan blev djurrättsmedveten när han var aktiv 
mot Vietnamkriget och läste pacifisten och vegetarianen 
Mahatma Ghandi. Regan säger ” man kan inte förespråka 
djurrätt utan att samtidigt förespråka människorrätt, att vara för 
djur betyder inte att vara mot människor, djurrättsrörelsen är en 
del av människorrättsrörelsen inte dess motsats”. 82  
Djurrättsfilosofen Peter Singer kräver i sin bok ”Hur skall vi 
leva, etik i egennyttans tid” att vi skall sluta utnyttja djur men 
även att vi radikalt skall omfördela resurserna från de rika 
länderna till de fattiga samt vara solidariska med fattiga och 
flyktingar. Regan menar också att framsteg på den ena området 
                                                           
80 Undersökningen refereras i Djurens rätt nr 4/1997 
81 Nils Uddenberg, Det stora sammanhanget (Nya Doxa Nora  1995) s 116 
82 Tom Regan, Djurens rättigheter, en filosofisk argumentation,   s 8, 9  
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är intimt förenat med framsteg på den andra. Han anser även att 
människor inte kommer att vara benägna att ta djurs situation på 
allvar så länge som de själva lever eländigt.  
 
Den här informanten håller med om att det, för henne, är lättare 
att engagera sig i någon annan rörelse om man redan är 
engagerad för djurens rättigheter. Däremot tror hon inte att det 
gäller så för alla människor utan att det mera är som Regan säger, 
att en del människor inte tar djurens situation på allvar om de 
själva lever eländigt. 
 

Anna 34 år  
Jag tror att det är lättare att engagera sig i någon annan 
rörelse om man redan är engagerad… Jag har planer på 
att ta hand om något barn från Indien, en flicka… för 
mig kan sånt engagemang följa med om man är 
intresserad för djur men jag tror inte det är så för alla, 
för många människor gör nog ganska stor skillnad på 
människor och djur och då kan man ha fadderbarn och 
tycka att det är helt okej men djuren behöver man inte 
bry sig om   
 

Flera av dessa citat visar på att informanterna har ett intresse och 
engagemang även i andra frågor, frågor som rör mänskliga 
rättigheter eller miljöfrågor. De tycker att man lättare kan se ett 
förtryck när man redan har sett djurens förtryck och de anser att 
det är viktigt att vara medveten om olika förtryck och göra det 
man kan och hinner med.  En del av informanterna väljer dock 
att lägga huvuddelen av sitt engagemang på djurrättsfrågor 



119 

eftersom det tar ganska mycket tid då de är mycket engagerade i 
någon djurrättsrörelse. En del människor anser att man inte skall 
bry sig om djurens lidande när så många människor lider. Men 
lidande är lidande oavsett vem som lider djur eller människa, 
gammal eller ung, begåvad eller obegåvad säger P. Singer.  

 

Erik pensionerad man 
han anser att det är lättare att engagera sig i andra rörelser som 
till exempel WWF eller Greenpeace men att det samtidigt är 
svårt att engagera sig åt olika håll samtidigt.  
 

Nej inte nu, jag har varit engagerad i WWF i några år 
men det beror på att man har jobbat så mycket i den här 
föreningen och det är svårt att engagera sig åt många håll 
samtidigt som det nog är lättare att engagera sig i andra 
grupper tex Greenpeace om man är medlem här    
 

Maria 27 år visar på att det är lättare att se andra förtryck när 
man ser djurens förtryck. Hon ser likheter mellan förtryck mot 
barn och förtryck mot djur, ingen av dem kan stå upp för sin 
egen sak och protestera. Hon planerar att gå med i rädda barnen 
som hon tycker är en viktigt organisation som kämpar för barns 
rättigheter.  

   
Är inte engagerad nu fast jag sympatiserar med många 
tex rädda barnen är en sån organisation som jag har 
planerat att gå med i för jag tycker att det är så himla 
viktigt det här fast det hör väl samman det här med 
djuren också, för det är så lätt att göra barn illa för att 
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dom liksom djuren inte kan protestera, de kan inte stå 
upp för sig själva ……. Jag tycker också Amnesty är en 
bra organisation som kämpar för bra saker men jag 
lägger mitt engagemang på djurens rätt, jag tror att det är 
lättare att se djurförtryck är ett  förtryck och jag tror att 
det är lätt att se andra förtryck också, protesterar man på 
ett sätt så protesterar man mot alla, man ser mera kanske   
 

Den här informanten är medlem i Amnesty och Attac, hennes 
engagemang handlar om att skriva brev och vädjanden. Hon 
anser att det är viktigt att göra det man kan på alla håll.  
 

Lisa 22 år 
 Jag är medlem i Amnesty har varit aktiv innan men nu 
skriver jag mest brev, vädjanden jag har med i Attac nu 
… jag tror att det hänger ihop att engagera sig, får man 
upp ögonen för det ena så är det lättare att se andra 
saker, det mesta är så tätt sammanknutet, svårt att bry sig 
i en sak när det påverkas jättemycket av annat… ser man 
ett förtryck så ser man ett annat även om man inte kan 
engagera sig i allt så är det jätteviktigt att vara medveten 
och göra det man kan på alla håll   

Ett politiskt engagemang  

Magnus Linton menar att djurrätts/veganfrågan är en politisk 
fråga på frammarsch. Enligt Linton finns det två skäl till detta. 
Ett är att de politiska partierna får allt svårare att rekrytera 
medlemmar och engagera människor för sin sak; folk väljer 
istället att engagera sig i andra frågor som exempel djurrätt. Det 
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andra är att det skett en moralfilosofisk revolution där frågor om 
djurs rättigheter har lyfts upp på dagordningen. Linton frågar sig 
hur denna rörelse har bemötts av det etablerade samhället och 
menar att veganerna är några som stör och att bemötandet har 
blivit därefter.83  
Veganerna i Lintons bok menar att traditionen, kultur, slentrian - 
allt detta gör att nästan alla människor tycker att det är 
fullkomligt normalt att använda och i vissa fall utnyttja djur. Det 
anses inte bara normalt och etiskt oproblematiskt utan också 
nödvändigt, det anses att vi inte kan leva utan kött och 
djurprodukter. Redan i grundskolan lärs det ut, hur nödvändigt 
det är med mjölk, ägg, fisk och kött för att få i sig en nödvändig 
diet. Veganerna kallar det indoktrinering och en ständigt 
reproducerad föreställning att vi inte kan leva utan att konsumera 
djurprodukter och genom sitt levnadssätt vill de övertyga folk 
om motsatsen. Man kan säga att de inte bara bedriver politik 
utan de lever politik. Detta att bygga in den politiska missionen i 
vardagskonsumtionen är unikt.84 Att förvandla sig själv till ett 
levande exempel på att det både är etiskt riktigt och att man 
överlever och till och med lever bra på denna kost, det är att leva 
sin politik.  
Ett fåtal saker förargar människor som moralisk elitism, personer 
som gör anspråk på att leva efter mer högtstående värderingar än 
andra och då utsätter de sig också för kritik.85 Det kan man säga 
att veganerna gör genom sitt ställningstagande och detta stör 

                                                           
83 Magnus Linton, Veganerna – en bok om dom som stör, (Atlas Stockholm 2000)  
84 Magnus Linton, Veganerna – en bok om dom som stör s 174,175 
85 Magnus Linton Veganerna – en bok om dom som stör s 174 
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många människor, kanske känner sig en del människor anklagade 
för att själva inte tagit den ställningen. Den moralfilosofiska 
debatten har fångat många människors intresse, har vi verkligen 
rätt att använda djur som gör, både som föda och i djurförsök? 
Den debatten har väl också fått mer bränsle med alla sjukdomar 
som djuren drabbats av och som i vissa fall även drabbar 
människor. Det är inte bara en etisk fråga för många utan även 
en hälsofråga. Man kan ju ifrågasätta hur nyttigt och bra det är 
att äta kött från sjuka, plågade och vanskötta djur? 
Pelle Strindlund, en av landets mer radikala veganer, kallar 
köttdiskarna för ”djurförtryckets brännpunkt”,, han menar att 
djurförtryckets hjärta är människans matvanor.86  
  

Finns det någon djurfråga som är 

viktigare än andra? 

Matvanor är den centrala djurfrågan, vilket bl.a. Peter Singer har 
påpekat. Den är grundläggande av två anledningar. En är antalet 
djur som används, mängden rent elände som vi utsätter djuren 
för är vida större än vid t.ex. djurförsök. Det är i 
djuruppfödningen/djurfabrikerna den överväldigande 
majoriteten av djur plågas och dödas. Den andra orsaken är att 
matfrågan hjälper till att forma våra attityder till djur. Det är 
också genom att vi lär oss äta kött som vi får en syn på djur som 
resurser; detta får oss att anse att djur är föremål för oss att 
använda, det kan sägas vara en fördomsfull attityd som är en 

                                                           
86 Magnus Linton,Veganerna – en bok om dom som stör  s 49 
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förutsättning för att människor skall acceptera andra former av 
djurförtryck. Om man bara kan göra en sak för djuren så bör 
man sluta att äta kött och andra animaliska produkter, samt 
propagera för vegetariansm och veganism. 87 
Det som framkommit som det viktigaste i intervjuerna är i likhet 
med Singers uttalanden frågan om djur som mat/föda.  
 
Informanten tycker att man skall äta vegetarisk kost eftersom 
man dödar en annan individ när man inte behöver det för sin 
överlevnad. 

Lisa 22 år 
 Vad vill du uppnå och påverka med ditt egagemang ? 
Jag vill uppnå att djuren skall få det bättre, jag blev 
vegetarian för att man dödar en annan individ när man 
inte behöver för sin överlevnad… 
Hur ser din framtidsvision ut vad gäller djurens rättigheter?   
Jag önskar att alla slutade äta kött åtminstonde här i 
västvärlden där det inte behövs eftersom vi har så 
otroligt många möjligheter att försörja oss och äta annat 
än kött    
  

Det är en politisk sak att ta ställning antingen genom att gå med i 
någon förening eller som konsument, man kan inte vara djurvän 
och samtidigt äta kött.  
 

Anna 34 år  
Jag tycker att det är viktigt också att om man tycker 
någonting är fel så ska man inte bara tycka det utan man 

                                                           
87 Pelle Strindlund,  Djurrätt – 110 frågor och svar s 43 
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måste också göra någonting åt det, ta ställning antingen 
gå med i någon förening eller som konsument ta 
ställning, politiskt på så sätt… Jag tycker inte man kan 
säga att man är djurvän om man äter djur … jag tror att 
vi går mot ljusare tider på lång sikt … vegetarianerna 
ökar ju i antal och så explosivt och jag tror det kommer 
att fortsätta  
 
 

Den här informanten anser att få människor att övergå till en 
vegetarisk eller vegans kost är det främsta målet och ett politiskt 
engagemang i allra högsta grad. Hon anser också att det är en 
folkhälsofråga och människor skulle må mycket bättre av den 
dieten. Med den dieten skulle även mängden djurförsök minska 
eftersom den skulle göra att mängden sjukdomar minskade.  
 

Maria 27 år  
Det är ett politiskt engagemang i allra högsta grad att få 
människor att ändra sig och hellre välja en vegetarisk diet 
än en köttdiet, det är ju en jättestor grej, det är jättestort, 
det är väl frågan om det överhuvudtaget går men jag 
måste försöka  
är det det främsta målet, att människor skall börja äta 
vegetariskt? 
Ja det kan man väl säga… en vegetarisk diet förändrar 
mycket 
Jag tror att det är en folkhälsofråga också verkligen att 
man skulle må så mycket bättre om man åt vegansk mat, 
en sån grej som djurförsök, då skulle man få ner dom 
också för det skulle inte finnas så mycket sjukdomar som 
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det gör idag, det skulle underlätta mycket för kroppen 
om man kan ta och jobba på det som är dåligt i kroppen 
istället för att jobba med att ta hand om mjölken och 
köttprodukterna som är i tarmarna  
 
 

Den här informanten anser det vara en politisk sak att försöka 
påverka partierna att ta upp djurskyddsfrågor samtidigt som han 
tror att det är nödvändigt idag när det är mer aktuellt med 
debatten om att äta eller inte äta kött. 
 

Erik pensionerad man  
Det är ju politiskt såtillvida att man försöker påverka 
dom politiska partierna att ta upp djurskyddsfrågor i sitt 
program … idag är det ju mer eller mindre påtvingat att 
de olika partierna måste börja med djurskyddsfrågor i 
och med att det har dykt upp så mycket olustigheter 
kring djur och djurfrågor, ungdomarna i första hand som 
blir medlemmar , det är ju ett röstfiske samtidigt måste 
de engagera sig eftersom det blir mer och mer aktuellt 
det här med djur och att äta eller inte äta kött  
 

  
Flera av informanterna menar i likhet med Singer att det 
viktigaste är att få människor att sluta äta kött och använda 
animaliska produkter och istället övergå till vegetarisk eller 
vegans kost. Det är både en politisk fråga och en folkhälsofråga 
enligt informanterna. Att äta eller inte äta djur är också en debatt 
som är aktuell idag.  
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Slutdiskussion 

Frågor om etiska ställningstaganden har blivit mycket 
uppmärksammade nu på 2000-talet, man kan spara sina pengar i 
etiska fonder, köpa rättvisemärkt kaffe, te och bananer med 
mera. Så har även diskussionen om djurens rättigheter visat sig 
vara en fråga att ta upp i samhällsdebatten.   
 
Hur kan vi studera och analysera debatten om djurens rättigheter 
och människors etiska ställningstaganden ur ett 
samhällsperspektiv? Är dessa ställningstaganden något som är 
värt att debattera i det svenska samhället? Är det en diskussion 
som är på väg att etablera sig i det svenska samhället? Eller är det 
bara något för ungdomar som vill engagera sig politiskt?  
Kan frågan om djurens rättigheter ses som en ny företeelse som 
skakar om i den kultur vi lever i och blivit uppfostrade i när vi 
har uppmärksammat klasskamp och kvinnorätt och andra 
orättvisor i samhället?.   
 
Det verkar som om denna debatt om djurens rättigheter både är 
ett sätt för ungdomar (och andra) att engagera sig politiskt men 
framför allt handlar det om människor som har ett uppriktigt 
intresse för djurs liv och välbefinnande. Det verkar också som 
empatin har blivit en alltmer betydelsefull guide i debatten både 
moralfilosofiskt som politiskt.  
 
Är det, det västerländska levnadssättet med ”konsumtion ” och 
åter ”konsumtion” och oftast till billigast möjliga pris som gör att 
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vi fortsätter att se nyttoperspektivet och endast 
nyttoperspektivet, vilket gör djuren till produktionsenheter och 
”ting”. Är det vår konsumtionshets som leder till att denna syn 
på djur består? Kräver det en förändring i våra 
konsumtionvanor, att konsumera till billigast möjliga pris?   
 
I uppsatsen har det tagits upp olika filosofers syn på djurs 
rättigheter och varför de anser att djur har dessa rättigheter. Jag 
har också velat studera hur ett etiskt ställningstagande kan se ut 
och hur dessa etiska val kan gestalta sig i ett vardagstänkande. 
Detta har jag försökt visa genom informanternas berättelser.  
 
Den här uppsatsen har kommit att handla mycket om djur som 
föda, det verkar som om det måste bli en fråga man tar med i 
debatten, det etiska förhållningssättet till icke-mänskliga djur. 
Det måste diskuteras och debatteras på vilka etiska grunder man 
kan hålla icke-mänskliga djur i djurfabriker som föda åt 
människor. 
Någon av informanterna tycker att man kan använda djur i vissa 
medicinska experiment om det skulle hjälpa människor medan 
andra ser frågan som ett etiskt ställningstagande, har vi rätt  att 
utnyttja djur eller har djuren rätt till sina egna kroppar. 
 
Det finns lagar och förordningar som reglerar användandet och 
behandlingen av djur inom flera områden som till exempel 
djurförsök, uppfödning av djur som föda samt inom 
djurtransporter. Dessa lagar skall reglera och kontrollera att 
djuren blir väl behandlade och skyddade mot onödigt lidande. 
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Det verkar som om dessa lagar och förordningar både behöver 
utvecklas och noggrannare kontrolleras att de efterlevs för att ge 
djuren det skydd som det lagstiftats om. Det är något som 
uppmärksammats både inom EU-kommissionen och massmedia. 
Sedan kanske det skall ifrågasättas om vi inte också behöver lagar 
som tillgodoser djurens rättigheter, djurrättslagar och inte bara 
lagar som skall ge djuren skydd.  
   
Peter Singer och Tom Regan anger skäl som inte artistiska, 
(artistiska skäl kan sägas vara skäl som säger att bara för att för 
att någon är en människa har den särskilda rättigheter eller skäl 
för moraliska värderingar utifrån biologisk arttillhörighet), för att 
de flesta människor väljer människor före djur i en situation där 
man måste välja. De menar att man skall ta hänsyn till 
människors större möjligheter till tillfredsställelse, släktingars 
lidande och oro vid eventuell olycka eller död samt individens 
egen oro om att inte bli räddad före ett djur. Singer och Regan 
menar att djur inte är medvetna och kan oroa sig på samma sätt 
och därför skall människorna väljas före djur i en situation när 
man måste välja. Detta är dock något som inte alla 
informanterna helt och hållet håller med om. En del föredrar att 
rädda det djur de känner eller den som de ser först, människa 
eller djur, detta för att rädda något liv. Det har också varit den 
fråga som har varit svårast att ta ställning till för de flesta 
informanterna. Det kanske inte går att ta ställning till eftersom 
det inte är en situation man hamnar i var dag. En del informanter 
ifrågasätter också sådana konstruerade valsituationer och menar 
att verkliga val är sådana val man kan göra i det vardagliga livet. 
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Sådana val kan handla om vad man väljer att äta eller vad man 
skall ta på sig och om man skall använda djur i experiment eller 
inte.   
 
De flesta informanterna anser att det finns skillnader mellan 
människor och djur men det verkar som om likheterna är större. 
Skillnaderna som beskrivs handlar om sättet att tänka, även om 
det är svårt, enligt informanterna att egentligen veta hur djur 
tänker. Ingen av informanterna ifrågasätter dock om djur tänker. 
Likheterna gäller grundläggande behov, känslor, kärlek samt 
upplevelseförmågan och att bilda familj, det som många 
människor anser vara en naturlig del av livet.  
 
Informanterna beskriver sitt engagemang med olika filosofers 
teorier som hänsyn till intressen, hänsyn till smärta, rätten till sitt 
eget liv, känsla och frändskap med icke-mänskliga djur med 
mera. Det är inte en filosofisk inriktning som gäller utan man 
kan säga att informanterna är eklektiker och tar till sig lite från 
flera olika filosofiska ståndpunkter men det är samtidigt viktigt 
att göra ett eget personligt val, att själv tänka efter och bilda sig 
en uppfattning om dessa frågor, göra egna etiska 
ställningstaganden, som en informant påpekar. Vi har även sett 
att människor som är engagerade i djurrättsfrågor också lättare 
ser andra förtryck och är mer engagerade mot andra sorters 
förtryck. 
 
Informanterna i den här undersökningen sade sig inte känna till 
sympatiteoretikerna som till exempel J Donovan i lika hög grad 



130 

som Singer och Regan men de hade ändå grundat mycket av sina 
etiska ställningstaganden på sympati, medkänsla samt vänskap 
med djuren. De ansåg att känslor för och medkänsla för sitt eget 
djur och andra djur var en grund på vilken man kunde fatta 
etiska beslut och ställningstaganden.  
 
Det verkar som Singers argument för lika hänsyn till 
intressen/preferenser och Regans rättighetsteorier om jämlik 
rättvisa för djur sammanslaget med sympatiteoretikernas etik 
med sin grund i sympati och känslor samt en omsorg om djurens 
välmåga kan ge de flesta människor en etik och moral att grunda 
sitt engagemang för djur på. Ett engagemang som kan leda till att 
synen på djur förändras och att djurens förhållande drastiskt 
ändras från ”ting” till för människor att utnyttja efter godtycke 
till jämlika medvarelser med inneboende värde som förtjänar att  
behandlas med respekt.  
 
I debatten som följt på Göran Persson uttalanden om sin olust 
inför att äta kött kan vi se exempel på det som Brian Luke talar 
om, hur mängder av samhället energi används till att föregripa, 
undergräva och överskugga våra sympatier för djur, så att 
vivisektion, djurfabriker och jakt skall kunna fortsätta. LRF och 
köttindustrin har skrikit sig hesa och alla tidningar med 
självakting har tagit upp ämnet på det ena eller det andra sättet. 
Debatten har fortsatt med att på alla möjliga och omöjliga sätt 
visa hur ”bra” den svenska djurhållningen är och att vi i Sverige 
har den bästa djurhållningen i världen. Detta trots olika 
debattprogram i TV och i tidningar som visar på 
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missförhållanden, djurplågeri, vanskapta plågade djur inom 
djuruppfödningen. Detta kan köttindustrins förespråkare inte 
försvara utan menar att detta måste rättas och tittas över, utredas 
osv. fast man konstigt nog ändå anser sig ha den bästa 
djurhållningen i världen. Frågan kanske skall handla om etiska 
ställningstaganden och inte om bra eller dålig djurhållning. Har vi 
rätt att utnyttja djur oavsett hur bra djurhållning vi kan ha eller 
har djuren som tänkande, kännande individer rätt till sina egna 
kroppar och sina egna liv?  
 
Behövs det inte istället politiska och sociala åtgärder? åtgärder 
som till exempel en rättvisare fördelning av resurser, offensiv 
alkohol-, tobak och narkotikabekämpning, sundare livsstil. Bättre 
matvanor och mer motion skulle kanske rädda fler liv än aldrig 
så många djurförsök. Detta kan likställas med Regans mål, ett 
totalt avskaffande av användning av djur inom vetenskapen samt 
ett totalt avskaffande av kommersiell djurhållning inom 
lantbruket. Regan menar att hela systemet som tillåter oss att 
betrakta djur som resurser, att äta eller att använda inom 
medicinsk forskning är fel.   
 
Informanternas tankar och olika etiska, filosofiska argument 
kanske får oss att betrakta våra egna föreställningar och vanor 
kring hur vi ser på djur och vår rätt att använda eller utnyttja 
dem. Kan vi anse oss vara moraliska agenter och samtidigt 
systematiskt utnyttja djur som föda och i medicinska experiment 
eller tror vi inte att djur är tänkande, kännande varelser ? 
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Djurrättsfrågor förefaller att bli en allt viktigare politisk och 
kulturell fråga och därför finns det all anledning att 
uppmärksamma den. Frågor som är intressanta att forska vidare 
om är, har vi rätt att utnyttja och döda icke-mänskliga djur för 
våra egna syften? Varifrån har vi denna rätt, på vilka grunder har 
vi denna rätt?  
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Summary 
 
This paper discusses animal rights and how activists for animal 
rights argue about this. This is accomplished through 
philosophic literature about animal rights and interviewstudies. 
The purpose of this paper is to study a certain attitude towards 
animals and how its ethical arguments are being constituted. The 
question is also how this can turn out in the everydaythinking. 
Are the animals equal to human, do the animals have rights and 
on which basis/grounds? This paper deals with different 
perspectives to assume/presuppose from. What do people think 
about these questions and how do they argues about them? 
Human uses animals in experiment and as food. Why are animals 
used in experiment and what alternatives are there? How are 
animals treated in animalfactory and in animaltransports and 
what do the law for prevention of cruelty to animals say about 
this? The Christen- Jewish traditions and the capitalistics 
approach are some of the roots to our idea about animals. One 
of the most known philosopher in the  animalrights area, Peter 
Singer, advocate equal consideration to individuals interests no 
matter to species. Another well known philosopher for 
animalrights is Tom Regan who considers animals as lifesubjects 
with fundamental moral rights such as life, freedom and physical 
integrety.  The sympathytheorist means that sympathy, fellow-
feeling and care for, are the base which ethical attitudes to 
animals rest upon. The conclusion of this paper is that the 
similaritys between animals and human are larger than the 
differences. The question of human rights to use animals as food 
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is the central animalquestion and a important political question. 
Another important question is about human rights to use 
animals in medical experiment and the ethical standpoints people 
are taking in this matter. Empathy has become a significant guide 
both within moralphilosophics and politicals. Peter Singer and 
Tom Regan advocate reasons which not are speciesism simply 
because most people choose humans before animals in a 
situation where they must choose. Most of the informants did 
nevertheless choose different/otherwise. For them its about 
saving the individ they see first, to have the possibility to save 
any life, animal or human. The paper is about the ethical 
standpoints people are making and how this are related to the 
philosophic literature. The questions about animal rights and 
people using animals have been a new and burning question for 
ethical debate.  
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Sammanfattning  
 
Den här uppsatsen handlar om djur har rättigheter och hur 
djurrättsaktivister argumenterar kring detta. Detta studeras 
genom filosofisk djurrättslitteratur samt intervjustudier. Syftet 
med uppsatsen är att studera hur de etiska argumenten ser ut för 
ett visst förhållningssätt till djur och hur detta kan gestalta sig i 
ett vardagstänkande. Är djuren jämlika med människor, har 
djuren rättigheter och på vilka grunder? Vilka tänkesätt finns det 
att utgå ifrån är frågor som behandlas i uppsatsen. Vad anser 
människor om dessa frågor och hur argumenter de kring dessa 
frågor. Människor använder djur inom vetenskapen i djurförsök 
och som föda. Varför används djur i djurförsök och vilka 
alternativ finns det. Hur behandlas djur inom djurfabrikerna och 
djurtransporterna och vad säger djurskyddslagarna om detta? 
Den kristna –judiska traditionen och det kapitalistiska synsättet 
är några av rötterna till vår syn på djur. Djurrättsfilosofen P. 
Singer förespråkar lika hänsyn till individers intressen oavsett art. 
Ytterligare en djurrättsfilosof T. Regan anser att djur är 
livssubjekt med grundläggande moraliska rättigheter som liv, 
frihet, fysisk intigritet. Sympatiteoretikerna menar att sympati, 
medkänsla och omsorg är grund för ett etiskt förhållningssätt till 
djur. Slutsatsen i uppsatsen är att likheterna är större än 
skillnaderna mellan människor och djur. Matfrågan är den 
centrala djurfrågan och en politisk fråga i högsta grad. En annan 
viktig fråga handlar om människors rätt att använda djur i 
medicinska experiment och vilka etiska ställningstaganden 
människor gör i dessa frågor. Empatin har blivit en betydelsefull 
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guide både moralfilosofiskt och politiskt. P. Singer och T. Regan 
anger skäl som inte artistiska för att de flesta människor väljer 
människor före djur i en situation där man måste välja. Flera av 
informanterna väljer dock annorlunda, för dem gäller det att 
rädda den individ de ser först, för att ha möjligheten att rädda 
något liv, djur eller människa. Uppsatsen handlar om etiska 
ställningstaganden som människor gör och hur dessa är 
relaterade till den filosofiska litteraturen. Frågorna kring djurens 
rättigheter och människors användning av djur har blivit en ny 
och brännande fråga för etisk debatt.  
 
 
 
 

 
 


