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Inledning  

 

Hur man behandlar andra är en central fråga inom etiken. De flesta är överens om att det är en 

god sak att behandla andra väl och en dålig sak att behandla andra illa. Men vad som är väl 

och vad som är illa är en annan fråga, och den är man mindre överens om. Likaså är man 

mindre överens om vilka de här andra, som man bör behandla väl, är. Det finns en gemenskap 

som vi kallar den moraliska gemenskapen och som är en gemenskap bestående av individer 

som förtjänar moralisk hänsyn. De som ingår omfattas av moraliskt hänsynstagande, de som 

hamnar utanför gör det inte.  Det är alltså bara de som räknas moraliskt som vi egentligen har 

ett ansvar gentemot. Men vilka är det som ska ingå?  Vilka kriterier gäller för att man ska få 

räknas in i en sådan här moralisk gemenskap? Ja, det är man inte överens om. Och så länge 

man inte är överens om kriterierna är man förstås inte överens om vilka vi bör ta moralisk 

hänsyn till heller.  

   Hur ska en individ vara för att få räknas in i den gemenskap som vi kallar den moraliska? Är 

det för att hon är människa? Eller för att hon besitter (eller skulle kunna besitta) vissa 

förmågor? Med utgångspunkt i hur vi behandlar andra idag kan man se att det tycks vara 

egenskapen att vara människa som är avgörande, ofta dras nämligen en gräns just mellan 

människa och djur ifråga om hur man ska räknas moraliskt. Kriteriet för att få vara med i den 

moraliska gemenskapen skulle då vara att man tillhör arten homo sapiens. Men varför drar vi 

gränsen just där? Vilka skäl baseras denna gräns på?  

 

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera den gränsdragning som görs mellan människa 

och djur beträffande tillträde till den moraliska gemenskapen. Jag avser därmed att gå igenom 

de skäl som en sådan gränsdragning grundas på. Eftersom det oftast anförda skälet är att vi 

har olika förmågor, vill jag särskilt granska detta för att utröna i vilken mån förmågorna kan 

ha betydelse för hur man bör räknas moraliskt. Det jag vill visa i den här uppsatsen är att en 

avgränsning av vilka vi har ett moraliskt ansvar för grundad på förmågor, inte är rimlig, och 

att det inte finns något hållbart skäl till varför olika egenskaper och förmågor skulle innebära 

olika värde. Därför, menar jag, är den enda rimliga slutsatsen den att även djuren måste 

räknas in i den moraliska gemenskapen. Det finns därmed inga hållbara skäl till att vi skulle få 



5 
 

exploatera dem på det sätt vi gör idag. Jag avser också att gå igenom vad det här med 

moralisk hänsyn egentligen innebär för oss som ska visa den, och då lägga tyngdpunkten på 

det ansvar vi har, inte minst för vilken sorts människor vi är.  

   Slutligen tar jag också upp ett aktuellt exempel, nämligen jakten på varg i Sverige, för att 

undersöka hur den behandlingen egentligen står sig i förhållande till vad jag kommit fram till.   

 

Disposition 

I första avsnittet undersöker jag några olika sätt att värdera liv. Jag jämför den 

antropocentriska synen med Djurens frigörelses respektive den djupekologiska uppfattningen. 

   I andra avsnittet granskar jag några olika uppfattningar om vad det är som förväntas av en 

individ för att hon ska få ingå i den moraliska gemenskapen. 

   I tredje avsnittet fortsätter jag att reda ut vad förmågor kan tänkas ha för betydelse för 

någons moraliska ställning, samt vilken betydelse respekten för liv har.   

   I fjärde avsnittet analyseras hur man bör lösa intressekonflikter och vilka kriterier och 

principer man bör använda.    

   I femte och sjätte avsnittet tar jag upp ett aktuellt exempel, den svenska vargen, och gör en 

tillämpning på den. I femte avsnittet presenterar jag problemet, i sjätte avsnittet för jag en 

diskussion runt det moraliskt riktiga/oriktiga i att bedriva licensjakt. 

 

1. Värden  

 

Några olika sätt att värdera liv 

Till att börja med ska jag gå igenom olika värderingar av liv. Och då måste vi allra först skilja 

på intrinsikalt och instrumentellt värde. Att någonting har ett intrinsikalt värde innebär att det 

har ett egenvärde. Det är alltså gott i sig självt och något man värderar för sin egen skull. Ett 

instumentellt värde har det, vars värde ligger i den nyttan det har för något annat. Det har 
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alltså inte något egenvärde. Det kan snarare ses som ett medel för att uppnå något annat, som 

har ett egenvärde, och som därmed kan sägas vara ett mål. 

   När vi ska se på de olika värderingarna man kan ha ifråga om olika liv, så kommer vi in på 

just de här båda värdena. Det finns olika åsikter nämligen, om vilka liv som har ett intrinsikalt 

värde och vilka som inte har det. Dessa åsikter ligger sedan till grund för vilken hänsyn vi 

anser att vi bör ta till olika liv. Jag tänker framför allt ta upp tre olika uppfattningar och 

granska argumenten bakom. 

   Enligt den antropocentriska synen är det bara människan som har ett egenvärde. Denna 

uppfattning har sina rötter både i den hebreiska och den grekiska traditionen och har därmed 

haft stort inflytande på hur vi i västerlandet tänker. Exempelvis menade Aristoteles att naturen 

är en hierarki, där de med lägre förmågor finns till för dem med högre, varav människan står 

högst. (Singer 2002, s 236)  

   Som vi kan läsa i Genesis har Bibeln ett liknande budskap: 

Gud sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, och uppfyll jorden och lägg den 

under er. Och råd över fiskarna i havet och över fåglarna under himmeln och över 

alla djur som rör sig på jorden.” (1 Mos 1:28, citerad i Singer Praktisk etik 2002, s 

235) 

   Inom den kristna traditionen har man alltså haft den antropocentriska uppfattningen. Det är 

människan, och bara hon, som är skapad till Guds avbild. Hon har därmed unika egenskaper, t 

ex förmåga till gudsgemenskap, och hennes värde är därför högre än andra levande varelsers.  

Ja, egentligen är det mänskliga livet det enda som har något egenvärde, allt annat har värde i 

förhållande till hur det kan främja mänskligt välbefinnande. Den kristna uppfattningen är att 

människan ska råda över naturen, hon styr över den men har också ett ansvar för den. Även 

inom humanismen anser man att människan har en särställning i förhållande till allt annat liv 

eftersom hon har ett speciellt medvetande som hon är ensam om och som ger henne ett högre 

värde. (Bexell/Grenholm 2005, s 370)  

   Ur antropocentrisk synvinkel är det värdefullt att värna om naturen, men det är ur en 

mänsklig aspekt man gör det, djur och natur har ett värde för människan. Därför vill vi inte 

alltid utnyttja dem kortsiktigt, ibland ser vi nyttan med att bevara dem, och att värna om 

ekologiska värden, men då utifrån ett mänskligt intresse. Miljöförstöring och rubbad 

ekologisk balans kan försämra våra möjligheter att leva på jorden, eller så vill vi bevara 
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naturvärden för framtida (mänskliga) generationer.  Dessa värden ställs emot t ex ekonomiska 

överväganden eller andra nyttor, för människor. Enligt det här synsättet finns det egentligen 

inga principiella invändningar mot t ex plågsamma djurförsök, om det är så att mänskligheten 

kan vinna på att de utförs.  

 

En annan uppfattning som blivit vanlig på senare tid är Animal liberation, eller Djurens 

frigörelse.  Enligt den här uppfattningen menar man att det inte räcker att bara ta hänsyn till 

människors intressen. Det finns intrinsikala värden även på annat håll. Man menar här att 

etiken bör gälla alla förnimmande varelser. Alla dessa har viljeattityder och önskningar. 

(Singer 2002, s 241ff) Det man ska ta hänsyn till är alltså om någon kan tänkas ha ett intresse. 

Detta är en ståndpunkt som preferensutilitaristerna, t ex Peter Singer, står för – i det att man 

menar att det måste tas lika hänsyn till intressen. Enligt preferensutilitarismen har även andra 

än människorna intressen, det som krävs för att man ska ha ett intresse är nämligen ett 

medvetande och det finns det fler än människorna som har.    

 

En tredje ståndpunkt är den djupekologiska. Enligt den uppfattningens förespråkare är det 

själva ekosystemet som är bärare av det intrinsikala värdet. Här har de olika individerna, 

människorna och djuren, visserligen ett värde, men som en del av systemet. Man menar att 

alla organismer såsom delar av den sammanhängande helheten skulle ha samma intrinsikala 

värde eftersom alla är en del av denna helhet. (Singer 2002, s 246ff) Det ekologiska systemet 

är dock viktigare än individerna som egentligen inte får samma intrinsikala värde som 

systemet eftersom de, såsom delar av det, ses som underordnade. I en konflikt mellan individ 

och system prioriteras systemet. 

 

Vilken av de här uppfattningarna är rimligast och varför? Från Djupekologiskt håll menar 

man, som J. Baird Calicott skriver, att Djurens frigörelse är otillräcklig ifråga om miljön 

eftersom den inte tar den extra hänsyn till utrotningshotade eller sällsynta arter som behövs, 

och inte heller gör någon skillnad på tamdjur och vilda djur. Den värderar den enskilda 

individen högre än populationen, vilket inte är bra för ekologin. Dessutom bör rimligtvis 

konsekvenserna av den bli utrotning av rovdjur eftersom dessa orsakar lidande, vilket är något 

man vill minimera inom Djurens frigörelse. (Armstrong/Botzler 2003, s 384f)  
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   Peter Singer (Djurens frigörelse) å sin sida menar att djupekologin tappar bort den enskilda 

individens värde, och att även om allting (människor, gorillor, jästbakterier) är delar av en 

helhet vilken har ett värde, så säger det ingenting om det intrinsikala värdet hos enskilda 

organismer. Och ingenting om varför alla organismer skulle ha samma värde. (Singer 2002, s 

248) Singer menar alltså att den djupekologiska etiken inte lyckas svara på frågan om vilket 

värde enskilda liv har. En art eller ett ekosystem har inte medvetna intressen och att hävda att 

de har ett intrinsikalt värde är därför problematiskt. (Singer 2002, s 250) 

   Att vi måste ta hänsyn till individerna snarare än systemet när vi gör våra moraliska 

överväganden är en mycket rimlig tanke. Precis som Singer anser jag att det är nödvändigt att 

de som vi ska ta hänsyn till ska ha någon typ av intresse. Och som Singer skriver har inte ett 

system ett intresse, utan intresset ligger hos individerna som bär upp det. 

   Men vad ska vi då säga om Calicotts kritik av Djurens frigörelse ifråga om utrotningshotade 

arter? Peter Singer gör ju faktiskt inte skillnad på ett tusenårigt träd och en grästuva.  (Singer 

2002, s 245f) Blir inte det här ett problem för alla som hävdar att det intrinsikala värdet ligger 

hos individerna? Nej, jag tycker inte det. Jag tror att det ekologiska systemet skyddas av att 

det ligger i individernas intresse att det fungerar. Likaså kan det ligga i vissa individers, t ex 

människors, intresse att bevara gamla eller sällsynta exemplar. Att vi bevarar ekosystem och 

är rädda om ekologin är alltså, som jag ser det, för individernas skull.  Men vilka är de här 

individerna? Vilka är det som har intressen? Som Singer skriver har alla förnimmande 

varelser åtminstone ett intresse – intresset av att slippa lida. Men då kommer vi in på kritiken 

om att Djurens frigörelses synsätt måste leda till att man utrotar rovdjur, eftersom de orsakar 

lidande. Men måste det leda till sådana konsekvenser? Nej, det tror jag inte. Som jag sa så 

ligger det i alla individers intresse att bevara ekologin och det bästa för djuren är förmodligen 

att få leva i naturen på sina egna villkor och enligt det sätt de är anpassade till.  

   Men det finns ett annat problem med Djurens frigörelse och det är hur man värderar olika 

liv. Man prioriterar intressen, vilka är avhängiga förmågan att förnimma, och vilken art man 

tillhör är underordnat. Men har inte människovärdet, (alltså det värde man allmänt ansett att 

människan har i egenskap av att vara människa, ett värde hon är ensam om, bland annat med 

motiveringen att hon är skapad till Guds avbild (Collste 2002, s 55)), en särställning? Är det 

inte rätt att, vid en konflikt mellan olika intressen, låta människans intressen väga tyngst? Ja, 

det är väl den åsikten vi i allmänhet har och som Bexell/Grenholm skriver bör vi prioritera 

människans egenvärde framför annat livs egenvärde, eftersom hon har ”en särskild förmåga 
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till självmedvetande och moraliskt ansvarstagande som motiverar denna särställning”. 

(Bexell/Grenholm 2005, s 373)    

   Detta är alltså en vanlig åsikt. Men är den rimlig? Är människans särskilda förmåga till 

självmedvetande och ansvarstagande skäl nog för att låta hennes intressen gå före alla andras? 

Ja, alldeles självklart är det kanske inte, vilket jag har för avsikt att vidareutveckla längre 

fram.  

    

Människans värde – och djurens  

Som vi sett skiljer sig de här olika värderingarna åt genom att de har olika uppfattning om vad 

som har ett intrinsikalt värde. Jag menar att det finns goda skäl att hålla fast vid att värdet bärs 

upp av individer. Det är individerna som lever på jorden och som har intressen och 

önskningar. Det är alltså dem vi måste ta moralisk hänsyn till. Ur den antropocentriska 

synvinkeln gäller detta bara människor, ur Djurens frigörelses synvinkel gäller det även djur.   

I båda uppfattningarna finns en tanke om förmågors betydelse för en individs värde. Har man 

en viss förmåga så har man ett intrinsikalt värde och är därmed berättigad till moralisk 

hänsyn. Förespråkarna för den antropocentriska uppfattningen lägger tyngdpunkten på 

människans unicitet, antingen som Guds avbild eller som bärare av särskilda förmågor, som 

självmedvetande och moraliskt ansvarstagande. Djurens frigörelse menar istället att det är 

förmågan att känna, och att ha ett intresse som är avgörande. Men är det verkligen så enkelt? 

Jag anser att det inte är det och ska i det följande kapitlet gå igenom lite olika teorier runt 

förmågor och förmågors betydelse för vilket värde vi har, och därmed också för hur vi ska 

räknas moraliskt, för att bedöma rimligheten i ett sådant resonemang. 

 

2. Vilka ingår i den moraliska gemenskapen? 

 

Den moraliska gemenskapen består av människor 

Den antropocentriska uppfattningen har en lång historia. Djur saknar förnuft, alltså har de 

ingen moralisk status, förklarade Aristoteles redan på 300-talet f Kr. och den här synen på 

djur har till stor del hängt med sedan dess, inte minst via kristendomen som på många sätt 
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bevarade den aristoteliska läran. Sedan kom renässansens humanister, som betonade 

människans unicitet, och Descartes, som menade att människan skiljer sig från djuren i och 

med att hon har språket, förnuftet, förmågan att ta moraliskt ansvar och en odödlig själ. 

(Armstrong/Botzler 2003, s 2f) Enligt Descartes är djuren egentligen inget annat än maskiner, 

och har man den uppfattningen behöver man knappast ta någon hänsyn till dem. K. Thomas 

menar till och med att det är därför man gärna tagit till sig den här synen på djur: 

the most powerful argument for the Cartesian position was that it was the best possible 

rationalization for the way man actually treated animals (K. Thomas 1983: 34, citerad i 

Armstrong/Botzler, Animal ethics, 2003, s 3)     

   Descartes resonemang går alltså ut på att eftersom djur inte har de här förmågorna, och inget 

självmedvetande, så har de heller inte förmågan att känna smärta. (Linzey 2009, s 45) Enligt 

Linzey har man kunnat luta sig tillbaka mot den Cartesianska uppfattningen exempelvis när 

man utfört djurförsök. Det är ju, som Thomas påpekade, lättare om man tror att det är en 

själlös maskin man använder. 

   Att man bör behandlas olika utifrån vilka förmågor man har är alltså en allmän uppfattning 

sedan lång tid tillbaka. Och den uppfattningen står sig bra än idag. 

 

Den moraliska gemenskapen består av rationella agenter 

I Henrik Ahlenius antologi Vad är moraliskt rätt skriver Peter Carruthers i sin artikel 

”Kontraktualism och djur” om djurens moraliska ställning enligt kontraktualismen. (Ahlenius 

2004, ss161-179) Utan vissa grundläggande förmågor är man ingen rationell agent, förklarar 

han. Kontraktualisterna ser moralen som ett regelsystem som är tänkt att reglera rationella 

agenters mellanhavanden i ett samhälle, och för att kunna vara en rationell agent måste man 

ha vissa förmågor (som t ex självmedvetande och förnuft). Carruthers hänvisar till Rawls idé 

om en tänkt ursprungssituation, där rationella agenter väljer ut vilka moraliska principer som 

ska gälla, under okunnighetens slöja. De vet alltså inte vilken position de själva kommer att 

ha, men de är rationella, de har förnuft och kan resonera, de tänker på sig själva och därmed 

kommer de att gardera sig genom att se till att alla får det så bra som möjligt. Det är alltså 

bara rationella agenter som ingår i den moraliska gemenskapen och det är bara dem som det 

behöver tas någon moralisk hänsyn till. 
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   Problemet med kontraktualismen är, som jag ser det, framför allt svårigheterna den har, inte 

bara med att djuren hamnar utanför den moraliska gemenskapen men att även alla icke-

rationella människor gör det, t ex gravt utvecklingsstörda, senildementa eller spädbarn, ett 

problem som Carruthers själv tar upp. (Ahlenius 2004, s 171) Man kan tycka att det är något 

fel på ett resonemang som får till följd att alla de här grupperna hamnar utanför. Och som 

Carruthers själv skriver, om det bara är rationella agenter som ingår i den moraliska 

gemenskapen skulle man kunna testa tvättmedel på senildementa och jaga 

förståndshandikappade som en sport, vilket han inser är absurt. (Vad han tyvärr inte verkar 

tycka är absurt är att man gör så med djur.) Det här är ett problem som Rawls menade att man 

kan lösa genom att de rationella agenterna fattar beslut som inte rör bara dem själva, utan en 

hel familjelinje. Carruthers anser dock inte att den lösningen räcker till, eftersom det kanske 

trots allt inte måste ligga i en rationell agents intresse att ta sådana hänsyn till släktingar man 

kanske inte har. Vilket jag tycker är ett konstigt ställningstagande eftersom kontraktualismen 

ju ändå bygger på en överenskommelse byggd på ett slags kompromissande mellan olika 

rationella agenters intressen. Däremot anser jag att idén om familjelinjer liknar en slags ad 

hoc-lösning, gjord enbart för att kunna inkludera människor i den moraliska gemenskapen 

utan att för den delen behöva ta med djuren. Som Thomas skriver i citatet ovan, så är det 

enklare, med tanke på hur vi redan behandlar djur, att anse att de står utanför den moraliska 

gemenskapen, det rättfärdigar så att säga vårt beteende. 

   Carruthers förordar istället att man använder sig av ett sluttande plan-argument, nämligen 

att om vi utesluter vissa människor ur den moraliska gemenskapen på grund av att de inte är 

rationella agenter kan det, eftersom gränserna i verkligheten är flytande, missbrukas och det 

kan drabba rationella agenter. Har vi ingen skarp gräns så finns alltid risken att även dessa 

skulle kunna råka hamna utanför den moraliska gemenskapen. Att dra en gräns mellan 

människa och djur är däremot inget problem enligt Carruthers, eftersom en sådan gräns aldrig 

blir oklar, och därmed är den rationella agenten inte hotad. Även den här lösningen tycker jag 

ser ut att vara skräddarsydd för den som vill ha med människor, men inte djur, i den moraliska 

gemenskapen – för på vilket sätt skulle den rationella agenten vara hotad om vi även tog med 

djur? 

   Ett annat argument för att tillförsäkra alla människor, men inte djur, en plats i den moraliska 

gemenskapen är det om social stabilitet. Ett samhälle där inte alla människor har rättigheter 

blir instabilt, i det att många skulle finna det svårt att leva med en regel som frånkänner barn, 

senila eller förståndshandikappade moralisk ställning. Därför, menar Carruthers, måste alla 
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människor, även de som inte är rationella agenter, ha moraliska rättigheter. (Ahlenius 2004, s 

173ff) 

   Skälen Carruthers lutar sig på är alltså det om det sluttande planet och det om social 

stabilitet, vilket är skäl som man skulle kunna säga ger en indirekt rätt till människor som inte 

är rationella agenter att få ingå i den moraliska gemenskapen – det är inte för deras egen skull 

de får vara med, utan för att samhället ska bli säkrare och för att inte riskera de rationella 

agenternas säkerhet.  

   Men hur kan Carruthers så helt och fullt bortse från det egenvärde alla dessa har, som inte 

räknas som rationella? Jo, eftersom de inte är rationella lider de inte på samma sätt som vi. 

Carruthers sällar sig här till dem som hävdar att det är skillnad på liv och liv, som t ex 

Descartes, och att olika liv lider på olika sätt (hur man nu kan veta det). Enligt Carruthers 

måste man ha ett medvetande om man ska kunna lida. Han menar också att antingen har man 

det eller också inte: 

It may be that the experiences of animals are wholly of the non-conscious variety. It is an 

open question whether there is anything that it [sic] feels like to be a bat, or a dog, or a 

monkey. If consciousness is like the turning on of a light, then it may be that their lives are 

nothing but darkness. (Peter Carruthers The Animal Issue: Moral Theory in Practice 1992, s 

171, citerad i Andrew Linzey Why animal suffering matters 2009, s 54) 

 

Förmågan till förnuft och självmedvetande är alltså det som i första hand avgör om man ska få 

räknas in i den moraliska gemenskapen enligt Carruthers. Har man inte den här förmågan så 

är det inte självklart att man ska få vara med heller.  

 

Den moraliska gemenskapen består av dem som har intressen 

Peter Singer, den mest kända förespråkaren för Djurens frigörelse, har en annan åsikt. I 

Praktisk etik skriver han att alltsammans egentligen handlar om intressen. Han citerar Jeremy 

Bentham: 

 ”Frågan är inte ”Kan de resonera?” och inte heller ”Kan de tala”, utan ”Kan de lida?”. 

(Jeremy Bentham, citerad i Peter Singer Praktisk etik 2002, s 59)  
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   Det är enligt Bentham den förmågan som avgör om man har några intressen. Eller som 

Singer uttrycker det:  

”förmågan att förnimma […] är den enda försvarbara gränsen för hänsyn till andras 

intressen”. (Peter Singer Praktisk etik 2002, s 60)  

   Andra typer av avgränsningar, till exempel rationalitet eller intelligens är enligt Singer 

godtyckligt dragna, och man skulle i så fall kunna välja vilken egenskap som helst. Om 

smärtan är densamma hos en människa och en mus så ska det alltså tas samma hänsyn till den. 

Singer menar att man kan invända att den som är medveten lider mer, till exempel av att vara 

döende i cancer (eftersom man vet att man ska dö), eller av att tvingas delta i smärtsamma 

experiment (djuren vet ju inte om att man regelmässigt utsätter djur för detta och går alltså 

inte och oroar sig för att de ska råka ut för det, vilket människor skulle göra om man tog för 

vana att kidnappa vissa av oss för att använda oss i experiment.) Detta talar för att man, om 

man måste välja, ändå bör välja att utföra experimentet på djur, om nu experimentet måste 

utföras. (Singer 2002, s 62) Samtidigt innebär det att man lika gärna kan göra det på spädbarn 

och psykiskt utvecklingsstörda. Å andra sidan, påpekar han, finns det situationer då man lider 

mer just därför att man inte är medveten, exempelvis om lidandet är tillfälligt och man vet att 

det kommer att ta slut. 

   Före Darwin rådde uppfattningen att det går en skarp skiljelinje mellan människa och djur, 

men numera känner vi till släktskapen, förklarar Singer. Många har sedan haft svårt att 

acceptera att skillnaden mellan oss och de andra djuren bara är en fråga om grader och därför 

har man försökt hitta sätt att dra den önskade gränsen. Man försökte med att det bara är 

människor som använder redskap, som tillverkar redskap, som använder språk, men i alla 

dessa fall har det visat sig att vi inte är så ensamma som vi tror. I och för sig menar Singer att 

det inte har någon betydelse om en varelse inte använder språk eller redskap när det gäller att 

ta hänsyn till deras lidande.  Ifråga om den så vanliga synen att djur inte kan resonera eller att 

de inte har något självmedvetande, och därför har ett mindre värde, och att autonoma och 

självmedvetna varelsers intressen väger tyngre, menar Singer att om lidandet inte påverkas av 

om man har självmedvetande eller inte, så har självmedvetande inte med saken att göra. 

(Singer 2002, s 74) När det gäller det sluttande planets argument (som Carruthers tar upp) 

menar Singer att om vi drar gränsen vid alla kännande varelser är tanken inte den att vi ska 

börja behandla människor sämre, utan vi ska behandla djur bättre. 
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   Singer kritiserar kontraktsteoretikernas tanke om etisk ömsesidighet, d v s att agenter som 

har förmåga att handla moraliskt är de enda som förtjänar att behandlas moraliskt. Det är en 

tanke som utesluter alla icke-rationella individer, och dessutom bygger synsättet på 

egenintresse. Det har alltså en stor brist då det inte tar med grupper som inte har möjlighet att 

återgälda handlingarna i den moraliska gemenskapen, t ex framtida generationer. Att som 

föreslagits försöka ta med även sådana grupper (t ex genom Rawls familjelinje) är bara ett sätt 

att försöka bli av med oönskade konsekvenser och visar på kontraktsteorins brister. 

   Singer anser alltså att det ska tas samma hänsyn till allas lidande, här görs ingen skillnad 

utifrån hur rationell man är, eller vilket självmedvetande man har, något som förefaller 

rättvist. En annan sak är det emellertid när det gäller dödande. Här menar Singer att det är 

värre att döda en person (= en individ med rationalitet och självmedvetande) än en icke-

person. Detta därför att ett liv som rationell och självmedveten person är mer värt än ett liv 

som saknar dessa egenskaper. Bland annat har en sådan person förväntningar och planer för 

framtiden som omintetgörs om man dödas. Eftersom det finns djur som har de här 

egenskaperna och alltså är personer, samtidigt som det finns människor som inte är det, 

förklarar Singer att vi bör ”avvisa en doktrin som sätter livet hos medlemmar av vår egen art 

över livet hos medlemmar av andra arter”. (Peter Singer, Praktisk etik 2002, s 109) Det här 

innebär att det egentligen inte är något problem om vi använder eller dödar (icke 

självmedvetna eller rationella) djur, eller för den delen människor, bara det inte orsakar 

lidande. 

   Jag anser att det finns brister i både Carruthers och Singers teorier, vilka båda bygger på att 

man kan ta en mindre moralisk hänsyn till individer som inte anses uppfylla kraven, alltså de 

som inte har de mentala förmågor som krävs för att kunna räknas in i den moraliska 

gemenskapen. Bristerna märks inte minst på att det blir en del konstiga effekter (konstiga på 

så sätt att de strider mot vad människor i allmänhet anser är rätt), såsom att man kan döda 

icke-rationella människor (i Singers fall) och att man inte behöver ta moralisk hänsyn till 

självmedvetna djur (i Carruthers fall), samt att människor som inte är rationella egentligen 

bara får vara med för att minska riskerna för rationella agenter (i Carruthers fall). Frågan är 

var felet ligger. Kan det vara i utgångspunkten att förknippa moraliska rättigheter med 

förmågor? 
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Den moraliska gemenskapen består av livssubjekt med inneboende värde 

Tom Regan har också förmågor som utgångspunkt då han försöker avgränsa vilka som ska 

ingå i en moralisk gemenskap. Till att börja med skiljer han på moraliska agenter och 

moraliska objekt. (Regan 1999, s 148ff) Moraliska objekt är medvetna och kännande, vissa av 

dem har dessutom ytterligare förmågor, kognitiva och viljestyrda sådana, som t ex 

trosföreställningsförmåga och minne. Alla moraliska objekt har rätt till moralisk hänsyn men 

har, på grund av sin oförmåga att ta moraliskt ansvar, inga moraliska skyldigheter. Det har 

däremot de moraliska agenterna. Dessa har betydligt mer 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.”(Tom Regan Djurens rättigheter 1999, s 148) Regan förklarar att eftersom de 

moraliska agenterna har den här förmågan att göra moraliska överväganden är de också 

ansvariga för sina handlingar, vilket de moraliska objekten alltså inte är. Både moraliska 

agenter och moraliska objekt ingår däremot i den moraliska gemenskapen och är alltså 

berättigade till moralisk hänsyn. 

   Regan menar också att vissa individer har ett inneboende värde. Det här inneboende värdet 

innebär att den som har det är ”mer än behållare för det värde som ligger i deras upplevelser” 

(Tom Regan Djurens rättigheter 1999, s 245), vilket enligt Regan är den syn på individers 

värde som Peter Singer och utilitaristerna har. Regans syn på det inneboende värdet är, för att 

vara exakt, att det är något annat än det vi menar med intrinsikalt värde, t ex lust. Det innebär 

att man inte kan summera det intrinsikala värdet av någons upplevelser för att kunna avgöra 

dennes inneboende värde. Detta inneboende värde, som alltså inte har med kvaliteten på ens 

upplevelser att göra, har man istället i egenskap av att vara ett livssubjekt. Det är direkt knutet 

till individen och är detsamma för alla livssubjekt utan hänsyn till vilka förmågor man har. 

Det finns alltså ingen rangordning mellan livssubjekten utan är man ett livssubjekt så har man 

det här värdet.  

   För att räknas som ett livssubjekt ska man kunna ha önskningar, perception, minne, känsla 

för framtiden – även sin egen, ett känsloliv tillsammans med känslor av välbehag och smärta, 

intressen samt förmåga att initiera handlingar med syfte att uppnå önskade mål, bland annat. 

(Regan 1999, s 227) Med andra ord är alla moraliska agenter livssubjekt och även vissa av de 

moraliska objekten. Regan drar alltså en klar gräns här: antingen har man de här förmågorna 

som gör att man räknas som ett livssubjekt eller så har man dem inte.  Har man dem så ingår 
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man i den moraliska gemenskapen och ska respekteras för sitt inneboende värde. Regan 

skriver: 

”Vi ska behandla de individer som har inneboende värde så att deras inneboende värde 

respekteras” (Tom Regan Djurens rättigheter 1999, s 232) 

    Regan menar att det är bättre att värdera individen för den hon är istället för att, som Peter 

Singer, jämföra innehållet (alltså värdet hos olika upplevelser) och att därmed rangordna olika 

intressen: 

Enligt den synen är det det som hälls i kärlet (t.ex. lustupplevelserna eller 

preferenstillfredsställelserna) som har värde; men kärlet självt har inget värde (dvs 

individen själv). Postulatet om inneboende värde erbjuder ett alternativ. Kärlet (dvs 

individen) har värde, och dessutom av ett slag som inte är reducerbart till och inte 

sammanfallande med vad som hälls i det (t.ex. lust). Kärlet (individen) ”innehåller” 

(upplever) saker som är värdefulla (t.ex. lustupplevelser), men kärlets (individens) värde är 

inte detsamma som någon summa av de värdefulla saker kärlet innehåller. (Tom Regan, 

Djurens rättigheter 1999, s 221)  

 

Det jag ser som en fördel med Regans tanke om ett inneboende värde är att alla som har det 

har det lika mycket, eftersom det är knutet direkt till subjektet. Om vi skulle kunna tänka oss 

att vissa (t ex djur) skulle ha ett mindre värde, därför att de inte har förmågan att uppleva 

detsamma som vi t ex, eller inte förmår värdera sina upplevelser på samma sätt som vi, så 

knyter vi värdet till egenskaperna. Därmed skulle man kunna tänka sig att en människa som 

blir senil faktiskt minskar i värde. Det här problemet tycks nu Regan försöka undvika, men 

frågan är om han lyckas? Ja, när det gäller att komma runt Peter Singers lite konstiga slutsats, 

att vi kan döda människor som inte är rationella eller självmedvetna så länge det inte orsakar 

lidande, tror jag faktiskt inte Regan kommer med någon lösning. Visserligen menar han att vi 

orsakar stor skada då vi berövar någon livet, eftersom vi då tar ifrån denne något och att 

döden är ”den yttersta och oåterkalleliga förlusten, som sätter stopp för alla tillfällen att finna 

någon tillfredsställelse.” (Tom Regan Djurens rättigheter 1999, s 120) Men samtidigt 

begränsar han sig då han definierar vad ett livssubjekt är för något. 

   Jag håller alltså med Regan om att alla livssubjekt ska visas respekt helt enkelt för att de är 

livssubjekt. Men jag skulle snarare vilja säga att allt som lever är livssubjekt. Varför beslutar 

sig Regan, som ju ändå tycks vara på rätt väg, för att utesluta ett stort antal levande varelser? 
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Är dessa individer inte värda någon respekt? Han skriver i och för sig att vi, eftersom vi inte 

säkert kan veta vad andra liv, t ex en groda, har för medvetande så skulle det vara rimligt att 

hellre fria än fälla och räkna in fler som livssubjekt. (Regan 1999, s 334) Likaså kastar han 

fram tanken på att vissa som inte är livssubjekt, t ex en människa i koma, ändå skulle kunna 

ha ett inneboende värde, (vilket skulle kunna lösa problemet med dödande av icke-rationella 

människor som jag var inne på nyss) men här har han problem med hur det ska gå till utan att 

det blir godtyckligt. (Regan 1999, s 230) Vad jag kan se är inte Regans livssubjektkriterium 

ordentligt utrett. Det är oklart och riskerar att ge konstiga effekter, och anledningen är, som 

jag ser det, den gamla vanliga: man försöker begränsa vilka liv som är värda respekt med 

hänsyn till förmågor. Den här oklarheten tycks Regan vara medveten om, men han lyckas inte 

göra något åt den.     

   Tydligare på den punkten tycker jag att Albert Schweitzer är. Han menar att vi ska visa 

vördnad för allt liv:  

A man is truly ethical only when he obeys the compulsion to help all life which he is able to 

assist, and shrinks from injuring anything that lives. He does not ask how far this or that life 

deserves one´s sympathy as being valuable, nor, beyond that, whether and to what degree it 

is capable of feeling. Life as such is sacred to him. (Albert Schweitzer citerad i 

Linzey/Clarke 2004, s 153) 

  

 Albert Schweitzer menar alltså att vi ska känna vördnad för och respektera allt liv. Här finns 

inga godtyckligt dragna gränser, eller? Ja, enligt Singer finns det trots allt sådana, nämligen 

mellan det som är levande och det som är dött och vi får istället problem mellan att skilja på 

värdet mellan levande och döda ting. (Singer 2002, s 245) Nu tycker inte jag att det skulle 

behöva innebära ett problem. Om vi respekterar allt i naturen så är det gott nog.  Frågan är väl 

istället hur vi ska värdera de olika liven sinsemellan? Kan vi verkligen ge samma moraliska 

betydelse till en skalbagge som en människa? Att ge samma värde till alla livssubjekt, innebär 

det att vi måste ta samma hänsyn till dem? Eller bör vi trots allt ta mer hänsyn till dem med 

högre förmågor?  

   Det här är en fråga som inte är helt lätt att ge svar på. Jag anser, liksom Schweitzer, att vi 

bör respektera allt liv, och jag anser att allt liv ska respekteras lika mycket. Däremot menar 

jag inte att det betyder att alla bör behandlas på samma sätt, inte minst för att alla inte vill bli 

behandlade på samma sätt, vi har ju olika behov. Samtidigt är det ett svårt problem hur man 
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bör prioritera mellan de olika liven, kanske för att vi faktiskt har svårt att tro att det är lika 

viktigt att rädda en skalbagges liv som en människas, kanske för att vi tycker att det är en 

omöjlighet att ta moralisk hänsyn till vartenda kryp i naturen (men det beror som sagt på vad 

vi menar med moralisk hänsyn, för vissa arter kanske det helt enkelt innebär att vi lämnar dem 

ifred) eller kanske tycker vi att vi ändå på något sätt måste se till våra egna eller våra 

närmastes intressen först. Och trots att man kan finna en del användbara handlingsföreskrifter 

(exempelvis diskuterar jag hur man väger intressen längre fram), så räcker det inte till för att 

lösa det här problemet i sin helhet. Men även om frågan är för stor för att jag ska kunna ta upp 

den här så menar jag att det är viktigt att vi har en grundhållning som innebär respekt för allt 

liv, och även att vi respekterar allt liv lika mycket. Jag menar att vi bör göra det bästa för alla i 

den mån det går och att vi aldrig i onödan skadar någon. Vilken syn vi har på liv har stor 

betydelse, inte bara för det liv vi ska respektera utan också för oss själva, de moraliska 

agenterna, något som jag nu ska komma till.  

 

3. Den moraliska agentens ansvar 

 

Att ha förmågan att tänka moraliskt 

Hur är det nu med de högre förmågorna? Vad innebär det egentligen att ha dem? För oss som 

har så pass välutvecklade förmågor att vi kan tänka moraliskt innebär det att vi har ett 

moraliskt ansvar, helt enkelt därför att förmågan att kunna skilja på rätt och fel innebär att 

man vet när man gör fel och där kommer ansvaret in. Vi som har den här förmågan är därmed 

moraliska agenter. Man kan alltså kräva av oss att vi tar moralisk hänsyn. Och till vilka? Ja, 

det har föreslagits att vi ska ta denna hänsyn till moraliska agenter (Carruthers), till människor 

(humanister, kristna), till allt liv (Schweitzer), eller åtminstone till alla livssubjekt, vilka det 

nu är (Regan) och till alla som kan tänkas ha ett intresse av att vi tar denna hänsyn, nämligen 

de som kan påverkas av den, alltså kan lida om vi inte gör det (Singer).  

   Eftersom moralen hänger samman med att vi vill göra gott och inte ont, skulle man kunna 

tycka att Singers förslag om att helt enkelt ta hänsyn till om man kan lida verkar rimligt. Gör 

vi så att någon lider gör vi det som är ont. Alltså måste vi ta hänsyn till alla som kan lida. De 

har givetvis ett intresse av att få slippa göra det. Att det är förhastat att anta att de med högre 

förmågor lider mer än de med lägre är också en rimlig slutsats. Men samtidigt måste man 
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fråga sig om de som inte är medvetna, och alltså då inte skulle lida på det sätt vi vanligen 

menar, ändå inte har ett inneboende värde som vi som moraliska agenter borde respektera. För 

visst finns det väl anledning att behandla t ex en patient i koma med respekt? Enligt Singer 

behöver man inte respektera dem som inte kan lida och vi skulle därmed kunna behandla den 

här patienten hur som helst, så länge ingen annan tar illa upp. Enligt Regan tycks det förhålla 

sig på ungefär samma sätt ifråga om dem som inte räknas som livssubjekt. Både Singer och 

Regan har, på ett sätt som jag menar är godtyckligt, valt att utelämna vissa från den moraliska 

gemenskapen, genom att hänvisa till deras bristande förmågor. Men bör verkligen individers 

förmåga vara avgörande för om de ska få ingå i den moraliska gemenskapen? Kan man 

bestämma en individs värde utifrån sådana kriterier, och därmed också huruvida vi som 

moraliska agenter borde visa denne respekt? Att göra på det viset är, skulle jag vilja säga, att 

lägga bevisbördan på fel grupp. Det är vi som har ett moraliskt ansvar. Vi ska behandla andra 

väl. De ska inte behöva bevisa att de har rätt att bli väl behandlade.  S.F. Sapontzis skriver att 

det vore rimligare att tvingas förklara varför man vill exploatera djur än varför man inte vill 

det. Han vill med andra ord lägga bevisbördan på dem som vill utnyttja djur istället för på 

dem som vill befria dem, ett förhållande som han menar inte råder idag. (Sapontzis 1987, s 

89) Jag menar att idén om att flytta bevisbördan även bör tillämpas på den moraliska 

gemenskapen. Ska någon behöva bevisa att hon är värd moralisk hänsyn? Bör vi, såsom 

moraliska agenter inte snarare utgå från att vi ska ta största möjliga hänsyn till alla? I Om 

godhet skriver Desmond Tutu att den grundläggande normen måste vara den att vara god, inte 

att vara ond. Det finns något gott, en kärna av godhet i alla, förklarar han. (Tutu 2010, s 15) 

Och jag menar att det är så vi måste förhålla oss. Det onda får aldrig bli det normala. Vi 

måste, om vi över huvud taget vill tro på de moraliska agenternas förmåga, kunna tro att dessa 

har en kärna av godhet, ett samvete, en moral. Och därför bör vi kunna kräva av oss själva att 

vi, som är dessa moraliska agenter och som kan tänka moraliskt, ska sträva efter att behandla 

andra väl. Det är det som är normen och om vi, av någon anledning, måste göra avsteg från 

den ska det finnas goda skäl för det, vilka vi ska lägga fram. Vi som är moraliska agenter har, 

istället för en massa extra rättigheter, särskilda skyldigheter. Inte minst till dem som är 

svagare än vi själva, som Andrew Linzey skriver. 
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Att inte ha förmågan att kunna försvara sig 

I Why animal suffering matters räknar Andrew Linzey upp flera argument som talar för att vi 

bör ta mer hänsyn till djur istället för mindre: 

- De kan inte ge sitt samtycke 

- De kan inte uttrycka vilka intressen de har 

- De är moraliskt oskyldiga 

- De är sårbara och försvarslösa 

 

Alla dessa argument, menar Linzey, talar för att vi bör visa djuren mer omsorg än vad vi gör 

mot moraliska agenter, snarare än mindre. Lidandet vi orsakar dem blir än svårare att 

försvara. Han menar att vi bör komma fram till den här slutsatsen även teologiskt. De 

försvarslösas lidande har en bristliknande kvalitet, förklarar han, ett lidande som vi moraliskt 

borde värna mer om. Är man medkännande med Kristi lidande borde man vara det även inför 

andra sårbara och oskyldiga lidande.  (Linzey 2009, s 41f)  

   Vårt moraliska agentskap innebär alltså att vi har ett ansvar. Det är bara vi som kan se och 

förstå det moraliska i en handling. Ansvaret för hur världen ser ut ligger på oss. Kanhända är 

det därför vi är satta att råda över djuren, som det står i Bibeln. (1 Mos 1:28) Kanske ska vi ta 

hand om djur och natur därför att vi är de enda som har den rätta moraliska förmågan?  

Linzey skriver att den övervägande uppfattningen bland GT-forskare, ifråga om Guds avbilds-

begreppet, faktiskt är den att människan å Guds vägnar ska se efter skapelsen och ta hand om 

den. Dessutom, enligt den kristologiska förståelsen av begreppet makt, skulle människans 

makt över djuren snarast innebära ansvar och omhändertagande. (Linzey 2009, s 41)  

   Oavsett om vi är kristna eller inte så måste vi, de moraliska agenterna, inse att våra val av 

handlingar har stor betydelse för hur det ser ut i världen. Och om vi över huvud taget tycker 

att moralen har någon betydelse, om vi önskar se en bättre värld, så hänger det på oss att 

åstadkomma en sådan. Och hur gör vi då? 

   Ur en preferensutilitaristisk synvinkel är det viktigt att vi tar hänsyn till allas lidande. Som 

jag ser det är det det enda vi kan göra om vi vill uppnå en god värld, som är så god som 

möjligt för alla. Att väga olika preferenser mot varandra är därför en rättvis väg att gå, och en 

väg som i möjligaste mån minskar lidande. Men det handlar som sagt inte bara om att väga 
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och mäta preferenser genom ett kyligt kalkylerande. Det handlar heller inte om att man 

förtjänar mindre respekt om man har lägre förmågor eller mindre uttalade intressen. Om 

världen ska bli god att leva i måste vi känna vördnad för allt liv, som Albert Schweitzer 

skriver, och ta största möjliga hänsyn till alla. För det ena riskerar vi inte att behandla någon 

fel om vi hellre friar än fäller, som Regan uttrycker det. För det andra handlar det om hurdana 

vi egentligen vill att de moraliska agenterna ska vara.  

 

Varför vi måste känna respekt för allt liv 

Hur vill vi då att de moraliska agenterna ska vara? Kant skriver:  

den som är grym mot djur blir hård också i sina mellanhavanden med 

människor…(medan)…ömma känslor gentemot stumma djur utvecklar humana känslor 

gentemot mänskligheten” (Immanuel Kant ”Duties to Animal and Spirits” i Lectures on 

ethics 1963, ss 239-241, citerad i Regan Djurens rättigheter 1999, s 171) 

 

Och Shaw skriver: 

Vi måste tillämpa karaktärstestet och inte bara fråga oss ’Vad kommer att hända om jag 

utför det här särskilda (experimentet)?’ utan ’Vilken slags människa kommer jag att bli om 

jag gör det?’ (George Bernard Shaw citerad i Vyvyan The dark face of science 1971, s 29, 

citerad i Regan Djurens rättigheter 1999, s 172) 

 

Enligt Regan tar synsättet, som Kant och Shaw ger uttryck för här, inte hänsyn till djurens 

eget värde utan bara till effekterna för människan. Och ja, det kan verka så. Men jag menar att 

vi faktiskt har goda skäl att tänka på vilka effekter vårt beteende mot djur har för hurdana vi 

blir, både mot människor och mot djur. Och för den delen mot oss själva. Detta därför att alla 

i förlängningen drabbas av att vi som moraliska agenter inte tar ett större ansvar för vilka 

människor vi är. Genom att bli sådana som behandlar andra människor illa skapar vi en ond 

cirkel av nya moraliska agenter som behandlar fler djur och människor illa. Det här visar hur 

nära allting egentligen hänger ihop. Både människor och djur drabbas av att någon inte 

respekterar liv, eftersom både människor och djur är liv. Både människor och djur ska leva i 

den här världen och är beroende av vilka förhållanden som råder, inte minst moraliskt. 
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   Nu skulle man kunna invända att det inte alls måste vara så att man nödvändigtvis behandlar 

människor och djur på samma sätt. Exempelvis var Hitler, enligt vad hans sekreterare sagt, en 

stor hundvän. (Junge, 2004) Kan det inte ändå vara så att man kan ha olika roller? Någon som 

är grym mot djur kanske inte alls måste bli hård mot människor, som Kant påstår?  Ja, jag tror 

nog att man kan gå in i olika roller. Men då kan man fråga sig vad det i sin tur leder till, ifråga 

om synen på andra? Om man kan göra skillnad på olika liv, hurdan människa blir man då, och 

vad kan det få för effekter? 

   Jag tror att detta att vi kan göra en sådan skillnad kan leda till konsekvenser som ger oss än 

mer anledning att lära oss respektera allt liv. För om vi inte gör det blir vi mer mottagliga för t 

ex påverkan utifrån ifråga om andras värde, som exempelvis i Hitlertyskland, där man spred 

åsikten (och folk tog den till sig) att judar inte var värda respekt. (Glover 2001, s 340ff) Jag 

menar alltså att just den här vanan att göra sådana åtskillnader, att överhuvudtaget anse att 

vissa liv står utanför den moraliska gemenskapen, ja, att man anser att det över huvudtaget är 

möjligt att utesluta vissa, är det som är så farligt. Så även om det är möjligt att vara grym mot 

djur och god mot människor (eller tvärtom), så tror jag att man, genom att acceptera en sådan 

inställning hos sig själv eller andra, löper en ökad risk att så att säga hoppa på tåget då det 

drivs hetskampanjer mot vissa grupper. Glover skriver t ex om vad som kännetecknade dem 

som ”stod emot” i Hitlertyskland. En gemensam nämnare hos dessa människor tycks ha varit 

uppfostran. De lärdes från tidig ålder att inte göra skillnad på olika människor utan att 

respektera alla. De hade också själva blivit bemötta med respekt i en ickeauktoritär anda. 

(Glover 2001, s 382) Just här sägs ingenting om djur, men jag föreställer mig trots det att en 

allmän känsla av respekt för allt liv gör att man är bättre rustad mot en sådan propaganda som 

bedrevs i Tyskland, eller för den delen på Balkan eller i Rwanda. Jag menar alltså att om man 

uppfostras till att respektera allt liv, så är chansen betydligt större att man också gör det, 

oavsett vilka liv det för tillfället gäller. Och även om man kanske inte ser någon omedelbar 

koppling mellan hur vi behandlar olika grupper, så tror jag ändå att detta att man ändå tillåter 

sig att vara grym mot en grupp i alla fall leder till att man anser att grymhet kan vara i sin 

ordning. Som James Garbarino, professor i psykologi, skriver så finns ett samband mellan hur 

man behandlar barn och djur: 

The correlation between child maltreatment and animal abuse is well established by social 

science research. We need to expand our empathy so that we treat both children and 

animals with respect and caring. (James Garbarino, citerad i Armstrong/Botzler The animal 

ethics reader 2003, s 520) 
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   och han fortsätter: 

…the repeatedly documented correlation between child maltreatment and the abuse and 

neglect of animals (Ascione 1993) warrants a synchronicity of effort. The fact is that 

professionals who uncover one sort of abuse in a household should be on special alert for 

the other. (James Garbarino, citerad i Armstrong/Botzler The animal ethics reader 2003, s 

521) 

   Garbarino, som forskar om barn och våld, menar här att kunskapen om att de här 

grymheterna hänger samman gör det lättare att upptäcka dem.  

   Att det finns kopplingar mellan hur vi behandlar olika grupper talar starkt för att vi måste 

respektera alla. Allt liv på jorden är ömsesidigt beroende av varandra, på gott och ont, och 

därför borde vi se helheten, vi måste se livet som en helhet. I ”Animal rights and feminist 

theory” skriver Josephine Donovan om det förhållningssätt man har till naturen i indianska 

traditioner. Till skillnad från den västerländska synen, som bygger på främmandegöring och 

dominans, så ser man gudomligheten i allt liv, alla varelser ses som heliga och värda respekt. 

(Armstrong/Botzler 2003, ss 45-49) Det här är ett betydligt mer ödmjukt förhållningssätt inför 

allt liv än det som ligger till grund för vårt tänkande och kalkylerande över vilka vi möjligen 

måste ta hänsyn till och vilka vi inte behöver bry oss om. Donovan talar om en osynlig länk 

mellan allt liv och jag menar att det är så vi måste se det. Vi kan inte bortse från att allt liv 

lever, precis som vi själva, och som Mary Midgley skriver bör vi sluta tänka i termer om ”vad 

som skiljer människan från djuren” och istället fundera över vad som ”särskiljer människan 

bland djuren”, vilket inte är så enkelt alla gånger – det som skiljer oss från en art, har vi 

gemensamt med en annan. (Linzey/Clarke 2004 ss 47f) Jag tycker också att man skulle kunna 

fundera lite över alla likheter som finns mellan människor och djur, likheter som jag antar att 

man utgår ifrån, exempelvis när man utför medicinska experiment på djur, för att få reda på 

mer om människor. 

   Donovan skriver: 

… they and we exist in the same unified field continuum. It appreciates that what we share 

– life – is more important than our differensces. Such a relationship sometimes involves 

affection, sometimes awe, but always respect. (Josephine Donovan, citerad i 

Armstrong/Botzler The animal ethics reader 2003, s 48) 
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Jag menar alltså att vi måste visa respekt för allt liv. Och vem är det som ska visa den här 

respekten? Den moraliska agenten. Den moraliska agenten ska leva moraliskt, det är så att 

säga därför hon är en moralisk agent. Hon har förmågan att tänka moraliskt och ska förstås 

använda denna förmåga. Men moral handlar inte bara om föreskrifter. Det räcker inte med att 

bara behandla andra respektfullt utan man måste också känna att det är rätt. Sapontzis skriver 

i Morals, Reason and Animals att moral handlar om en livssyn, ett sätt att leva. När vi 

försöker lära ut moral, skriver han, vad vi försöker göra då är att utveckla en moralisk 

karaktär, inte bara lämna ut information om regler. (Sapontzis 1987, s 41) Och det tror jag är 

mycket viktigt. För att världen ska kunna bli så god som möjligt att leva i så måste, som jag 

tidigare skrev, de moraliska agenterna ta på sig ansvaret för att göra den god. Och då måste 

det också finnas en uppriktig vilja. Man kan inte visa en sann respekt för andra, om man inte 

också känner den här respekten. Motivet måste vara det rätta, kärleken och omsorgen om 

andra måste vara uppriktig, annars blir det ingenting av den. Och det är därför vi måste känna 

en sann vördnad för allt liv, som t ex Albert Schweitzer och Josephine Donovan skriver.  

   Hur bär man sig då åt för att skapa sådana här idealiska moraliska agenter? Ja, till att börja 

med så är det faktiskt regler som gäller. Eftersom vi tycks bli sämre moraliska agenter (alltså 

mindre goda, mer benägna att begå grymma handlingar) av att utföra (eller åtminstone 

acceptera) grymma handlingar bör vi försöka förhindra att människor utför just grymma 

handlingar. Och alla handlingar som orsakar lidande är mer eller mindre grymma. Särskilt 

grymma är de om de är avsiktliga och onödiga. Det är visserligen möjligt att skälet till 

handlingen är av underordnad betydelse för det lidande djuret (eftersom det inte förstår) men 

det är definitivt inte av underordnad betydelse för den handlande agenten. Om vi avlivar ett 

djur för att det är skadat och vi vill befria det från lidande eller om vi gör det för att det 

bereder oss nöje och avkoppling, har betydelse för vilken syn vi får på annat liv, och det i sin 

tur har betydelse för hurdana människor vi blir. Att vara god mot djur för att det gör så att 

man blir god mot människor (eller för den delen god överhuvudtaget), anser jag inte är ett 

antropocentriskt argument, och det visar inte heller på någon bristande respekt för djur, som 

exempelvis Regan är inne på. Att försöka skapa goda moraliska agenter är istället något som 

gynnar alla och att inpränta respekt mot djur gör att man utvecklar en mer respektfull hållning 

mot alla.  

   En moralisk karaktär utvecklar man alltså genom att försöka leva moraliskt och här kommer 

reglerna in. Enligt Sapontzis skulle förändrade regler automatiskt få till följd att man börjar 

tänka annorlunda: 
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…it seems clear that liberating animals is one thing we ought to do in order to work toward 

attaining the goal of developing moral character through treating morality as a pervasive 

way of life. ( S.F. Sapontzis Morals, Reason, and Animals 1987, s 90) 

   Det handlar med andra ord om att via regler få oss att förstå att djuren har samma 

inneboende värde som vi själva. Och att få oss att inse hur mycket gemensamt vi människor 

ändå har med allt annat liv. Att se någons inneboende värde, och att inse att de förtjänar 

respekt innebär, som jag var inne på tidigare, att man inte tar för givet att de kan behandlas 

hur som helst. Det finns många exempel i historien på hur man genom att bygga upp ett förakt 

för vissa grupper skapat distans till dem och därmed möjliggjort förföljelser. Exempelvis var 

det så det gick till ifråga om indierna under kolonialtiden, vietnameserna under kriget i 

Vietnam eller judarna i Hitlertyskland. När man inte anser att individerna i en viss grupp är 

värda respekt, är det lättare att blunda för de lidanden de utsätts för. (Glover 1999, s 23f, 49f, 

340ff) Och det är samma sak med djur. Så länge vi inte inser att de har ett inneboende värde 

som måste respekteras kan vi acceptera dålig behandling av dem. Men jag tänker mig att lika 

väl som man kan bryta ner en syn på andra som bärare av ett egenvärde, likaväl kan man 

bygga upp den. Och det gör man genom att införa regler som bygger på allas lika inneboende 

värde. Om reglerna väl har införts så leder det till att vi börjar ifrågasätta tidigare beteenden, 

såsom t ex att man mer och mer insett att barnaga är fel då det blivit förbjudet, och som 

Sapontzis skriver så börjar vi reflektera över vad våra vanor har för inverkan på djurens liv, 

när vi väl har insett att de kan ifrågasättas. (Sapontzis 1987, s 90) 

 

Om dygd 

Jag menar alltså att vi, ur en rent konsekvensetisk synvinkel, eftersom vi vill skapa en värld 

som är så god som möjligt för alla som bor i den, måste se till att vi, de moraliska agenterna, 

tar vårt ansvar och lever upp till vår uppgift som moraliska agenter. Vi måste då arbeta på att 

förbättra våra moraliska karaktärer. Därmed är jag så gott som inne på dygdteori som ju är 

den etiska teorin som mest fokuserar på den handlande agentens karaktär. Enligt Aristoteles 

finns ett antal dygder vilka är eftersträvansvärda och genom att anamma dem blir man en 

lycklig och hel människa, man uppnår det som Aristoteles kallar eudaimonia, som innebär 

ungefär ”ett mänskligt blomstrande”. För att skaffa sig dessa dygder krävs övning. Bertrand 

Russel beskriver Aristoteles uppfattning som att vi blir: 
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…rättrådiga genom att utföra rättrådiga handlingar, och på liknande sätt förhåller det sig 

med de övriga dygderna. Genom att nödgas förvärva goda vanor, kommer vi […] så 

småningom att finna tillfredsställelse i att utföra goda handlingar. (Bertrand Russel 

Västerlandets filosofi Falun 1994, s 160) 

   Jag menar att det ligger mycket i Aristoteles tanke och att vi faktiskt kan skapa moraliskt 

goda människor av oss genom att träna oss, likaväl som att man kan träna upp sig i ondska. 

Dygdetiker, som t ex Philippa Foot, menar att dygd just handlar om att korrigera oönskade 

beteenden. Exempelvis behöver man, då man uppövar dygden medmänsklighet, bekämpa en 

brist på motivation, en frestelse att tänka på sig själv före andra. (Ahlenius 2004, s 111) Det är 

alltså inte alldeles enkelt utan något man måste arbeta med.    

   Jag vet inte om jag vill sträcka mig så långt som att definiera alla dessa dygder på det sätt 

som Aristoteles, eller Foot, gör, t ex som rättrådighet, mod, måttfullhet eller vishet. (Ahlenius 

2004, s 105) Jag ser det hellre som att vi ska träna upp dygden godhet, eller välvillighet. Att 

ha den innebär att man uppriktigt vill andra väl, känner omsorg om andra och att man vill 

göra sitt bästa för att göra andra lyckliga. Det handlar alltså inte om dygderna som vi ska 

anamma, utan om dygden. Eller som Nel Noddings uttrycker det: 

När vi talar om det etiska idealet ska vi tala om ”dygd”, men vi kommer inte att låta 

”dygden” övergå i ”dygderna” beskrivna inom ramen för abstrakta kategorier. Den helige 

mannen som lever i försakelse på bergets topp, som ber tre gånger dagligen och som nekar 

sig själv mänsklig samvaro må uppvisa olika ”dygder”, men de är inte dygderna hos någon 

som visar omsorg. Den dygd som beskrivs av det etiska idealet med någon som visar 

omsorg byggs upp i en relation. Den utsträcks till den andre och växer i respons till den 

andre.  (Nel Noddings citerad i Ahlenius Vad är moraliskt rätt, 2004, s 121-122) 

   Nel Noddings omfattar i sin omsorgsetik framför allt de nära relationerna. Jag skulle 

egentligen vilja utsträcka dessa lite till, så att omsorgen omfattar allt liv, så som Donovan eller 

Schweitzer tänker sig det. Sen kan man ju för all del se det som Nel Noddings, att omsorgen 

börjar i de nära relationerna för det är där förmågan att tänka på andra byggs upp, men jag 

menar att vi sedan inte ska låta den stanna där utan vi ska sedan arbeta vidare med den så att 

vi känner omsorg för allt liv. 

   En annan sak som Aristoteles hävdar är att allting har ett syfte. Och att det är allas uppgift 

att sträva dit. Vi har alla olika syften och vad som är människans syfte ser vi när vi tittar på 

vad som skiljer henne från djuren, nämligen förnuftet och dygden. Det förnuftiga livet och det 

dygdiga ses som samma sak och att vara dygdig är att ha för vana att utföra ”ädla handlingar” 
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livet igenom. (Nordin 2003, s 108) Om vi ser det så att våra förmågor skulle ge oss en 

fingervisning om vad det är som är vårt syfte, så vill jag nog hävda att det som i särklass 

skiljer oss från andra varelser är vår förmåga att tänka moraliskt. För även om djur mycket väl 

kan utföra moraliska handlingar, tycks det bara vara vi som kan göra det på ett mer 

förnuftsbaserat och överlagt vis. (Sapontzis 1987, s 32f) Vårt syfte borde då rimligtvis, om vi 

ska spinna vidare på Aristoteles uppfattning, vara att ta moraliskt ansvar. Genom att använda 

vårt förnuft och vårt moraliska tänkande kan vi då, menar jag, sträva efter att, inte bli dygdiga 

agenter genom att inneha en massa olika dygder, utan att bli dygdiga agenter genom att 

inneha en enda dygd, nämligen den att vara god.  

   Därmed tror jag att jag har kommit till slutet på diskussionen runt den moraliska agentens 

ansvar och ska nu istället försöka reda ut hur vi bör agera när olika intressen kommer i 

konflikt med varandra. 

 

4. Att välja rätt handling 

 

Respekten för varje enskilt liv 

Enligt Singer och preferensutilitarismen måste vi ta hänsyn till individers lidande då vi väljer 

hur vi ska handla. Vi ska alltså väga olika individers preferenser mot varandra och välja det 

handlingsalternativ som orsakar minst lidande. Det här är en rättvis och genomtänkt regel, 

som leder till de bästa konsekvenserna, eller är det inte? Ofta är det så, men faktiskt inte alltid. 

Som Regan förklarar kan konsekvenserna ibland bli att någon blir behandlad respektlöst. 

Eftersom preferensutilitarismen tillåter att man väger olika preferenser mot varandra och då 

även kan räkna ihop olika individers preferenser, kan resultatet bli väldigt dåligt för någon 

som därmed offras. Man kan alltså välja att låta bli att skada ett stort antal personer lite grann 

på bekostnad av att man istället skadar ett fåtal, eller kanske bara en, mycket värre. Om man 

räknar ihop alla de små skadorna kommer man kanske fram till att de tillsammans är ett värre 

ont än den enda stora skada de vägs mot. (Regan 1999, s 284) Utilitarismen, menar Regan, 

kan alltså sanktionera handlingar som slår väldigt orättvist mot någon, så länge det stora 

flertalet vinner på det. 
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   Regan förklarar att problemet i det här fallet är att man räknar ihop olika individers 

preferenser. Som jag skrev tidigare menar han att om man gör det blir individerna reducerade 

till att rätt och slätt vara behållare för preferenser, preferenser som då tillmäts det värde som 

individerna själva borde ha. Han menar att respektprincipen (principen om respekt för alla 

livssubjekts inneboende värde) kräver av oss att vi aldrig kan välja det alternativ som är mest 

kränkande, alltså skadar mest, oavsett hur många som skadas. Att välja en större skada är att 

kränka mer. Det spelar ingen roll om den här kränkningen drabbar bara några få och den 

mindre kränkningen drabbar många. Den här principen, som han kallar sämre ställt-principen, 

kan alltså härledas ur respektprincipen. Respektprincipen kräver nämligen av oss att vi ser 

varje enskild individ som ensam. Vi kan aldrig räkna ihop dem. (Regan 1999, s 286) 

   Eftersom jag anser att vi bör respektera allt livs inneboende värde är jag förstås överens med 

Regan om att vi inte kan räkna ihop preferenser hur som helst. Vi måste, som han säger, 

värdera varje liv för sig. Respekten för varje liv kräver av oss att vi inte åsidosätter en individs 

större intresse för att istället gynna många andra individers mindre intresse. Men, jag anser 

ändå att det kan vara en god sak att väga olika intressen mot varandra, just därför att vi gör 

det av respekt för individerna som har dem, vi ska så långt som möjligt sträva efter att 

respektera deras önskningar att få slippa lida. Alltså, eftersom vi respekterar allt liv vill vi 

sträva efter att uppnå konsekvenser som är så bra som möjligt för varje liv i första hand och 

först när skadorna är jämförbara kan vi, som Regan också föreslår, väga in hur många som 

drabbas. Jag håller med andra ord fast vid en viss konsekvensetik, men den ska bygga på 

respekt för allt liv. I enlighet med den respekt vi känner för alla levande varelser försöker vi 

också handla så att vi så långt möjligt minimerar deras lidande. Och då tittar vi förstås på 

konsekvenserna av våra handlingar. Handlingar som bygger på regler, vilka vi har satt upp 

med tanke på att de ska leda till så goda konsekvenser som möjligt. Dessa regler måste förstås 

bygga på respekt för individen. 

 

Exemplet med livbåten 

Löser då det här alla problem? Att det inte är så enkelt att i verkligheten praktisera de här 

reglerna, eller handlingsföreskrifterna, ser vi om vi t ex tittar på exemplet med livbåten som 

Regan tar upp: 

Tänk er att fem överlevande befinner sig i en livbåt. Det finns bara plats för fyra. Alla väger 

ungefär lika mycket och skulle ta ungefär lika mycket plats. Fyra av de fem är normala 
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vuxna människor. Den femte är en hund. En måste kastas överbord, annars kommer alla 

fem att gå under. Vem bör det bli? Om alla har jämlik rätt och behandlas respektfullt, ska vi 

dra lott? Skulle det inte vara orättvist, givet rättighetssynen, att välja att offra hunden 

snarare än någon av människorna? Och visar inte det att rättighetssynen dör för egen hand, 

på grund av att den anser vädjanden till genomtänkta trosföreställningar vara ett legitimt 

sätt att pröva moralprinciper? Ty ingen förnuftig person skulle anta att hunden har en ”rätt 

till liv” som är lika stor som människornas, eller att djuret bör ha samma chans i lotteriet 

om överlevnad. (Tom Regan Djurens rättigheter 1999, s 264) 

   Som vi ser hänvisar Regan här till ”rättighetssynen”. I min diskussion runt respekten för liv 

har jag inte tagit upp frågan om eventuella rättigheter, detta är fullt medvetet och jag tänker 

komma tillbaka till det senare. Just nu räcker det med att utgå från att Regans idé om alla 

livssubjekts lika rättigheter får samma effekt som min idé om alla moraliska agenters 

skyldighet att visa alla livssubjekt samma respekt.  

   En annan sak som Regan nämner i citatet är ”genomtänkta trosföreställningar”. Med detta 

menar han ”våra reflektiva intuitioner”, vilka vi har efter ett sansat och rationellt övervägande 

runt ”inkonsistens och okritisk partiskhet”. Han menar alltså att om den etiska teorin inte 

stämmer överens med vad vi efter ett sådant övervägande tycker är rimligt är det något fel på 

den. (Regan 1999, s 146) Och så resonerar vi nog allihop, i den praktiska verkligheten 

åtminstone.  Det är därför vi visar på en teoris brister genom att visa på effekter av den som 

allmänt ses som orimliga, exempelvis detta att en idé om att moralisk hänsyn endast bör gälla 

moraliska agenter, kommer i konflikt med vår genomtänkta trosföreställning att vi inte kan 

plåga och tortera spädbarn och senila. 

   Hur är det då med livbåtsexemplet? Visar det att det är orimligt att värdera alla liv lika 

mycket? Måste man, om man anser att alla liv är lika mycket värda, välja att dra lott? Enligt 

Regan behöver man inte göra det. Han menar i stället att det är hunden som ska kastas 

överbord. Därmed har han fattat ett beslut som förmodligen står i överensstämmelse med de 

flestas ”genomtänkta trosföreställningar”. Skälet han hänvisar till är att ”omfattningen av den 

skada som döden utgör […] är en funktion av antalet och variationen av de möjligheter till 

tillfredsställelser den utesluter för en given individ”. (Tom Regan Djurens rättigheter 1999, s 

321)  

   Vad jag kan se så är det människornas högre förmågor som värderas här. Och har man fler 

och högre förmågor att förlora så innebär förlusten en större skada. Här har Regan närmat sig 

Singer tycker jag, för Singer skulle förmodligen hålla med om att hunden ska offras eftersom 
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den, tack vare sina lägre förmågor hyser mindre intressen än människorna. Som Singer skriver 

kan man hävda att ”en självmedveten varelses liv, det vill säga en varelse som har förmågan 

att tänka abstrakt, att planera för framtiden, att utöva avancerade former för kommunikation 

osv, är mer värdefullt än livet hos en varelse som saknar alla dessa förmågor.” (Peter Singer, 

Praktisk etik 2002, s 63). 

   Så långt är det kanske inga problem med att få Regans och Singers resonemang att stämma 

överens med de ”genomtänkta trosföreställningarna”. Men vad händer om någon av de fyra 

vuxna inte är ”normal” som Regan uttrycker det? Säg att någon av dem är utvecklingsstörd 

och faktiskt har lägre mentala förmågor än hunden? Den logiska fortsättningen av deras 

resonemang är att den utvecklingsstörda människan då ska kastas överbord. Jag är inte 

alldeles säker på att ett sådant beslut skulle stämma med våra genomtänkta trosföreställningar. 

Är det då trosföreställningarna det är fel på? Är vi helt enkelt artpartiska när vi vill sätta 

människans intresse före djurens? Ja, det skulle kunna vara så. Men vi skulle ju också kunna 

hänvisa till att vi har en särskild plikt mot närstående. Regan hävdar t ex att vi skulle kunna 

betrakta de moraliska band som finns mellan familjemedlemmar som speciella hänsyn. 

(Regan 1999, s 291) Även Hare (som liksom Singer är utilitarist och som även han anser att vi 

ska väga preferenser mot varann) är inne på en liknande tankegång då han hävdar att det inte 

strider mot kravet på moralomdömenas universalisering (dvs att moralen kräver av oss att vi 

behandlar alla lika, att vi är opartiska), ifall vi tar speciell hänsyn till våra närstående. Det är 

inte krångligare än t ex såhär: ”…för alla x och y gäller, om y är mor till x, att x bör göra vissa 

saker för y.” (R M Hare Moraliskt tänkande 1994, s 156) Även inom omsorgsetiken brukar 

man framhålla den särskilda plikt man har mot sina närmaste. (Ahlenius 2004, s 127) 

   Det här leder till nya frågor beträffande livbåtsexemplet. Om de fyra människorna består av 

en familj kan man tänka sig att det är helt i sin ordning att hunden offras, även om det skulle 

förhålla sig så att en av människorna är gravt utvecklingsstörd. Men om hunden hör till 

familjen och den utvecklingsstörda inte gör det? Frågan är väl var vi anser att gränsen för 

”närstående” går. Kan man tänka sig att det gäller hela arten? Eller är det familjen, vännerna, 

kanske grannarna, kanske landsmännen eller de som har samma religion? Jag är inte så säker 

på att våra ”genomtänkta trosföreställningar” är överens i den här frågan. Vilket kanske tyder 

på att de, även om de är ”genomtänkta”, inte behöver vara riktiga.  

   Jag frågar mig också varför vi, när vi vill bedöma graden av intressen, måste anta att just 

mentala förmågor har så stor betydelse. Om en av människorna i livbåten är en gammal 
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cancersjuk man och en annan är ett spädbarn (vi bortser här från att de inte är lika stora), så 

kan man ju tänka sig att spädbarnet faktiskt har ett större intresse av att få leva än mannen, 

trots sina just då underlägsna förmågor. Ett annat problem, om man anser att förmågor har 

betydelse, är huruvida man ska väga in dessa om de fem överlevande i livbåten är människor 

allihop, normala och rationella, men trots allt med olika mentala förmågor. 

 

Behov istället för förmågor 

Förmågor verkar alltså inte vara en tillräcklig grund för hur vi ska välja att prioritera. Börjar 

man mäta och väga förmågor för att reda ut vilka värden olika individer har så tycker jag att 

man har kommit ifrån idén om vördnad för allt liv. Istället bör man ha en grundläggande 

respekt för alla, och inkludera alla i den moraliska gemenskapen. Detta behöver inte betyda 

att alla måste behandlas lika, men de ska behandlas med samma respekt. I vår ambition att 

sträva efter så gott resultat som möjligt för dessa alla, kan jag tänka mig att det kan ha goda 

konsekvenser för samhället vi lever i, om vi faktiskt prioriterar människor i de fall det gäller 

liv och död, som i livbåtsfallet. Inte för att våra liv skulle ha ett högre värde på grund av våra 

förmågor, utan för att samhället troligen skulle vara stabilare och kännas tryggare om vi 

människor vet att där finns en regel som säger att våra liv går först. Djuren är inte medvetna 

om hur ordningen ser ut och därmed oroar de sig inte över den. På det här viset har vi tagit 

den hänsyn till olika individers behov (och därmed intressen), som jag tycker att 

respektprincipen kräver av oss. Vi har, i valet mellan olika kränkningar, valt den minst onda. I 

det här fallet har nämligen människorna ett speciellt behov. De övriga arterna har andra, som 

ska respekteras på samma sätt, eftersom alla är med i den moraliska gemenskapen. Att vi 

offrar hunden i livbåtsfallet är alltså rimligt, därför att den är hund och för att det gäller liv 

och död. (Om alla i livbåten är människor däremot finns ingen självklar lösning, möjligen är 

det då dags att dra lott.) När det gäller andra intressen, som att få slippa lida är det en annan 

sak. Där kan det faktiskt vara så som Linzey säger, att vi snarare bör visa extra omsorg mot 

djur just för att de är sårbara, försvarslösa och inte kan uttrycka sig. Att utnyttja den som är 

svagare än man själv för egna syften, som t ex då det gäller djurförsök, blir då extra 

hänsynslöst. 

   Innebär det här då att man kan döda djur så länge man inte orsakar dem något lidande? Ja, 

för det första är det tveksamt om något sådant över huvud taget är möjligt. Enligt Singer 
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skulle en utilitarist i och för sig kunna godkänna det, rent teoretiskt, men hur ofta lyckas man 

med det? Varken djuruppfödning eller jakt uppfyller ett sådant krav. Som Singer skriver: 

Många av de metoder för att döda som används på djur resulterar inte omedelbart i 

varelsens död, utan dödsprocessen blir plågsam. Ett djurs död har även effekter för djurets 

make eller maka, eller andra medlemmar av djurets sociala grupp. Det finns många 

fågelarter där relationen mellan hannen och honan är livslång. Om den ena parten i ett 

sådant par dör, orsakar detta antagligen sorg och en känsla av förlust hos den överlevande. 

Moder-barn relationen kan också vara en källa till stort lidande om endera parten dödas 

eller förs bort. (Mjölkproducenter för rutinmässigt bort kalvarna mycket tidigt från deras 

mödrar för att mjölken ska bli tillgänglig för människor. Den som levt på en mjölkfarm vet 

att korna fortsätter att ropa efter kalvarna flera dagar efter att de förts bort.) Hos vissa arter 

kan ett djurs död kännas av en större grupp, som antyds av elefanters och vargars 

beteenden. (Peter Singer Praktisk etik 2002, s 111) 

  

Men om det nu skulle vara möjligt att döda utan att orsaka något lidande, skulle det kunna 

rättfärdigas moraliskt? Nej, det tycker jag inte att det kan. Respekten för allt liv kräver att vi 

inte i onödan varken skadar eller dödar annat liv. Att göra något sådant för att tillfredsställa ett 

mindre intresse är kränkande, eftersom det att välja den större skadan är kränkande. Man 

måste alltså väga olika intressen mot varandra här. Och t ex ifråga om dödande av djur, även 

om det skulle ske utan lidande vilket knappast är troligt, så kan det inte försvaras därför att 

dödandet av djuret är ett värre ont än om vi måste avstå från en god biff eller en avkopplande 

jaktrunda t ex, och tvingas hitta på andra fritidssysselsättningar istället, eller lära oss laga 

vegetarisk mat. Bara i självförsvar kan det motiveras, eller om det t ex inte finns något annat 

att äta. Intresset av att leva är med andra ord ett primärt intresse, till skillnad från andra, 

mindre livsavgörande, sekundära intressen. Och de primära intressena väger förstås tyngst. 

Respekten för allt liv kräver alltså att vi aldrig offrar någon annans primära intresse för vårt 

eget sekundära intresse. Det spelar ingen roll om vi är människor och de här ”andra” är djur.  

   Ett annat relevant argument är det om den moraliska agentens moraliska fostran. Som jag 

tidigare skrev så formas vi av hur vi behandlar andra. Och vilket beslut vi än fattar så måste vi 

fatta det med respekt för allt liv. Om vi någon gång väljer att offra någons intressen måste det 

vara något vi känner oss tvingade till, därför att omständigheterna kräver det av oss. Vi måste 

också ha övervägt att lösa frågan på något annat sätt. Avsikten med en handling har stor 

betydelse inom juridiken. Det är skillnad på att döda någon i självförsvar eller om man gör det 

för att man exempelvis har någon ekonomisk fördel av det. Mord och dråp är inte samma sak 
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och har olika straffskalor. Handlingens karaktär beror alltså på syftet och jag menar att detta 

måste gälla etiken också. Att avsiktligt skada någon är alltid allvarligt och måste övervägas 

noga. Jag menar att som moraliska agenter ska vi känna ansvar för allt annat liv, och därmed 

ha en önskan att skada det så lite som möjligt. 

 

Att välja rätt handling 

Att allt liv har ett inneboende värde innebär som sagt att vi, som är moraliska agenter, ska 

känna respekt för det. Vi ska respektera detta inneboende värde. Denna respekt ligger till 

grund för hur vi ska behandla andra, nämligen med deras bästa för ögonen. Modellen vi bör 

rätta oss efter blir alltså:  

Allt liv har ett inneboende värde som ska respekteras och som inte får kränkas 

Vi måste alltså handla utifrån icke-skada-principen 

Därför måste vi:   

Handla så att det leder till så goda konsekvenser som möjligt, för alla enskilda individer, 

och vi undviker så mycket som möjligt att orsaka skada   

Detta kräver av oss:   

      a) att vi ställer upp handlingsregler som generellt leder till så goda konsekvenser 

som möjligt, bland annat regler som gör oss till goda människor och  

      b) att vi anstränger oss för att bli sådana människor att vi utför dessa handlingar med 

övertygelse, d.v.s. vi strävar efter att bli dygdiga agenter. 

 

Vi som ska göra detta är förstås de moraliska agenterna, vilka som sagt är de som har ett 

moraliskt ansvar. Vilka som är moraliska objekt är inte särskilt mycket att diskutera. Allt liv 

ska respekteras av oss, vilket innebär att det inte får skadas i onödan.  
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Rättighet eller skyldighet? 

Innan jag avslutar kapitlet tänkte jag också ta upp det här med rättigheter. Regan är mycket 

bestämd på den punkten att alla livssubjekt har en rätt att respekteras. När man har en 

rättighet betyder det att man kan utkräva någonting av någon. Eftersom moralisk hänsyn 

endast kan utkrävas av moraliska agenter, menar jag att det är svårt att hävda att man har en 

moralisk rätt som inte får kränkas. Om jag blir dödad är det bara frågan om en kränkning om 

det är en moralisk agent som dödar mig, är det någon annan individ är det ingen kränkning. 

Och eftersom kränkningar av rättigheter bara förekommer då moraliska agenter är inblandade, 

eftersom det bara är moraliska agenter som kan kränka, menar jag att rättigheterna därmed 

inte är absoluta. Det är därför rimligare att tala om de moraliska agenternas skyldighet att inte 

kränka en individ, än att tala om den individens absoluta rätt. Eftersom all moral egentligen 

gäller den moraliska agenten så anser jag att det är den vi bör fokusera på. Men som jag skrev 

tidigare, tror jag vi kan bortse från den här skillnaden i den här diskussionen.  

   Däremot går det ju alldeles utmärkt att reglera rättigheter. Genom lagar kan vi skydda såväl 

moraliska agenter som andra individer mot övergrepp och lidande. Exempelvis finns lagar om 

hur djurhållning ska skötas, hur stort utrymme djur måste få ha att röra sig på t ex och att kor 

har rätt att gå ute på sommaren (i Sverige). Man kan alltså, genom lagar, styra vad moraliska 

agenter får göra och förhoppningsvis påverkar det också de moraliska agenternas syn på vad 

som är moraliskt rätt och fel. Problemet idag är att det saknas en hel del lagar, om man ser det 

utifrån djurens behov, samt att de lagar som finns varken efterföljs eller kontrolleras 

tillräckligt. Viljan att följa lagarna är, som jag ser det, en följd av att kontrollen är bristfällig, 

men inte bara för att det ger större möjlighet att bryta mot lagen utan att det upptäcks, utan jag 

menar att själva den bristande kontrollen i sig ger signaler om att brotten inte är särskilt 

allvarliga. För att kunna påverka den moraliska agentens moraliska uppfattning krävs alltså 

inte bara att regler sätts upp, utan också att man från myndigheternas håll visar att det är 

viktigt att följa dem. 

   Men skulle inte det här kunna innebära att den moraliska agenten egentligen inte gör fel då 

den utsätter ett djur för lidande som det faktiskt inte finns någon lag om? Nej, det är skillnad 

på att göra fel juridiskt och moraliskt. Vi vet nog allihop att det är fel att vara elak även om 

det inte är olagligt. Den moraliska agenten har som jag sagt skyldigheter. Jag tror nog att de 

flesta moraliska agenter också vet när de gör (moraliskt) fel, men vi har en tendens att 
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rättfärdiga det vi gör, då vi offrar andras intressen för våra egna och om inte de nödvändiga 

lagarna finns så kan man ju rättfärdiga sitt beteende med det. 

 

5. Den svenska vargen 

 

Om behandlingen av tamdjur 

Först en titt på hur det ser ut hos våra tamdjur. Behandlas de med den respekt de borde? Eller, 

man kanske skulle fråga: behandlas de med någon respekt alls?  

   När vi låter grisar leva i djurfabriker, utan strö, på våta betonggolv, bland döda kroppar, 

med bölder och avgnagda svansar - väger vi intressen mot varandra då, på ett rättvist sätt? 

Lider vi mer än de, om vi avstår från julskinkan, revbensspjällen eller korvarna? 

(Djurrättsalliansen, Ett liv som gris, [2011-06-10]) 

   Eller gödkycklingarna. De kläcks i maskin, förs vidare på löpande band, packas och skickas 

till fabriken där de föds upp under 35 plågsamma dagar, hopträngda på en yta full av gödsel 

och döda fåglar, med kroppar så tunga på grund av avel att benen ofta inte klarar av vikten, 

med smärtor och hjärtproblem som följd och i en luft som knappt går att andas (människor 

som vistas där rekommenderas att bära munskydd). Är det en uppoffring som, då vi väger 

olika intressen mot varandra, vägs upp av att vi får äta kycklingfiléer, kycklingspett eller 

gryta? (Djurens rätt, Faktabas, djur i livsmedelindustrin, kycklingar [2011-06-10]) 

   När vi väljer att fortsätta med plågsamma djurförsök - vilket för djuren innebär liv i trånga 

burar, ingen stimulans, med kroppar designade till att utveckla sjukdomar, genom avel eller 

genmanipulation - trots att många av försöken kan ersättas med andra metoder, hur tänker vi 

då? På vilket sätt väger vi in djurens intressen? (Djurens rätt, Faktabas, Djurförsök/ istället 

för [2011-06-10]) (Djurens rätt, Faktabas, Djurförsök/smärta- lidande [2011-06-10]) 

   Eller när vi köper päls, oavsett om det är en hel päls eller pälsdetaljer på andra saker (t ex 

mössor eller leksaker) har vi vägt våra intressen då (av att äga en bit päls) mot djurens 

intressen (av att slippa stå i hela sitt liv i en trång nätbur) och funnit att våra intressen väger 

tyngre? 2008 filmades i Norge ett antal pälsfarmar vilka hyste bland annat rävar. Rävar som 

tillbringade hela sina liv i nätburar (tomma nätburar, det är bara djuret/djuren därinne) 
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ståendes på en nätbotten med begränsade möjligheter att röra sig. Många av dem med sår och 

obehandlade sjukdomar, många med stereotypa eller störda beteenden, vilket bland annat 

innebär att de skadar varandra eller biter ihjäl ungar.1 Har vi tagit hänsyn till det starkaste 

intresset när vi tillåter och stödjer sådant? Och hurdana blir vi, de moraliska agenterna, av att 

acceptera att det förekommer? (Djurrättsalliansen, Inrikes, Det du inte fick se i insider, [2011-

06-10]) (Djurens rätt, Faktabas, Päls, [2011-06-10]) 

 

Om vi granskar saken utifrån principen om allt livs inneboende värde, och därmed vår 

skyldighet att visa respekt för det, är det uppenbart att något brister. Djur som stängs in och 

förvägras leva ett normalt liv, som utsätts för lidande och för tidig död, har inte behandlats 

med respekt. Deras liv (som faktiskt är deras, något som det tycks finnas behov av att 

påminna om) har stulits och både respektprincipen och icke skada-principen har åsidosatts. 

Behandlar vi liv illa, så kränker vi det livets inneboende värde.  

   När konflikter uppstår mellan olika intressen måste vi alltid ta hänsyn till vems intresse som 

är starkast. I de här fallen, där vi stänger in djur och utnyttjar dem för att tillfredsställa våra 

egna intressen, har vi inte tagit hänsyn till alla inblandades intressen på ett opartiskt vis, utan 

vi offrar de starkare intressena för att tillfredsställa de svagare. Som moraliska agenter har vi 

inte tagit vårt moraliska ansvar utan vi har utnyttjat vårt övertag till att exploatera dem som är 

svagare än vi själva. Och om vi nu händelsevis, för att rättfärdiga att vi faktiskt genom vårt 

användande av djurindustrins produkter stödjer den, argumenterar att djuren nog inte lider 

eftersom de inte förstår, bör vi nog tänka om. Vid osäkerhet måste vi utgå från 

försiktighetsprincipen. För faktum är att vi egentligen aldrig kan veta hur någon annan känner, 

varken djur eller människa, men att det är rimligt att utgå från att vi liknar varandra. Och att 

hellre fria än fälla, som Regan säger. Därmed får vi nog anse att vi kan väga djurens intressen 

mot våra egna på ett opartiskt sätt och fundera över vad det är de får offra för vår skull. 

 

Exemplen ovan har, som vi sett, gällt instängda djur, djur som vi på ett eller annat sätt hindrar 

från att få utlopp för sina behov vilket naturligtvis är en kränkning. Där, menar jag, är det 

ingen tvekan om att vi, som moraliska agenter, inte fullgör våra skyldigheter. Det är en så 

                                                            
1 I Sverige är det inte tillåtet med rävfarmar, men det går bra att föda upp minkar och chinchillor. (Djurens rätt, 
Faktabas, Päls) 
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uppenbar brist på respekt för annat liv, och en så enorm skillnad här i hur vi värderar olika 

intressen att man knappast kan komma till någon annan slutsats än att vi behandlar djuren fel.    

Men hur är det med de vilda djuren? Vad kan man tänka sig att vi, som moraliska agenter, har 

för skyldigheter gentemot dem?  

   Ett vilt djur som finns i Sverige och som varit föremål för en hel del diskussioner, både 

etiska och andra, är vargen. Hur vår behandling av den ser ut är något jag ska granska i den 

återstående delen av uppsatsen. 

 

Tillbakablick på föregående kapitel – vad har jag kommit fram till? 

Min avsikt med den här uppsatsen har, som sagt, varit att visa att djur såväl som människor 

ingår i den moraliska gemenskapen. Detta har jag gjort genom att först gå igenom olika sätt 

att värdera liv och då kommit fram till att det intrinsikala värdet ligger hos individer.  

   Sedan har jag rett ut vilka individer som kan komma ifråga och funnit att man inte kan 

använda förmågor som utgångspunkt när man ska avgöra vilka som är värda moralisk hänsyn, 

utan moralisk hänsyn måste bygga på en respekt för liv. Man kan nämligen inte, utan att det 

blir godtyckligt, utesluta vissa liv ur den moraliska gemenskapen utan allt liv är värt respekt 

för att det är liv.2 

   Jag har också diskuterat vem det är som ska hysa den här respekten för liv och liksom andra 

före mig funnit att det är den moraliska agenten. Därför att förmågor moraliskt sett har en 

effekt, nämligen den att de som har förmågan att tänka moraliskt därmed har ett moraliskt 

ansvar. Därefter har jag rett ut på vilket sätt detta ansvar yttrar sig och kommit fram till att 

moraliska agenter har ett ansvar för hur moralen i världen ser ut, och därmed har hon ett 

ansvar för hur moraliska agenter behandlar livet på jorden, vilket betyder att hon också har ett 

ansvar för hur hon själv och andra moraliska agenter formar sin karaktär. 

   Slutligen har jag undersökt hur man hanterar intressekonflikter mellan olika liv och kommit 

fram till att man bör väga olika individers intressen mot varandra, opartiskt, utan hänsyn till 

                                                            
2  Hur man ska prioritera mellan olika liv är däremot ett problem som jag inte fördjupat mig i, då det är alltför 
stort. I viss mån har jag dock tagit upp det i avsnittet om att välja rätt handling, där jag menar att behoven ofta 
är avgörande. Det ger dock inte något heltäckande svar på frågan, som jag därmed måste lämna olöst. 
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mentala förmågor men däremot genom att väga in behov. Jag har också kommit fram till att 

man inte kan räkna samman intressen, utan varje individ räknas för sig. 

   I det följande ska jag nu tillämpa det jag kommit fram till på ett aktuellt problem, nämligen 

den mycket omdiskuterade licensjakten på varg i Sverige.  

   En kommentar innan jag börjar: Licensjakt är, enligt jägareförbundet, jakt som bedrivs för 

att hålla stammen på en viss nivå och som inte riktas mot några speciella individer, däremot 

kan den verka förebyggande mot skador, till skillnad från skyddsjakt som oftast beviljas efter 

det att en skada har inträffat och som riktas mot en eller flera speciella individer av 

skadegörande djur. (Svenska Jägareförbundet, Frågor och svar/Vad är det för skillnad på 

licensjakt och skyddsjakt? 2009-12-18 [2011-06-10]) 

 

Bakgrund: Beslut om avskjutning i strid med EU:s miljölagstiftning 

Den 17:e december 2010 gav regeringen tillstånd till licensjakt på 20 vargar med början den 

15:e januari 2011. Eftersom den svenska vargstammen är liten, geografiskt isolerad och 

dessutom svårt drabbad av inavel räknas den som utrotningshotad och är därmed strikt 

skyddad enligt EU:s miljölagstiftning.  Den 27:e januari inledde därför EU-kommissionen ett 

formellt överträdelseförfarande där man uppmanar Sverige att följa lagstiftningen. Man är 

kritisk bland annat till vargens ogynnsamma bevarandestatus i Sverige och till det godtyckliga 

taket på 210 individer. Man menar också att licensjakt inte är förenligt med vad som står i 

habitatdirektivet om undantag.  I detta kan man läsa att målet med EU:s direktiv är att främja 

den biologiska mångfalden och då ”de hotade livsmiljöerna och arterna utgör en del av 

gemenskapens naturliga arv och hoten mot dem ofta är av gränsöverskridande karaktär, är det 

nödvändigt att vidta åtgärder på gemenskapsnivå för att bevara dem”. (Europeiska 

kommissionen, EU i Sverige, Sverige uppmanas skydda utrotningshotade vargar, 2011-01-

28, [2011-06-10])     

   Den svenska vargen är strikt skyddad enligt EU:s lagstiftning. Stammen består av kanske 

250 individer, betydligt färre än i många andra länder och kan knappast utgöra något större 

problem, så varför beslutar regeringen om avskjutning? 
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Argument för och emot i riksdagen 

I en riksdagsdebatt den 8:e februari 2011 förklarar miljöminister Andreas Carlgren att man 

beslutat om jakten för vargens skull. Man måste för det första komma tillrätta med inaveln, 

för det andra måste man göra det acceptabelt för de människor som är berörda ute på 

landsbygden och för det tredje måste rovdjurspolitiken förankras bland människor genom att 

besluten flyttas ned närmare de människor som är berörda. Carlgren lägger alltså stor vikt vid 

att människor på landsbygden ska känna sig delaktiga, så att de inte upplever att besluten tas 

över huvudet på dem. Han menar också att EU-kommissionens rådgivande organ i 

rovdjursfrågor säger att det är ”en rovdjurspolitik som samtidigt tar itu med de två största 

hoten mot vargarna, nämligen den låga acceptansen och den höga inaveln”. (Riksdagens 

protokoll, 2011-02-08 [2011-06-10]) 

   Alla är dock inte överens med Carlgren. Enligt Jens Holm (v) är det bakvänt att skjuta 

vargar när det behövs fler. Det ökar inte heller acceptansen, utan istället vill jägarna skjuta fler 

vargar. Vore det seriöst skulle man låtit jägare från länsstyrelsen utföra jakten, för att undvika 

att den blir urskillningslös. Åsa Romson (mp) menar att det inte alls är en majoritet av 

lokalbefolkningen som vill skjuta av vargen. Hon anser också att en licensjakt, till skillnad 

från skyddsjakt, dödar blint. Den har dessutom som följd att man ser vargen som ett bytesdjur, 

vilket knappast kan öka förståelsen och viljan att leva tillsammans.  

   Carlgrens syfte med vargjakten skulle alltså vara att få bukt med inaveln. Det skulle också 

vara att öka acceptansen. När det gäller inaveln är det förstås så att man inte kommer tillrätta 

med den om man inte också planterar in nya vargar, något som det visat sig att regeringen inte 

vidtagit några åtgärder för att göra (enligt Helén Pettersson (s)).  Kanske bör man istället anta 

att Carlgrens huvudsakliga syfte är att öka acceptansen? Genom att få folk att känna sig 

delaktiga i besluten ska man minska varghatet. Men då infinner sig förstås nästa fråga: 

varifrån kommer detta varghat? (Riksdagens protokoll, 2011-02-08 [2011-06-10]) 

 

 

”Varggisslet” 

I uppsatsen ”Varggisslet” (januari 2011) har Fredrik Hultberg undersökt vargdebatten i 

Värmland mellan 1965 och 1990. Han skriver att det så kallade ”Varghatet” i mångt och 
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mycket grundar sig på myter och sagor men även på att vargen ibland ger sig på tamboskap. 

Argumenten för och emot vargen skiljer sig inte särskilt mycket över tid, enligt Hultberg. De 

präglas av fakta underbyggda av såväl sanningar som osanningar och med varierande 

beviskraft. Vad Hultberg däremot fann särskilt intressant var att debatten visade sig spegla en 

motsättning mellan centrum och periferi, alltså mellan stad och landsbygd, och ofta gick den 

över till att gälla glesbygdsproblematiken och myndigheters och tätortsbors oförmåga att 

förstå ”glesbygdens utsatta situation”. ( Hultberg, Varggisslet 2011[2011-06-10])  

   Jag frågar mig förstås om det skulle kunna vara en sådan motsättning som problemet ytterst 

gäller idag också? Enligt Hultberg har visserligen motsättningarna stad - landsbygd minskat i 

och med att avståndet, både geografiskt och samhälleligt, minskat jämfört med -70 och -80-

talen. Allmänhetens inställning till vargen har också blivit alltmer positiv. Men trots allt tycks 

det finnas kvar en del motsättningar vilka kan avläsas i den nutida debatten. Här nedan följer 

några exempel: 

Den hätska debatten 

Den 17:e december skriver naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson i en 

debattartikel i Aftonbladet att beslutet om vargjakt är helt oacceptabelt. Han menar att det är 

en eftergift till jägarna, ”det handlar inte om att stärka vargstammen genetiskt eller att skydda 

boskap”, skriver han, ”då hade man istället gjort vad som kallas skyddsjakt”. (Mikael 

Karlsson, Aftonbladet/debatt 2010-12-17 [2011-06-10]) 

   Den 5:e januari skriver Gunnar Gillberg, medlem i Naturskyddsföreningen och Svenska 

rovdjursföreningen, i en debattartikel i Göteborgs-Posten, att det inte finns någon vetenskaplig 

grund för ett tak på 210 individer, att ca 70 % av Sveriges befolkning vill ha en livskraftig 

vargstam och att regeringens beslut om jakt är en eftergift till jägarna som inte vill dela med 

sig av viltet. Dessutom klagar de på att deras jakthundar blir dödade av varg trots att de allra 

flesta dör i trafiken eller av vådaskott av sina egna ägare. (Gillberg, Göteborgsposten/debatt 

2011-01-05 [2011-06-10]) 

   Den 7:e januari svarar Björn Törnvall, jägare och jaktledare, även han i Göteborgs-Posten, 

på artikeln och menar att ”skyddsjakten på varg är ansvarsfull” och ett bra sätt att begränsa 

den starkt växande ryska vargstammen i Sverige. Han håller inte med Gillberg om att 

jägarlobbyn skulle styra Sveriges riksdag utan menar att den styrs av de röstande i städerna 
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utan hänsyn till dem som har vargen inpå sig. (Törnvall, Göteborgsposten/debatt 2011-01-07 

[2011-06-10]) 

   Vad jag kan se tycks alltså fortfarande vissa motsättningar finnas kvar, eller kanske skulle 

man kunna kalla det en maktkamp, mellan stad och landsbygd. Tonen kan ibland vara ganska 

hätsk, vilket säkert inte minskar irritationen. Tvärtom bidrar den förmodligen till ett klimat 

där hatet kan frodas.  

   Den 16:e januari skriver Jan Guillou, även han jägare, i Aftonbladet att det är självklart att 

man inte jagar utrotningshotade djur, och att eftersom miljöministern knappast kan vara så 

okunnig (korkad) att han tror att man förbättrar stammens gener genom att skjuta av den så 

måste skälet vara något annat (han ljuger). Att skylla på acceptansen är inte mycket bättre, 

enligt Guillou, eftersom det inte finns några tecken på att varghatet (i framför allt Dalarna och 

Värmland) skulle minska för att de som hatar får utlopp för hatet emellanåt. (”Om de en gång 

om året fick skjuta vargar lagligt så skulle tillräckligt mycket hat pysa ur deras överhettade 

skallar så att de avhöll sig från illegal jakt” (Jan Guillou, Aftonbladet, nyheter, kolumnister 

2011-01-16[2011-06-10])) Guillou menar också att en stor majoritet av svenska folket vill ha 

kvar vargen, 71% i hela landet, 81% i Stockholm och 54% i Dalarna enligt mätningar 2010. 

Det finns egentligen inga riktigt bra skäl till varghatet, menar Guillou vidare, utan vad det 

handlar om är ”Stockholmsjävlarna, byråkratjävlarna och andra storstadsbor. Vargen har 

blivit en ställföreträdande symbol för denna motsättning stad/landsbygd. Och det är detta som 

skrämt vettet ur centerpolitiker som Andreas Carlgren.” (Jan Guillou, 

Aftonbladet/nyheter/kolumnister 2011-01-16 [2011-06-10]) 

 

Brottsförebyggande rådets (Brå) synpunkter 

Att det finns en konflikt stad/landsbygd menar man även på Brottsförebyggande rådet. År 

2007 publicerade Brå en rapport byggd på en undersökning om den illegala jakten på rovdjur, 

vilket man menar är det enskilt största hotet mot rovdjursstammarna. Brå kom fram till att 

rovdjursdebatten framför allt rör tre konfliktteman: hotet mot en livsstil (konkurrens om viltet 

och personlig säkerhet), hotet mot näringsverksamhet (renskötsel och yrkesjakt) samt 

konflikten mellan styrande och styrda. Många har exempelvis uppfattningen att det har 

planterats in varg i smyg, vilket ökar känslan av att bli överkörd av myndigheterna. Ofta 

förmedlar medierna en negativ bild av rovdjuren, och då särskilt vargen, och kritik mot 
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rovdjursförvaltningen och politiken är vanlig. Brå menar att media skulle kunna göra mycket 

för att påverka inställningen till illegal jakt och förklarar också att man skulle kunna minska 

misstron mot myndigheterna genom att informera bättre om den påstådda inplanteringen. 

Vidare förklarar Brå att de som utför den illegala jakten är jägare, markägare eller renskötare 

(om man utgår från vilka som hittills blivit dömda). Det är alltså deras organisationer man 

måste få med sig, enligt Brå, som menar att organisationernas ställningstagande har betydelse 

för medlemmarna. Brå menar att för att få dessa (organisationerna) att ta sitt ansvar måste 

man förändra rovdjurspolitiken och försöka att i högre grad gå dem till mötes. De skulle då 

förhoppningsvis kunna bli aktiva brottsförebyggare. (Brottsförebyggande rådet, Rapport 

2007:22 Illegal jakt på stora rovdjur – Konflikt i laglöst land [2011-06-10]) 

 

6. Diskussion runt vargproblemet 

 

Vilka värderingar ligger bakom beslutet om licensjakt? 

Brottsförebyggande rådet har som vi ser kommit fram till att det är den illegala jakten som är 

det största hotet mot den svenska vargen. Jag tycker att det ser ut som, om vi ska utgå från 

Carlgrens argument, att han har tagit fasta på detta och även på Brås åsikt att man måste få 

renskötares och jägares organisationer med sig för att få slut på den illegala jakten.  

   Hur är det då, är det en god sak att tillåta licensjakt om det skulle leda till att vargstammen 

räddas? Till att börja med ska jag titta på ur vilken synvinkel Brå har resonerat. Det skulle 

kunna vara den djupekologiska. Man fokuserar på att rädda en hotad population på bekostnad 

av vissa individer som därmed måste offras. Eftersom jag i mitt tidigare resonemang kommit 

fram till att vi måste respektera varje individs inneboende värde kan man inte göra såhär med 

mindre än att man kränker de individer som man bestämmer sig för att skjuta. Som Singer 

skriver tar det djupekologiska synsättet ingen hänsyn till den enskilda individen, vilket är en 

moralisk brist. Men en annan effekt om man anser att det djupekologiska sättet att tänka är det 

rätta och att ekologin därmed går före individerna, är att det i praktiken inte skulle spela 

någon roll vilka individer man offrar, utan det skulle lika gärna kunna vara människor. 

Eftersom det knappast är troligt att Brå, eller för den delen Carlgren, skulle kunna tänka sig 

att göra det för att rädda en vargpopulation, exempelvis skjuta av tjuvskyttarna istället, för att 
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lösa problemet, får man anta att det inte är den djupekologiska synen som ligger bakom deras 

beslut utan en antropocentrisk. Vargstammen ska räddas men inte för att ekologin har ett eget 

intrinsikalt värde och inte heller för att tillmötesgå vargindividernas intressen utan det är för 

att tillmötesgå människans intressen. Och enligt det synsättet är det inte fel att döda djur, om 

det gynnar människor.  

 

Argument för och emot jakt, med respekt för livs inneboende värde 

I min tidigare utredning av vilka värderingar som är rimligast kom jag fram till att det bästa är 

att vi som moraliska agenter respekterar allt liv. Den ståndpunkten utgör nu grunden för en 

analys av argument för och emot licensjakten på varg. Finns det några argument för en sådan 

jakt som kan accepteras utifrån den här ståndpunkten?  

   Till att börja med kan vi fråga oss vilka argument som talar för jakt överhuvudtaget, på t ex 

älg eller rådjur. Regan räknar i Djurens rättigheter upp några vanliga argument (Regan, 1999 

s 323f) vilka jag tänker ta upp här och kommentera.  

   Man menar t ex att det är till glädje för jägarna då det ger dem naturupplevelsen, 

kamratskapet i jaktlaget och motion bland annat. Men om vi utgår från att alla livssubjekt ska 

respekteras, och därmed få sina intressen tillgodosedda på ett rättvist sätt, ser vi att 

argumentet inte håller. Varför skulle det vara rätt att vissa offrar sina primära intressen (av att 

leva) för andras sekundära intressen (av rekreation)? Och som Regan skriver kan man 

dessutom få de här upplevelserna ändå, utan att det nödvändigtvis måste innebära att man 

samtidigt dödar djur. Dessutom bortser man här helt från djurens egenvärde och betraktar dem 

som endast ett medel för de egna målen. 

   Att hävda att man måste hålla efter antalet djur (för djurens skull) så att de inte blir för 

många och att maten inte räcker och de får svälta, räcker inte heller som argument. För det 

första, som Regan skriver, är det inte säkert att jakten innebär mindre lidande än svältdöden. 

För det andra skulle man ju kunna tänka sig att låta rovdjuren få finnas kvar och låta ekologin 

sköta sig själv. Detta gäller även invändningen att t ex älgstammen skulle växa sig för stor och 

orsaka alltför mycket skador. 

   Ytterligare något som ibland hävdas är att naturen fungerar såhär och att djuren själva dödar 

varandra. Då får man komma ihåg att djur inte är moraliska agenter och att det faktiskt finns 
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en skillnad på vad man förväntar sig av sådana som är det och sådana som inte är det. Det 

finns även människor som inte är moraliska agenter men även om vi kan acceptera att de beter 

sig på ett visst sätt mot oss eller mot varandra så brukar vi inte se det som ett tillräckligt skäl 

till att vi börjar behandla dem eller oss själva på samma sätt. Snarare brukar vi vilja skydda 

dessa människor och ta hand om dem och det är så viltvård borde se ut också. Enligt Regan 

borde viltvård gå ut på att skydda djuren så mycket som möjligt, och man borde låta bli att 

bekymra sig över hur djuren beter sig och istället tänka över det egna beteendet. (Regan 1999, 

s 326) Vi borde med andra ord rannsaka oss själva lite noggrannare och fundera på vad som 

egentligen ligger bakom vår önskan att få döda. För enligt Linzey är det helt enkelt så att man 

vill döda. Det är för att man själv vill döda viltet som man vill begränsa rovdjuren. (Linzey 

2009, s 85)  

   Som vi ser vill man alltså inte riskera att rovdjuren håller nere exempelvis älgstammen, så 

att det inte blir tillräckligt många djur kvar för människan att skjuta på. Och här kommer vi nu 

in på diskussionen runt jakten på varg . Att argumentera för vargjakt genom att hävda att 

vargen tar viltet räcker inte . Vi är inte på något sätt beroende av att jaga för att överleva, det 

är däremot vargen.  Men argumentet om självförsvar då? Man måste väl få försvara sig själv 

och de sina mot rovdjursangrepp?  

   När djur utgör ett direkt hot mot människor finns det utrymme till att skydda sig. Man 

kränker inte någons egenvärde om man dödar för att rädda sig själv. (Regan 199, s 323) Men, 

som Regan skriver, steget är långt från självförsvar till att döda för nöjes skull. Vi måste 

fortfarande tänka på kränkningarna, och jämföra dem med varandra.  

   I de fall man vill döda vargen för att försvara sin renhjord eller sina får, är det frågan om att 

skydda ekonomiska värden. (Ja, inte enligt den syn som jag förespråkar förstås, enligt den har 

fåren ett egenvärde, men tyvärr enligt ren- och fårägare. Då man går ut i media (som villigt 

hjälper till att utgjuta sig över vargens härjningar) och visar upp t ex sina lemlästade får för att 

vi andra ska förfasa oss över åsynen, så är det inte av omsorg om fårens inneboende värde – 

de ska ändå snart slaktas, snarare handlar det om den kränkning man själv, som ägare, blivit 

utsatt för.) Att döda en varg för att gynna sin egen ekonomi är en kränkning av vargens 

inneboende värde. Regan menar dessutom att eftersom djurägare, t ex fårfarmare, faktiskt 

idkar en industri som inte tar hänsyn till djurs rättigheter (fårens) så är dödandet av rovdjur för 

att skydda den industrin än mer fel: ”I kampen mellan dem och de rovdjur som bebor de 

marker som industrin utnyttjar är det industrin som bör försvinna, inte rovdjuren.” (Tom 
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Regan, Djurens rättigheter 1999, s 327) Även om fårägare hänvisar till juridiska rättigheter så 

påverkar det inte den moraliska frågan. Istället bör traditionen att ha lantbruksdjur som 

ägodelar förändras. 

 

Om man ska utgå från principen om allt livs inneboende värde kan alltså inte licensjakten på 

varg försvaras, lika lite som jakt på andra djur kan försvaras. Möjligen skyddsjakt om 

människor är direkt hotade av en individ eftersom det inte innebär en kränkning att försvara 

sig själv. Oavsett om vi utgår från tanken om respekt för allt liv, eller Regans uppfattning om 

vissa livssubjekts inneboende värde, blir resultatet detsamma. Likaså om vi utgår från Singers 

preferensutilitarism, där vi ska ta hänsyn till de starkaste intressena. Visserligen kan det vara 

ett problem med preferensutilitarismen på så sätt att man kan räkna ihop olika intressen och 

därmed få anledning att offra någons starkare intresse om det gynnar tillräckligt mångas 

svagare intresse, men jag menar ändå att om vi verkligen är ute efter de bästa konsekvenserna 

allting inräknat så måste vi ta med vilka effekter jakt och dödande av djur har på den 

moraliska agenten. Det gynnar alla mer, menar jag, om den moraliska agenten lär sig 

respektera allt liv.  

  

Vad säger djupekologin och den antropocentriska synen? 

Som vi sett har jag förkastat både den djupekologiska och den antropocentriska ståndpunkten 

i mitt resonemang eftersom de brister ifråga om att ge (alla) individer ett egenvärde. En värld 

befolkad av moraliska agenter som inte respekterar allt liv blir, menar jag, en sämre värld. Så 

varför tar jag då upp dem nu? Jo, eftersom regeringen nu har beslutat om licensjakt, trots att 

det strider både mot EU:s miljölagstiftning och mot en stor opinion, och eftersom ämnet är så 

pass laddat att det ligger till grund för så många (ibland mycket hätska) diskussioner så kan 

det vara intressant att få veta om beslutet ändå skulle kunna vara rätt ur någon synvinkel 

överhuvudtaget. Det är alltså därför jag vill titta på vad de här båda riktningarna har att säga.   

   Först kan vi titta på den djupekologiska synvinkeln. Skulle den kunna acceptera licensjakt? 

Ja, enligt det synsättet går vargpopulationen före individernas intressen. Därmed skulle jakten 

kunna accepteras om den skulle leda till att vargpopulationen räddas, eftersom man kan tänka 

sig att offra individer för ekologins skull.  
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   Ifråga om den antropocentriska synvinkeln gäller att allting egentligen kan accepteras så 

länge det gynnar människorna. Vissa människor menar att det gynnar människorna om vi 

bevarar ekologin, andra att ekonomiska intressen är viktigare. I de diskussioner som blir 

följden av att man inte är överens här får både vargindividerna och ekologin som sådan ett 

instrumentellt värde. Det som har ett intrinsikalt värde är istället människans tillfredsställelse. 

Alltså kan även den antropocentriska synen godta licensjakt om man kan visa att det gynnar 

människorna.  

   Enligt båda de här uppfattningarna kan licensjakten med andra ord godtas, om man med den 

uppnår de önskade målen, vilka i det här fallet är att förstärka vargstammen. Om licensjakten 

däremot inte leder till det önskade resultatet är det tveksamt om de båda synsätten verkligen 

ställer sig bakom den. Så frågan är om den gör det? Jag tror inte det, vilket jag snart ska 

komma tillbaka till.   

 

Den antropocentriska uppfattningens följder 

Eftersom det tycks vara den antropocentriska synen som ligger bakom regeringens beslut om 

licensjakt ska jag nu undersöka den närmare. Som jag ser det har en sådan syn på liv som den 

står för en hel del konsekvenser – konsekvenser som faktiskt inte gynnar varken människor 

eller djur. En sådan konsekvens är t ex att när det bara är människans väl och ve som är 

intressant så menar jag att det är stor risk för att de diskussioner som uppstår, som nu den om 

licensjaktens vara eller inte vara, grundas på egenintresse, eftersom olika människor gynnas 

av olika beslut. Man ställer intresset av att ha en livskraftig vargstam i Sverige mot intresset 

av att kunna utnyttja naturens resurser utan att behöva konkurrera med vargen. Uppfattningen 

är att naturen är till för människan och intressekonflikten gäller helt enkelt hur vi vill att den 

(naturen) ska se ut och därmed hur den ska formas (av oss). 

   En annan konsekvens av att man inte anser att allt liv har ett egenvärde är det här varghatet. 

Ofta brukar man kunna komma överens när människor blir lidande på grund av olika beslut, t 

ex motorvägsbyggen, genom att man ger ekonomisk ersättning till dem som drabbas av 

förluster och så har man också gjort vid rovdjursangrepp. Men ändå frodas detta hat. Varför? 

Ja, jag tänker mig att det till viss del bygger på en gammal nedärvd uppfattning av vargen som 

”den ondskefulla fienden”, som odlats i sagor och myter, vilket Fredrik Hultberg tar upp.        

( Hultberg, Varggisslet 2011[2011-06-10]) Jag tänker på exempelvis sagan om Rödluvan och 
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Vargen och slås av att vargen där tycks ha rollen som någon slags moralisk agent. Är det så 

man ser på vargen kan det ju förklara en del av hatet. Samtidigt menar man då, enligt 

antropocentrisk uppfattning, att vargen inte har något inneboende värde. Och naturen finns till 

för människan, vilket gör att man betraktar vargen som en inkräktare som tar sig friheter. 

Kombinationen av de här uppfattningarna, tycker jag, skulle kunna leda till att vargen ses som 

någon slags fredlös individ, någon som så att säga förverkat sina rättigheter, ungefär som man 

ser på brottslingar. Det här är ingenting som gynnar vargen, och faktiskt gynnar det inte oss 

heller. Man mår inte bra av att hata och man blir inte någon bra moralisk agent av att vara 

missunnsam och självisk. 

   Det verkar också troligt att det kan vara så som exempelvis Jan Guillou föreslår, och även 

Hultberg tar upp, att hatet piskas upp ytterligare av motsättningen mellan stadsbor och 

landsbygdsbefolkning, eftersom landsbygdsbefolkningen upplever att man har för lite att säga 

till om gällande det egna närområdet och att stadsborna då skulle utöva någon form av 

maktmissbruk. I det fallet gäller ju faktiskt motsättningen något helt annat än vargen som rätt 

och slätt blir en bricka i ett spel. Även det är alltså en konsekvens av man inte lärt sig 

respektera allt liv. Ser man djurens värde som endast instrumentellt så kan de mycket väl 

hamna i situationer där de bara blir spelbrickor, en syn på liv som jag alltså menar är 

förödande för den moraliska agentens karaktär.   

   Det antropocentriska synsättet har alltså konsekvenser som, förutom att de drabbar djuren, 

även är dåliga för den moraliska agenten. Som Linzey skriver, angående jakt, så får man inte 

glömma bort att jagandet även har konsekvenser för hur människan blir. Man måste räkna in 

den förlust av moralisk respekt för djur som blir följden, den instrumentella attityden mot 

naturen som uppmuntras av att man behandlar djur som objekt, acceptansen av att grymhet 

(åtminstone i vissa fall) är normalt, samt den andliga torftigheten att bara se djur som medel 

för människans mål. Och inte minst, skriver Linzey, bör man vara medveten om att 

människan förhärdas genom att ha för vana att utsätta sig för aktiviteter som innefattar lidande 

(och död) för djur. (Linzey 2009, s 87f)  

   Allt det här är konsekvenser som påverkar hur vi blir som moraliska agenter, vilket i sin tur 

påverkar alla vi kommer i kontakt med och även hur världen blir att leva i. Det är starka 

argument mot jakt, menar jag, och det är starka argument mot ett antropocentriskt synsätt, 

eftersom formandet av den moraliska agentens karaktär är så viktig, och i det formandet ingår, 

som jag ser det, en respekt för allt liv. 
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Slutsats beträffande vargjakt 

Det jag kommit fram till här är alltså att beslutet om licensjakt inte har någon godtagbar 

moralisk grund. Jag menar att de två uppfattningar som skulle kunna acceptera den inte håller 

måttet, att det inte finns något rimligt etiskt synsätt som kan förorda licensjakt, och därmed, 

menar jag, måste den anses vara moraliskt fel. Och, den är moraliskt fel även om man anser 

att vargen skadar ekonomiska intressen, t ex river får eller renar, eller snor åt sig av de byten 

som jägarna själva vill ha. Nu kan ju visserligen djurhållningen diskuteras den också, men jag 

skulle ändå vilja säga att när man nu har exempelvis får, så är det fårägarens ansvar att se till 

att fåren överlever, inte vargens. Fårägaren måste alltså själv se till att verksamheten fungerar. 

Jagar man med hund, och släpper den i naturen, så får jägaren räkna med att det kan hända 

saker där. Det är alltså jägaren som har ansvar för jakthundens hälsa, inte vargen. Man kan 

inte kräva att naturen ska ändra på sig eller att vissa individer helt sonika måste flytta (eller 

dödas). Kanske vore det på tiden att människan försöker anpassa sig till naturen istället för 

tvärtom?  

   Det spelar heller ingen roll om ryktet om inplantering av varg i smyg skulle vara riktigt eller 

inte. Det problemet kan visserligen vara moraliskt, men det handlar mer om hur det går till i 

människans demokrati. Det handlar inte om att vi, under vissa förhållanden får börja döda 

andra individer. Oavsett om de kommit hit på ”lagligt” sätt, genom att gå själva, eller om 

någon ”smugglat” hit dem. 

    

Så till sist ska jag ta upp frågan om en licensjakt verkligen leder till att vi får en livskraftig 

vargstam i Sverige. Att en avskjutning av vargar snarare leder till färre än fler vargar, då man 

inte samtidigt planterar in nya, kan ett barn räkna ut, så den strategin tänker jag lämna därhän. 

(Är man ute efter defekta individer fungerar det inte med licensjakt utan då krävs förstås en 

noggrannare inventering och en därpå betydligt mer selektiv jakt.) Nej, istället ska jag 

koncentrera mig på Carlgrens förhoppning att jägare, ren- och fårägare kan tänka sig att leva 

tillsammans med en livskraftig vargstam om de bara tillåts skjuta av ett antal vargar varje år. 

Och jag frågar mig förstås: fungerar det så? Blir man vänligare stämd mot en grupp man 

tycker illa om, om man så att säga får ett erkännande för sina åsikter? Ska vi gå 

invandrarhatande grupper till mötes på samma sätt? Eller homofober? Nej, snarare tror jag att 

hatet institutionaliseras på det viset. Som jag skrev tidigare så bygger man upp en syn på vissa 

grupper som lovliga byten, genom att sprida åsikten att de inte är värda respekt. Och 
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problemet med att vargen river boskap blir man förstås inte av med bara för att man tillåts 

skjuta ett visst antal individer varje år, utan det kvarstår naturligtvis så länge vi har en 

vargstam. Kan man inte få människor att inse att både varg och människor måste få finnas och 

att vi måste hitta ett sätt att leva sida vid sida tror jag tjuvjakten fortsätter. Det enda som jag 

tror skulle hjälpa är att få de människor som vill utrota vargen att byta åsikt och lära sig 

respektera allt liv. Och det jag i min uppsats kommit fram till är att ett accepterande av 

fortsatta grymheter i så fall inte är rätt väg att gå. 
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