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Abstract 

Animals and morals 

The purpose of this study is to compare and analyze the position of non-human animals in 

modern moral philosophy. Arguments from four different philosophers from opposing sides 

are described, analyzed and compared in a methodical way. As well as analyzing the 

arguments of non-human animals’ moral position, our human moral responsibilities towards 

animals are also looked at. The philosophers whose arguments are analyzed are Peter Singer, 

Tom Regan, Carl Cohen and Ingemar Nordin. The analysis is going to showcase and 

problematize what premises their arguments stand upon, and valued accordingly. The result is 

going to showcase some of the problems with Singer’s utilitarian point of view, as well as 

Cohen’s and Nordin’s perspectives. Out of the four philosophers, Regan’s application of right 

ethics holds up the best in this analysis. 
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Inledning 

Det finns vissa saker vi tar för givna. Vi har av historien lärt oss hur fel det är att utföra 

ohyggliga, vetenskapliga experiment mot människor. Vi ser det som självklart att människan 

har en rätt till liv. På samma vis uppmuntrar vi goda handlingar, empati och altruism. Detta 

grundar sig på att vi lever i en moralisk värld där människans ställning till större delen anses 

självklar.  

Men lämnar vi människosläktet så ser vi att dessa moraliska lagar inte längre gäller. Inte bara 

mellan djuren själva, utan även hos vår egen inställning och behandling av djuren. Varje dag 

äter vi kött, bär kläder av päls och använder djur i vetenskapliga experiment, detta utan att bry 

oss om samtycke eller – i många fall – lidandet detta orsakar för de berörda. Under 1900-

talets senare del började denna praxis ifrågasättas allt mer. Speciesism – alltså partiskhet till 

medlemmar av den egna arten – har beskrivits i samma termer som rasism och sexism, inte 

minst av moralfilosofen Peter Singer som 1975 gav ut Djurens frigörelse. Denna bok har av 

många beskrivits som djurfrigörelsekampens bibel.1 I denna skrift för han fram tesen att 

ickemänskliga djur har samma moraliska ställning som människan, något som mött både 

medhåll och motstånd och är idag en debatt inom moralfilosofin.  

Denna studie kommer syna argument och resonemang från båda sidorna av denna debatt. Vad 

är det som skiljer människans moraliska ställning från djurens? Eller går det egentligen inte 

att göra en sådan åtskillnad? Vilket ansvar har vi från ett moralfilosofiskt perspektiv gentemot 

varelser utanför vår egen art? Vilka premisser bygger argumenten på och hur väl håller dem 

mot en argumentationsanalytisk granskning? Dessa är frågor som denna undersökning strävar 

mot att besvara. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka resonemangen och argumenten angående djurens 

moraliska ställning och människans moraliska ansvar gentemot djur.  

Frågorna som kommer användas som utgångspunkt för uppsatsen består av följande: 

 Vilka resonemang och argument använder sig de valda moralfilosoferna angående 

djurs moraliska ställning? 

 Vilka ansvar har människan gentemot ickemänskliga djur utefter dessa resonemang 

och argument? 

                                                             
1 Singer, Peter. Djurens frigörelse. Andra upplagan. Falun: Bokförlaget Nya Doxa AB. 1990. s. 13. 
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 Hur står sig dessa argument och resonemang gentemot en värderande 

argumentationsanalys? 

 

Metod 

Studien kommer att ta en kvalitativ form baserad på sammanställning av argument och analys 

av dessa. Ämnet som behandlas är djuretik från ett moralfilosofiskt perspektiv. För att närma 

oss vetenskaplig intersubjektivitet så finns det behov av en metodik bakom analysen. 

Argumentationsanalys är då passande inom det valda ämnet.   

Argumentationsanalys 

Argumentationsanalys kan beskrivas som ett studium av:  

Resonemang som syftar till att styrka eller försvaga någon bestämd tes, och undersökningen 

gäller om dessa argumentationer faktiskt styrker eller försvagar tesen. Vi intresserar oss i 

analysen för hur argumenten är strukturerade och om de utgör goda skäl för ståndpunkten.2 

Vad vi studerar när vi analyserar argument är inte hur effektiva eller övertygande de är, utan 

om de stödjer sin tes. Detta gör vi genom att dela upp analysen i två delar: den beskrivande 

och den värderande.3 

Den beskrivande analysen 

I en argumentation för man fram en tes. En tes kan definieras som ”ett påstående som det 

argumenteras för men som självt inte avses ge stöd åt eller försvaga något annat påstående i 

argumentationen”.4 För att försvara denna tes, eller påstående, för man fram argument. 

Argument som är formade för att direkt styrka tesen kan kallas argument av första ordningen. 

Men ibland kan dessa första argument behöva stöd, och argumenten man då för fram kallas av 

andra ordningen. Man kan gå vidare i denna kedja om ytterligare argument behövs som stöd 

för det sistnämnda.5 

Ett eller flera arguments relevans hänger ofta på vilka premisser de bygger på. En premiss kan 

vi definiera som ett påstående som ska öka relevansen för ett argument.6 Om vi tar ett 

exempel från djuretik så kan vi granska den här meningen: ”Det är fel att äta kött för det 

                                                             
2 Björnsson, Gunnar. Kilhblom, Ulrik. Tersman, Folke. Ullholm, Anders. Argumentationsanalys. Stockholm: 

Bokförlaget Natur och Kultur. 1994. s. 7. 
3 Ibid. s. 8. 
4 Ibid. s. 19. 
5 Ibid. s. 20. 
6 Ibid. s. 31. 
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orsakar lidande för djur”. Premisserna här är att djur dels; kan känna smärta (vilket inte alla 

alltid har tagit för självklart); och dels att vi borde bry oss om djurs lidande. Att 

ickemänskliga djurs lidande har en betydelse för oss som inte tillhör dem. Det kan ses som 

ganska självklart att en annan varelses lidande även har betydelse för oss andra, men för den 

som saknar empatisk förmåga – eller inte tror på att djur kan lida – så saknar detta argument 

relevans. Som visas ovan kan ett argument bestå utav flera premisser.  

Premisser är formade för att öka ett arguments relevans, och motsatsen till detta kan man kalla 

relevansinvändningar. Relevansinvändningar kan man använda mot underförstådda premisser 

så som ovan, då den som förde fram argumentet tog det för givet att djurs lidande har relevans 

för mottagaren av argumentet.7  

Något man också borde granska i sin argumentationsanalys är hur precis en formulering är.8 

Kan meningen tolkas på flera sätt? Kan den missförstås? Vad menar författaren med de olika 

begrepp och meningar de använder? När ordet ”lidande” förs på tal, vad menar man då? 

Fysisk smärta? Mental smärta? Värderas något högre än det andra? 

Den värderande analysen 

Det första man granskar när man går från den beskrivande analysen till den värderande 

analysen är argumentens beviskraft. Beviskraft är måttet på hur väl argumentet visar att tesen 

är hållbar.9 Argumentens beviskraft avgör vi genom att dela upp det i två delar: dess 

hållbarhet och dess relevans. Argumentets hållbarhet definieras som hur troligt det är att vad 

man påstår kommer att ske, faktiskt kommer att ske.10 

Som exempel kan vi ta denna mening:  

”Vi borde stänga våra gränser så att flyktingarna kan få hjälp i sitt hemland istället.” 

Tesen här är att vi borde stänga våra gränser för flyktingar. Argumentet som används som 

stöd är att de i så fall kommer få hjälp på plats. För att argumentet ska hålla måste man 

fastställa att flyktingar faktiskt kommer att få hjälp i sitt hemland, och att det inte bara är ett 

antagande. I detta fall så finns det ingen omedelbar anledning att ta det för givet att flyktingar 

skulle få hjälp i sitt hemland bara för att man stänger ett annat lands gränser. 

                                                             
7 Ibid. s. 44. 
8 Ibid. s. 48. 
9 Ibid. s. 51. 
10 Ibid. s. 52. 
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När hållbarheten har fastställts så går vi vidare till hur relevant argumentet är. Med det menar 

vi hur önskvärt det är att vad argumentet förespråkar sker.11 

Så vi tar samma exempel igen, där argumentet handlar om att flyktingar ska få hjälp i sitt 

hemland. Då kan vi se att det självklart är önskvärt att flyktingar får hjälp i sitt hemland. 

Däremot kan vi ställa frågan vad vi definierar som hjälp, men detta är något som sker på den 

beskrivande fasen av analysen. Argumentet ovan är alltså hållbar i sitt mål, men ohållbar i 

slutsats. För att ett arguments beviskraft i förhållande till tesen ska vara godtagbar så krävs det 

att både dess hållbarhet och dess relevans håller.12 

Här kan vi se att det finns en balans mellan det faktuella och det normativa. När vi granskar 

argumentets hållbarhet så behandlar vi fakta (eller möjligen troligheten att något kommer ske) 

medan relevansen är mer subjektiv och avgörs av en människas värderingar. Mycket av vad 

argumentationsanalys handlar om är därför att leta upp vad som påstås som fakta och vad som 

påstås som önskvärt.13 Exemplet jag använde ovan visar att dess faktuella hållbarhet faktiskt 

är en fråga om grader. Då det inte finns något sätt att bevisa om påståendet är sant eller falskt 

utan att först stänga gränserna så måste man värdera dess sannolikhet. Och detta kan vara en 

nog så stor utmaning.14 

I denna undersökning är det främst premisserna som argumenten bygger på som kommer att 

värderas, då moralfilosofiska argument ofta är formade efter parametrar som författarna själva 

sätter och som i sin tur vilar på en mängd premisser.  

Argumentationsanalysens svagheter 

Även om målet med varje vetenskaplig metod är att nå en intersubjektiv prövbarhet där alla 

som följer den uppnår samma resultat, så är detta tyvärr inget som kan garanteras när det 

gäller analys av argument. Anledningen till detta är att metoden bygger på tolkning och 

värdering av argument. En individs kunskaper, erfarenheter och redan existerande värderingar 

kommer alltid att påverka analyser som grundar sig i hermeneutik.15 Metodens användbarhet 

kommer dels från att ett visst mått av godtycklighet och tendens åtminstone begränsas, och 

dels att man kan spåra tankebanorna som ligger bakom analysen. Detta ger läsarna möjlighet 

                                                             
11 Ibid. 
12 Ibid. s. 54. 
13 Ibid. s. 54-55. 
14 Ibid. s. 57-58. 
15 Ibid. s. 10-11. 
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att själva ta ställning till huruvida de finner analysen godtagbar. Och när ämnet gäller 

värdering av argument så är det det bästa man kan sträva efter.16 

Material 

Syftet med den här studien är att granska argumenten på båda sidorna av ”debatten”. Men för 

att förenkla undersökningen så kommer utgångspunkten ligga på sidan som förespråkar att 

djurens moraliska ställning är jämförbar människans. Och när det kommer till de 

moralfilosofiska argumenten i djurrättsdebatten så finns det två författare som har haft större 

genomslag än någon modern filosof, nämligen Peter Singer och Tom Regan. Båda har släppt 

verk som har lästs av tusentals människor. Den ursprungliga upplagan av Peter Singers 

kändaste verk, Djurens frigörelse, gavs ut 1975, men en uppdaterad version släpptes 1990 och 

används i denna studie. 

Ingen filosof på andra sidan av debatten har haft samma genomslag som dessa två, men den 

som kanske kommer närmast är moralfilosofen Carl Cohen. I en bok publicerad i samarbete 

med hans vän och motpart Tom Regan så för båda två fram sina argument och ger dessutom 

svar på varandras texter. Detta är ett lämpligt verk att använda som basis för de båda, även om 

Tom Regans bok Djurens rättigheter: en moralfilosofisk argumentation sträcker sig över fler 

sidor, så finns det också mycket som inte har med hans rättighetsetiska försvar av djuren 

bland dessa sidor. The animal rights debate av Carl Cohen och Tom Regan kommer därför att 

användas som huvudkälla för båda dessa författare.  

För att ge ytterligare ett perspektiv till sidan som ställer sig emot djurens 

rättigheter/frigörelse17 så har jag också inkluderat filosofen Ingemar Nordins bok Djur är inte 

människor, som riktar sig särskilt mot både Peter Singer och Tom Regans argument och 

därför lämpar sig väl för denna studie.  

Avgränsningar 

På grund av dessa fyra filosofers väldigt aktiva karriärer har jag begränsat mig själv till att 

studera dessa tre böcker som nämnts ovan: Djurens frigörelse (Peter Singer), The animal 

rights debate (Carl Cohen och Tom Regan) och Djur är inte människor av Ingemar Nordin. 

                                                             
16 Ibid. s. 11. 
17 Carl Cohen delar in de som försvarar djurens fristående ställning i två kategorier: djurrättighetsaktivisterna 
och djurfrigörelserörelsen. Djurrättighetsaktivisterna, under Tom Regans ledning, förespråkar att djur har 
moraliska rättigheter som vi människor kränker i vår behandling av dem. Djurfrigörelserörelsen, under ledning 
av Peter Singer för fram utilitaristiska argument till varför vår behandling av djur är oförsvarbar. För mer 
information, läs The animal rights debate s. 6-7. 
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Utan en avgränsning av denna typ skulle jag tvingas granska dussintals om inte hundratals 

böcker, artiklar och antologier som dessa fyra författare medverkat på eller själva publicerat 

genom åren.  

Ytterligare en avgränsning är att studien inte kommer att granska det empiriska underlaget för 

varje filosofs påståenden. Detta betyder att om Peter Singer till exempel påstår att X antal djur 

används för medicinsk experimentering så kommer sanningen i detta påstående inte att 

granskas. Vad som kommer att lyftas fram är vad som måste vara sant för att argumentationen 

ska hålla, och vad som är irrelevant för deras argument. 

Tidigare forskning 

Medan det har varit svårt att finna forskning som sammanställer och jämför de etiska 

argumenten från de båda sidorna inom debatten, så har jag däremot inkluderat en 

undersökning gällande vad som utgör en ickemänniska. Detta då den kan fungera som en god 

introduktion till hur ens moraliska ställning kan påverkas av mer än bara arttillhörighet. 

Människa och ickemänniska 

I antologin Etiska Undersökningar kan man finna en artikel om vad som definierar en 

människa. Tidigt förs Aristoteles definition av människan som ett ”politiskt djur” fram. Det 

som enligt Aristoteles skiljer människan från övriga djur är talets förmåga. Förmågan att gå 

förbi rudimentära läten med syfte att signalera smärta eller njutning, till att ”visa på det som är 

till fördel eller skada och sålunda även på det som är rätt eller orätt”.18 

Aristoteles gör skillnad på fone (djurens läten) och logos som symboliserar människans tal. 

Och det är dessa två begrepp som enligt Aristoteles avgör ens värde. Tekniskt sett handlar det 

inte om innehavet av ett språk, utan till ens förmåga att göra sig förstådd. Slavar och barbarer 

definierades utefter sin oförmåga att tala grekiska och hamnade då i den ”djuriska sfären”.19 

Detta är ett tidigt exempel på hur empati mot en annan varelse kan påverkas av dess förmåga 

till språk.  

Det gamla romerska begreppet homo sacer förs fram som en beskrivning på det ”nakna livet”, 

alltså den livsform som förlorat sitt medlemskap i samhället och de rättigheter som ingår i ett 

                                                             
18 Andersson, Helen. Mellan människa och icke-människa. I Etiska undersökningar. Namli, Elena. Sundman, 

Per. Yngvesson, Susanne Wigorts. (red). Uppsala: Uppsala universitet, 2010. s. 88. 
19 Ibid. s. 88. 
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sådant medlemskap. Den romerska rätten tillät att sådana varelser blev dödade utan rättsliga 

följder då de helt saknade juridiskt skydd.  

Idag kan statslösa flyktingar – då illegala immigranter - betraktas som vår tids homo sacer. De 

som lyckas korsa nationella gränser utan giltiga pass hamnar i en position där de saknar 

rättigheter och lever på ”gränsen”.20  

Skillnaden mellan den kriminella som berövats vissa rättigheter och den illegala invandraren 

dras mellan handling och existens. Den kriminella har utfört en handling som går emot sin 

nations lagar, medan den papperslösa invandraren är brottslig genom sin närvaro. Likt djur 

saknar hon språket som talas i nationen (logos) vilket gör henne obegriplig (fone).21  

Förmågan till identifikation (alltså innehavet av ett pass) förs fram som en tänkbar definition 

av vad som utgör en människa. Detta är baserat på den situation som passlösa människor ofta 

hamnar i, då de hamnar utanför samhället på fler sätt än bara rättsligt, utan även från ett 

gemenskapsperspektiv. Medborgarskapet i en nation är vad som definierar det mänskliga, 

medan papperslösa beskrivs som ”naket, omänskligt liv”. Hannah Arendt citeras när hon 

skriver att det är svårt att säga vad en människa är, men enklare att säga vad en människa inte 

är: det är livet utanför staten eller nationen.22 

Denna artikel för tankarna till vad det är som egentligen påverkar vår empati och konceptet 

om språklig förmåga som kriterium för rättigheter kommer ha stor betydelse i de 

moralfilosofiska argumenten vi senare kommer att syna. 

Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

Den filosofiska debatten angående människans moraliska ansvar gentemot icke-människor 

sträcker sig långt tillbaka och även idag är den långt ifrån entydig. Det här kapitlet kommer 

dels att kort täcka historien bakom debatten angående vårt moraliska ansvar mot djur, samt de 

teoretiska utgångspunkterna som resonemangen bygger på.  

Människor och djur: en idéhistorisk bakgrund 

Jag kommer att använda Peter Singers kapitel om människans herravälde över djuren som 

grund till detta avsnitt. Kapitlet är tendenserat i den mening att Singer starkt motsätter sig 

människans användande av djur som medel, men dess historiska noggrannhet borde ändå 

                                                             
20 Ibid. s. 97. 
21 Ibid. s. 98-99. 
22 Ibid. s. 95-96. 
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hålla. Något annat att notera är att detta avsnitt enbart kommer att täcka den västerländska 

historien. 

Singer delar upp sin redogörelse i tre avsnitt: det förkristna tänkandet, det kristna tänkandet 

och tänkandet från och med upplysningen.  

Det förkristna tänkandet 

Det förkristna tänkandet inom västerländsk kultur kan delas upp i två grenar: de gamla 

hebreiska tankegångarna med grund ur Gamla Testamentet och tankegångarna i antika 

Grekland. I den uråldriga, hebreiska kulturen kan man läsa med bibeln som källa att djuroffer 

var en del av vardagen. Efter syndafallet gav Gud oss herravälde över djuren, men inte desto 

mindre kan man i vissa passager tolka att vi ändå hade ett visst moraliskt ansvar mot djuren, 

till exempel ett motstånd mot meningslöst djurplågeri. Profeten Jesaja var en av dem som 

motsatte sig djuroffer, men generellt sett ger Gud människan rätt att döda och äta djur.23 

Om vi rör oss till det antika Grekland kan vi där finna Aristoteles i täten (384-322 f.v.t). Hans 

stöd för slaveri med argumentet att slavar visst är människor men med lägre intellekt än de 

fria männen, avslöjar hans inställning till djuren. Aristoteles medgav till och med att 

människan var ett djur, men vårt överlägsna intellekt och förmåga till reson gav oss rätt över 

djuren, likt hur de (enligt honom) smartaste människorna hade rätt över de mindre begåvade.24 

Det kristna tänkandet 

Efter detta rör vi oss till det kristna tänkandet, som skulle förkasta idén om att människor 

enbart var rationella djur. De byggde vidare på de gamla hebreiska synsätten om att 

människan var unik av sin sort och lade stor vikt på vår gudagivna odödliga själ. 

Människolivets helighet började redan hos fostret i livmodern och djur, som saknade odödliga 

själar och möjlighet till evigt liv, kunde aldrig jämföras med en människa.25  

Jesus själv visade enligt vissa passager i Nya Testamentet liten respekt mot djur, inte minst 

när han får tvåtusen svin att dränka sig efter att han besatt dem med demoner. Augustinus 

(354-430 e.v.t), en av tidernas mest inflytelserika kristna teologer, hänvisar till Jesus exempel 

när han klargör att djur och människor inte delar några rättigheter.26   

                                                             
23 Singer, Peter. s. 207-208. 
24 Ibid. s. 208-209. 
25 Ibid. s. 210. 
26 Ibid. s. 211. 
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Både Augustinus och Thomas av Aquino (1225-1273), som vars inflytande i kristen teologi 

kanske överstiger någon enskild filosof, ansåg att djur var skapade att användas av 

människan, för människan. Aquino beskriver att likt växterna är skapade för djuren så är 

djuren skapade för människan. Det är del av ordningen som Gud själv konstruerade.27  

Grymhet överhuvudtaget kunde inte omsluta djuren, då Aquino tre kategorier av synd enbart 

innehåller synder mot Gud, sig själv och mot din nästa. Inte heller visar man barmhärtighet 

genom att behandla djur väl, då djur har en oförmåga att besitta godhet, vi känner inte någon 

samhörighet med dem, och att barmhärtighet är grundad i ”den eviga lyckans samhörighet”, 

vilket ett djur i sin irrationalitet inte kan åstadkomma.28 

Aquino medger dock att djur kan uppleva smärta, men inte desto mindre så är denna 

upplevelse inget en människa behöver ta i beaktande. Faktum är att den enda anledning han 

ger till att inte plåga ett djur är att grymhet mot djur har möjlighet att leda till grymhet mot 

människor. Godhet mot djur är alltså en förebyggande åtgärd för att undvika ont mot 

människan.29 

Den helige Franciskus av Assis (1181-1226) kan däremot lyftas fram som en av de få 

förespråkarna av omsorg mot djur från denna tidsperiod. Även om han åt kött och aldrig 

förordade en vegetarisk diet till sina klosterbröder så skiljde han sig från sina samtida genom 

att bland annat vädja till människor att utfodra sina oxar och åsnor väl under julen och enligt 

en historia höll han en predikan för lärkor, vilket antyder att han inte skiljde stort på djur och 

människor. Faktum är att han beskrivs som att ha varit hänryckt av sin kärlek till hela naturen 

och att han älskade solen och träden med samma hänförhet som lärkorna. Detta kan förklara 

varför han åt kött utan problem, då om man inte gör åtskillnad mellan djur och växterna så 

finns det inte heller någon anledning att avstå från att äta endera.30   

Om vi nu hoppar till renässansen så kommer det kanske inte som en överraskning att 

människans status som en överlägsen varelse förblev ohotad. Renässansen innebar på många 

vis en ökad beundran av människans förmågor, och medan vår syn på människan och dess 

rättigheter blev allt mer positiv så var det ofta till bekostnad av djuren. Om man inte kan 

jämföra sig med Gud och Hans kraft så får man lägga sin blick på de lägre djuren, och på så 

vis försvara sin storhet. Men det hindrade inte uppkomsten av olikartade tänkare, och den vars 

                                                             
27 Ibid. s. 213. 
28 Ibid. s. 214. 
29 Ibid. s. 215. 
30 Ibid. s. 216-217. 



14 
 

namn kanske bär störst vikt måste vara Leonardo da Vinci (1452-1519) som i sitt motstånd av 

djurens lidande blev vegetarian. Ytterligare exempel på stora tänkare som motsatte sig vår tro 

på människans unika helighet var kosmologen Giordano Bruno (1548-1600) och filosofen 

Michel de Montaignes (1533-1592), som såg människans övermod som deras ”största 

sjuka”.31  

Nu vore det lämpligt att föra fram filosofen och matematikern René Descartes (1596-1650) i 

kronologin, men då hans uttalanden och tankar om djurs lägre värde än idag har inflytande i 

debatten så har jag nedan ägnat ett eget avsnitt åt hans argument och hur de kan anses 

problematiska. Idén om att djur har ett medvetande – vilken är integral för filosofer så som 

Regan och Singer – är något som Descartes motsatte sig. Därför kommer nedanstående stycke 

användas för att både granska Descartes argument, samt bevisen och tankarna bakom icke-

mänskliga djurs innehav av ett medvetande.   

Descartes och frågan om djurs medvetande 

En av de mest framstående motståndarna till att vi skulle ha något moraliskt ansvar till djur 

var den franske filosofen och matematikern René Descartes, och många av nutidens 

moralfilosofer tvingas än i dag ta ställning till hans inlägg i debatten. Tom Regan ägnar i sin 

bok Djurens rättigheter relativt stort utrymme till att beskriva och bemöta Descartes argument 

och jag kommer därför använda hans argumentation som grund för detta avsnitt. 

Descartes sade på 1600-talet att djur, till skillnad från människor (han gjorde en uppenbar 

skillnad mellan dessa två begrepp) inte hade något medvetande. Han kallade dem för 

”oskäliga” automater utan förmåga att uppleva saker som ljud, lukt, smak, inte känner värme 

eller kyla och saknar synintryck. Descartes medger att det finns djur som är bättre på vissa 

saker än människor, men då drar han en parallell till en klocka, som är bättre än människor på 

att hålla tiden, men inte desto mindre saknar medvetande.32 

Vid den uppenbara frågan om varför ett djur gnäller och visar tydliga tecken på smärta när 

den är skadad så svarar Descartes att det inte handlar om smärtupplevelser, utan snarare 

”omedelbar påverkan på kroppsorganet från yttre föremål”.33 Min tolkning av detta är att han 

ser tecken på smärta från ett djur mer som en maskin som försöker förmedla skada än en 

människa som lider. På så vis kan man inte gå emot Descartes argument genom att hänvisa till 

                                                             
31 Ibid. s. 218-219. 
32 Regan, Tom. Djurens rättigheter. Falun: Bokförlaget Nya Doxa. 1983.s. 20. 
33 Ibid. s. 22. 
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hur icke-mänskliga djur beter sig, då han inte förnekar att de visar tecken på smärta. Han har 

bara en annorlunda syn på hur dessa tecken ska tolkas.34 

På Descartes tid lärdes det ut att djur hade vätskor och animala andar i sin kropp som styr hur 

de beter sig. Detta användes av Descartes som ett försvar till argumentet att djur enbart är 

maskiner, då de inte styrs av ett medvetande utan av substanser och andar i deras kropp. I dag 

vet vi mer om djurs fysiologi (både mänskliga och icke-mänskliga) men inget av det vi vet 

kan säga emot Descartes argument om djur som maskiner. Men en viktig poäng som fördes 

fram av filosofen och läkaren Julien Offroy de La Mettrie på 1700-talet är att, om dessa 

vätskor och andar kan användas för att förklara djurs beteende, kan det inte då också användas 

för att förklara människors beteende? Hur vet vi att vi människor inte också är maskiner? Ett 

svar som Descartes gav på detta kan definieras som svagt: han hänvisade då till att om djur nu 

skulle vara medvetna så skulle de ha eviga själar som vi människor, och att om något djur har 

det så måste alla djur ha det. Han för fram ostron och tvättsvampar som exempel på djur som 

också måste ha en själ i så fall. Men då de är alldeles för ofullkomliga för att ha något så 

spektakulärt som en odödlig själ så borde det betyda att inga djur kan ha en sådan.35  

Detta kan motargumenteras på många sätt. Dels kan man ifrågasätta argument att bara för att 

vissa djur skulle vara för simpla för en odödlig själ så betyder det att alla måste sakna en själ. 

Men kanske viktigast är det att han tar det för givet att man måste ha en själ för att ha ett 

medvetande. Hans religiösa övertygelse påverkar honom här till att dra en ofullkomlig 

slutsats.36 

Ett annat argument som Descartes för fram som svar mot tanken att även en människa skulle 

kunna vara en maskin handlar om språk. Han utformade språktestet som en indikator av 

medvetande. Alltså, de som har ett språkbeteende kan sägas ha ett medvetande. Och han 

påstod då också att djur, till skillnad från människor, inte har ett sådant.37 

Med ett språkbeteende menar Descartes förmågan uttrycka sina tankar genom språk – 

antingen ord eller liknande former av kommunikation så som teckenspråk – och visar på så 

vis ett medvetande.38  

                                                             
34 Ibid. s. 23. 
35 Ibid. s. 26. 
36 Ibid. 
37 Ibid. s. 27. 
38 Ibid. s. 28. 
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Detta kan bemötas på två vis: först kan man ställa frågan huruvida icke-mänskliga djur 

verkligen inte uppnår dessa kriterier för språkbeteende, och så kan man ställa frågan om detta 

verkligen är ett lämpligt test för att fastställa existensen av ett medvetande. Jag följer Tom 

Regans upplägg och börjar med den första frågan. 

Kan icke-mänskliga djur aldrig tillskrivas ett språkbeteende? För att besvara detta måste vi 

först ställa frågan om vad ett språk faktiskt är. Vid försök att lära gorillor och schimpanser 

teckenspråk har man lyckats etablera ordförråd som täcker minst hundra ord och ha 

kortfattade konversationer. Men räcker detta för att man ska kunna säga att dessa djur är 

språkkunniga? Om språk handlar om regler för hur ord och meningar ska sättas samman och 

förståelse för dessa regler, då måste man ifrågasätta om det finns några djur som verkligen 

kan sägas behärska ett språk. Schimpansen Nim Chimpsky hade ett ordförråd av omkring 

hundra ord och kunde hålla enklare konversationer. Men när man jämförde hans framgång 

med småbarns så märkte man att medellängden på hans meningar inte ökade i samband med 

att hans ordförråd växte på samma vis som småbarns gjorde. Detta antydde att han aldrig 

lärde sig reglerna som formade språket. Man har också kommit fram till att Nims yttranden 

bestod mer av imitation och av mindre originalitet än småbarns gör.39 

Däremot så kan man inte ignorera att bara för att schimpanser inte kan lära sig språk i samma 

utsträckning som mänskliga barn så betyder det inte att de helt saknar språkförmåga. Svaret 

på huruvida ickemänskliga djur kan lära sig språk vilar i mångt och mycket på vad vi faktiskt 

definierar som språk.40 

Tom Regan tycker däremot att frågan om huruvida icke-mänskliga djur kan lära sig språk är 

irrelevant i avseende till huruvida de har ett medvetande eller inte. Argumentet han för fram 

är väldigt simpelt: det krävs medvetande för att lära sig ett språk. Ett barn måste ha ett 

medvetande innan den har lärt sig ett språk, för annars skulle det inte ha förmågan att faktiskt 

lära sig språket. Utan att vara medvetna om ljus, känsel och ljud så finns det ingen chans att ta 

in de kunskaper som språkinlärning förutsätter. Och om barn måste ha ett medvetande innan 

de lär sig ett språk så måste väl ickemänskliga djur också ha förutsättningarna till ett 

medvetande?41  

                                                             
39 Ibid. s. 29-30. 
40 Ibid. s. 30. 
41 Ibid. s. 31. 
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Nu väljer Tom Regan att gå till naturvetenskapen för ytterligare ett argument till att djur har 

medvetande: evolutionsteorin. Om vi antar att människan har ett medvetande så vore det 

underligt, från ett evolutionsinriktat perspektiv, om vi vore de enda som hade det. Vi måste 

anta att ett medvetande har ett överlevnadsvärde – om inte av andra skäl så på grund av att vi 

medvetna människor faktiskt existerar – och det ger oss goda skäl att tro att även andra djur 

har ett medvetande. Det betyder inte att ickemänskliga djur måste inneha ett lika komplext 

medvetande som vi har, men så länge någon grad av medvetande gynnar en arts chanser till 

att föra vidare sina gener så kan man anta det existerar i naturen.42 

Upplysningen och framåt 

Descartes inflytande ledde till en tid av grova djurexperiment där bland annat levande hundar 

spikades fast på brädor för att utforska deras fysiologi. Enligt Descartes, som påstod att djur 

inte kunde uppleva smärta så som vi känner den, så var detta helt försvarbart, men det var 

kanske detta som ledde till att vår syn på djur faktiskt började förändras och gradvis 

förbättras. Med dessa apatiska experiment kom en ökad förståelse att djurens och människans 

fysiologi i vissa fall inte skiljde sig avsevärt. Man började acceptera tanken att djur kanske 

faktiskt känner smärta och även har intressen. Det var fortfarande inget prat om rättigheter 

och deras intressen låg underordnad människans, men en viss vänlighet mot djuren 

uppmuntrades.43 

Under denna tid, 1700-talet, började människan också återigen uppskatta naturen och medan 

människan inom både religiös doktrin och i de vardagliga tankarna stod höjd över djuren så 

började hon se på djuren som barnen i en familj inom naturen, där människan självklart var 

fadern.44 

Ytterligare filosofer skulle utmana vår syn på djuren. Den franske filosofen Voltaire (1694-

1778) såg vårt bruk av kött som en barbarisk sed, liksom Rousseau (1712-1778) som i sitt 

verk Emile förde fram passager som kritiserade vårt användande av djur som mat. På andra 

sidan av debatten kunde vi dock finna Immanuel Kant (1724-1804) som sade att djur inte var 

självmedvetna och därför enbart kunde existera som medel för ett ändamål.45 

Som svar på detta sade Jeremy Bentham (1748-1832), som skulle influera många senare 

djurrättsaktivister, att det inte handlade om ifall djuren kunde tala eller resonera, utan enbart 

                                                             
42 Ibid. s. 34-45. 
43 Singer, Peter. s. 221-222. 
44 Ibid. s. 222. 
45 Ibid. 
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om huruvida de kunde lida.46 Han förde genom detta fram det utilitaristiska perspektivet på 

frågan.  

På 1800-talet bestod av en tid av lagstiftningar med syfte att förbättra djurs omständigheter, 

möjligt som ett resultat av de nya tankegångarna runt djur som introducerats av 1700-talets 

filosofer. Förslag om att förbjuda tjurhetsning lades fram och förkastades i Storbritannien, 

liksom ett förslag om förbud mot vanskötsel av hästar. Trots dessa förluster lyckades de 

följande år förbjuda omotiverad misshandel av särskilda husdjur som ansågs som någon 

annans egendom. Det var runt denna tid som Charles Darwin (1809-1882) skulle ge ut sin bok 

Om arternas uppkomst som formulerade vad som idag kallas evolutionsteorin. Vid denna tid 

undvek han att inkludera människan bland de djur som kunde ha uppkommit ur andra arter, 

men ett par decennier senare gav han ut Människans härledning och könsurvalet som öppet 

tog ställningen att vi människor kunde härstamma från andra djur.47 Darwin skulle fortsätta 

med att bevisa att skillnaden mellan oss människor och djur inte var så stora som vi trodde att 

de var gällande våra känslomässiga förmågor och intuition.48 

Även om Darwin raserat många av de väggar som skiljer människan från djuren, och gett 

virke åt en intellektuell rörelse som motsade sig människocentreringen som dominerat vårt 

tankesätt, så fortsatte han själv att äta kött.49 Detta kan ses som representativt för tiden vi 

själva lever i.50 Vilken sida vi än står på så kan vi inte förneka att det finns en retorisk klyfta 

mellan människor och ickemänniskor.  

Undersökning 

För grundlighetens skull kommer vi dela in resonemangen i de kategorier som beskrivs i 

metoden. Vi börjar med Peter Singers resonemang för att gå vidare till Tom Regan, Carl 

Cohen och till sist Ingemar Nordin.  

                                                             
46 Ibid. s. 223. 
47 Ibid. s. 223-224. 
48 Ibid. s. 225. 
49 Ibid. s. 230. 
50 Fenomenet att människor äter kött fast att de motsätter sig dödandet och lidandet av djur kallas för 

”köttparadoxen”. För en mer ingående läsning om dess natur och de kognitiva strategier vi använder för att 

försvara denna vana läs:  

Tian, Qirui. Hilton, Denis. Becker, Maja. Confronting the meat paradox in different cultural contexts: Reactions 

among Chinese and French participants. Appetite vol. 96 (2015). s. 187-194. Doi: 10.1016/j.appet.2015.09.009. 
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Peter Singer 

Beskrivande analys 

Singers tes, som den beskrivs i rubriken till första kapitlet i Djurens frigörelse är att alla djur 

är jämlika och i sin definition av djur inkluderar han människor. Argumentet för denna tes är 

den utilitaristiska51 ståndpunkten att varje varelse har intressen och att ingens intresse har 

företräde före någon annans. 

”Intressena hos varje varelse som berörs av en handling bör tas i beaktande och ges som vikt 

som samma slags intressen hos vilken annan varelse som helst.”52 

Det viktiga att notera i meningen ovan är att han skiljer på olika intressen och menar att enbart 

intressen av samma slag ska ställas mot varandra. På så vis bygger han en bro mellan 

ickemänniskor och människor, då medan det finns mycket som skiljer oss åt så delar vi också 

många intressen, så som viljan att undvika lidande. Men på så vis gör han det också klart att 

människor och ickemänniskor inte nödvändigtvis ska ha samma rättigheter i samhället. Han 

använder ett exempel om hundars rösträtt. En hund har varken kapaciteten eller intresset att 

rösta, vilket betyder att det inte finns någon anledning att diskutera deras rättigheter i denna 

fråga.53 Det är enbart när intressen delas som inget företräde ska ske.  

Ovan ser ni ett argument av första ordningen. Men för att styrka detta argument för han fram 

ett av andra ordningen, vilket behandlar vår strävan efter jämlikhet: 

Vår definition av jämlikhetsprincipen är vital för Singers argumentation. Han frågar sina 

läsare vad det är som vår idé om att alla människor ska vara jämlika bygger på. En definition 

som han för fram och kritiserar är den att vi människor, i grund och botten, är väldigt lika 

varandra. Att vår jämlikhet baseras på våra förmågor. Men detta håller inte enligt Singer, då 

vi skiljer oss åt människor emellan till sådan grad att det helt enkelt inte är sant att vi delar 

förmågor. Enligt en jämlikhetsprincip som grundar sig på gemensamma förmågor så finns det 

inget sätt att inkludera alla människor utan att också inkludera vissa ickemänskliga djur. 

Oavsett om vi gillar det måste vi inse det faktum att människor stöps i olika form och storlek, 

har olika moralisk kapacitet, olika intellektuell färdighet, olika grad av välvilliga känslor och 

                                                             
51 Utilitarism är en konsekvensetisk inriktning som grundar sig på att maximera lycka i världen och minimera 

lidande. Kritik har förts fram mot detta synsätt, då främst mot svagheten i att värdera lycka som det enda 

eftersträvansvärda från ett moraliskt perspektiv. Singer är tillhör en modifierad tradition av utilitarismen kallad 

preferensutilitarism, där det inte är lycka gentemot lidande som prioriteras, utan varelsers preferenser – i.e. 

intressen. Målet är att maximera antalet tillgodosedda intressen och minimera de ignorerade intressena. 
52 Ibid. s. 35. 
53 Ibid. s. 32. 
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lyhördhet för andras behov samt olika förmåga att känna smärta och njutning. Kort sagt, om 

kravet på jämlikhet skulle baseras på alla människors faktiska likhet blev vi tvungna att sluta 

kräva jämlikhet.54 

Vidare bemöter han argumentet att medan vi skiljer oss åt som individer så finns det inga 

direkta skillnader mellan folk av olika hudfärg eller kön. På så vis kan vi fortfarande fördöma 

förtryck baserad på etnicitet eller kön.55 Men detta, säger Singer, är inte något som 

nödvändigtvis håller. 

Han för fram påståendet att vi inte kan garantera att våra färdigheter och begåvningar är 

fördelade jämnt mellan kön och etnicitet (han använder ordet ras, men jag använder ett 

substitutord). Han säger att det finns en mätbar, genomsnittlig skillnad mellan könen och 

etnicitet. Denna skillnad kan bero på socioekonomiska faktorer, så som dåliga skolor och 

bostäder, men det kan också bero på genetiska faktorer. Och om vi låter vårt motstånd mot 

diskriminering vila mot vårt hopp att alla skillnader mellan kön och etnicitet beror på 

miljöbaserade faktorer så kan vi en dag bli tvingade att, på vetenskaplig grund, acceptera 

denna diskriminering.56  

Istället vill Singer att vi baserar vårt begrepp om jämlikhet på hänsyn till intressen istället för 

förmågor.57  

Vi kan sammanfatta hans argumentation på detta vis:  

Tes: 

Alla djur är jämlika. 

Argument av första ordningen: 

Hänsyn till intressen bör avgöra hur vi behandlar varje varelse. 

Argument av andra ordningen: 

Hänsyn till intressen är den enda grundstocken att bygga en hållbar jämlikhetsprincip på som 

inkluderar alla människor. 

(När Singer talar om jämlikhet så menar han lika hänsyn, inte lika behandling.) 

                                                             
54 Ibid. s. 33. 
55 Ibid. s. 33.  
56 Ibid. s. 34. 
57 Ibid. s. 32. 
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Så vilka premisser bygger detta på? 

Premiss 1: vill påstå att dels, jämlikhet mellan människor är önskvärt, och dels att denna 

jämlikhet inte kan byggas på godtycklighet. Det måste finnas en underliggande princip som 

avgör varför vi människor ska vara jämlika.  

Premiss 2: mångfalden inom den mänskliga arten är så stor att det inte finns någon art-unik 

relevant likhet att bygga denna jämlikhetsprincip på.    

Premiss 3: människor och ickemänniskor delar vissa intressen. 

Dessa är de tre mest uppenbara premisserna, men däremot så finns det en underliggande 

premiss om man går vidare i hans argumentation. Med sin tes att alla djur är jämlika så vill 

Singer (bland annat) få fram att experimentering på ickemänskliga djur är lika fel som 

experimentering på människor. Och detta håller hans argument för. Men däremot så lyckas 

inte riktigt hans utgångspunkt om lika hänsyn till intressen förklara varför experimentering på 

människor är fel. Om man räknar in alla de människor som kommer lida utan den medicinska 

utvecklingen som experiment på levande varelser erbjuder så kan man säga att vi faktiskt inte 

tar lika hänsyn till allas intressen genom ett förbud på den typen av tester. Om man kan offra 

en miljon för att rädda en miljard så blir ju summan av människor som får sina intressen 

eftersedda större än den vars intressen blir kränkta.  

Man kan därför lägga till en av antingen två premisser. Antingen: 

Premiss 4a: det är fel att experimentera på människor. 

Eller 

Premiss 4b: de alternativa metoderna för medicinsk utveckling är lika effektiva som tester på 

levande varelser. 

Värderande analys 

Så om vi nu granskar dessa arguments beviskraft, alltså dess hållbarhet och relevans så kan vi 

vända oss mot premisserna. 

Premiss 1 är av värderande slag. Den är enbart relevant om man håller med om påståendet att 

vi människor, oavsett kön och etnicitet ska vara jämlika. Detta betyder att det enda sättet att 

granska dess hållbarhet är att bedöma den utefter en viss värdegrund, men om vi utgår från 

den svenska värdegrunden så finner vi första delen av premissen både relevant och hållbar. 

Den andra delen av premissen, att vår jämlikhet inte kan baseras på godtycklighet, är också 
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rimlig. Bland moralfilosofins uppgifter ingår att inte bara avgöra vad som är moraliskt rätt, 

utan även varför något är moraliskt rätt. Detta innebär att upprätta ett ramverk där 

godtycklighet utesluts så mycket som möjligt. Men värt att notera att premissen bygger på 

normativa värderingar och inte nödvändigtvis skulle hålla i samhällen där värdegrunden 

skiljer sig från vår västerländska.  

Den andra premissen är däremot baserad på fakta till den grad att vi vet att vi skiljer oss åt 

grovt som människor. Och i relation till jämlikhetsprincipen så måste ju hålla med om att den 

är relevant. För att hans argument ska hålla så krävs det att det inte finns någon gemensam 

nämnare som alla människor besitter, men som djuren saknar. Om vi räknar in alla människor 

som föds med diverse mentala defekter, eller som råkat ut för olyckor som gravt påverkat 

deras kognitiva förmågor, så är det nog möjligt att Singers påstående stämmer. Överskådligt 

kan man nog säga att premissen har faktuell hållbarhet. Om man däremot inte finner det 

nödvändigt att varje människa ska inkluderas inom jämlikhetsprincipen till samma grad, så 

förlorar ju argumentet styrka.  

Premiss 3, som säger att människor och djur delar intressen, stämmer också. Det är nog svårt 

att förneka att djur med kapaciteten till lidande strävar efter att undvika smärta på samma sätt 

som vi människor. Utefter detta är det en logisk slutsats att människor inte ska ha företräde 

framför djur i sin strävan att undvika lidande. Men de större problemen i de utilitaristiska 

resonemangen som Peter Singer för fram kan vi finna i följande premisser: 

Premiss 4a, som säger att det är fel att experimentera på människor, är extremt viktig för 

Singers argument. Hans resonemang grundar sig på vår behandling av människor av alla de 

slag och att om vi inte får använda människor på ett visst sätt så får vi inte heller använda djur 

på ett visst sätt. Men problemet är att han inte riktigt förklarar varför man inte får använda 

människor på ett visst sätt. Utilitarismen är nästan kvantitativ i sin form då det handlar om att 

maximera ett värde. Preferensutilitarism, som Singer hänger sig åt, handlar om att maximera 

varelsers olika preferenser (intressen). Men värdet av antalet maximerade intressen kan 

teoretiskt bli större genom att kränka en liten grupps intressen. Det finns ingen grundläggande 

princip inom utilitarismen som säger att man inte får utföra påträngande vetenskapliga 

experiment på en liten grupp människor om det kan gynna den stora massan i tillräckligt stor 

utsträckning. Det enda viktiga är att ett så stort som möjligt antal varelsers intressen blir 

maximerade i slutändan. Ändamålet kan alltså helga medlen enligt denna princip. Om det i 

slutändan hjälper en miljard människor att vi offrar tio, hundra eller tusen människor i 

obeskrivliga experiment så är det inte moraliskt fel att göra så enligt utilitarismen.  
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Detta betyder att Singer här möjligen arbetar efter en princip (lika hänsyn till intressen) som 

inte stödjer en av premisserna som hans argument vilar mot. Men kanske kan detta lösas 

genom istället lägga vikt på den alternativa premissen: 

Premiss 4b kräver att vi har medicinska alternativ som är lika effektiva som djurexperiment. 

Då en av avgränsningarna i denna studie tvingades vara att det empiriska underlaget till deras 

premisser eller påståenden inte skulle granskas så är detta en fråga som kommer lämnas 

obesvarad. 

Slutsats  

Sammanfattningsvis kan vi säga att utefter det utilitaristiska argumentet som Singer för fram 

så håller nog hans tes om att alla djur är jämlika och att det inte finns någon anledning till att 

människors intressen ska få företräde framför de ickemänskliga djurens. Det är lätt att följa 

varför köttkonsumtion är fel då det är ganska allmän kunskap att människor kan överleva på 

en vegetarisk kost. Däremot så hamnar Singer i en vanlig fälla inom utilitarismen, och det är 

att han aldrig försvarar varför experiment är fel, varken på djur eller människor. Istället 

behandlar han det som ett självklart antagande. 

Tom Regan 

Beskrivande analys 

Till skillnad från Peter Singer så är Tom Regan en rättighetsetiker. Han tror att den enda 

tillfredställande inriktningen gällande moralfilosofi är den som säger att människor har 

grundläggande, okränkbara rättigheter. Hans tolkning av rättigheter är grundad på ordet 

”respekt” och han hänvisar till Kants definition av rättigheter. Emmanuel Kant påstod att 

enbart de som var moraliskt ansvariga, alltså de som har förmågan att analysera, evaluera och 

komma fram till ett moraliskt beslut (i.e. moraliska agenter) har rättigheter. Detta var för Kant 

vad som utgör en person.58 

Regan däremot finner denna definition otillräcklig av flera skäl, men främst på grund av att 

det inte inkluderar alla människor. Följer man den definitionen av en person och slutsatsen att 

enbart dessa har rättigheter så kan vi inte medräkna människor med grova kognitiva 

begränsningar, spädbarn och yngre barn och andra som vi idag tar för självklart ska ha 

rättigheter.59  

                                                             
58 Cohen, Carl. Regan, Tom. The animal rights debate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers Inc. 2001. s. 

199. 
59 Ibid. s. 200. 
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Istället för Regan fram idén att de som han kallar för livssubjekt borde kvalificeras för 

rättigheter. När han ska förklara vad han menar med detta ord skriver han följande: 

We bring to our life the mystery of consciousness. Never satisfactorily explained by 

philosophers or scientists, this fact remains: we are not only in the world; we are aware of it – 

and aware, too, of what transpires “on the inside,” so to speak, in the realm of our feelings, 

beliefs, and desires. In these respects, we are something more than animate matter, something 

different from plants that, like us, live and die; we are the experiencing subjects-of-a-life, beings 

with a biography, not merely a biology. To employ words used in an earlier discussion, we are 

somebodies, not somethings.60 

Utöver detta vill Regan säga att ett livssubjekts tankar, trossatser och önskemål tillhör hen 

själv.61  

Detta kan fungera som en grund för vad han definierar som livssubjekt, och med denna 

formulering vill han inkludera alla människor, inte bara de som kan agera som moraliska 

agenter. Men utefter detta vill Regan också påstå att även djur har rättigheter. Inte 

nödvändigtvis alla, men åtminstone vissa. Nämligen de som kan passa in under hans 

definition av livssubjekt. 

Så hur vet vi vilka djur som kan inkluderas under denna definition? Regans ärliga svar på 

detta är att vi inte riktigt vet. Vi vet inte exakt hur medvetande (som är ett kriterium för att 

vara ett livssubjekt) fungerar eller ens hur det ser ut, och till vilken grad djur har detta. Men 

Regan håller fast vid att vi inte behöver veta exakt vilka djur som kan kategoriseras som 

livssubjekt, på samma vis som vi inte behöver veta exakt var gränsen går för att någon ska 

betraktas som lång eller någon ska betraktas som gammal. Vissa fall är självklara ändå. Hans 

huvudsakliga ståndpunkt är att de djuren som berör oss – de som vi äter, använder i 

klädproduktion, smink och experiment av diverse slag – alla kan kategoriseras som 

livssubjekt.62 Och utifrån detta förespråkar han en helt abolitionistisk strävan angående vårt 

användande av djur. På samma vis som vi inte får använda människor enbart som medel – 

enbart som ting – får vi inte använda djur enbart för att gynna våra egna intressen.63 

Mer ingående talar Regan om negativa och positiva rättigheter. Negativa rättigheter definieras 

som rätten att inte bli störd, inte bli påverkad, inte bli skadad av någon annan. Positiva 

rättigheter beskrivs som rätten att bli skyddad från någon/något. Regan ser det som självklart 

                                                             
60 Ibid. s. 201. 
61 Ibid. 
62 Ibid. s. 215. 
63 Ibid. s. 200. 
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att vi människor har – minst – negativa rättigheter, och i egenskap av livssubjekt så har även 

djur detta.64   

Tes: 

Djur som kan beskrivas som livssubjekt har rättigheter. 

Argument av första ordningen:  

Kategoriseringen ”livssubjekt” är den mest tillfredställande basen för moraliska rättigheter. 

Argument av andra ordningen: 

Ingen annan gränsdragning än kategorin ”livssubjekt” kan på ett tillfredställande sätt 

inkludera alla människor som borde skyddas av moraliska rättigheter. 

Argument av tredje ordningen: 

På samma vis som alla människor, oavsett kognitiva eller kroppsliga förutsättningar, bör ha 

rättigheter så borde djur omslutas av sådana. 

Vilka premisser måste stämma för att argumentationen ska gå ihop? 

Premiss 1: vår moraliska värld bör inkludera grundläggande, obrytbara rättigheter. 

Premiss 2: det är önskvärt att även de som inte kan formulera och agera efter moraliska 

principer kan täckas av moraliska rättigheter. 

Premiss 3: utefter definitionen av ”livssubjekt” så borde en varelse som innehar ett 

medvetande förtjäna skydd av ovannämnda rättigheter. 

Premiss 4: i brist på pålitliga experiment kan djur (åtminstone de som ”berör” oss) instinktivt 

sägas ha ett medvetande. 

Värderande analys 

Den första premissen, som förespråkar moraliska rättigheter, är värderande och baserat 

Regans tolkning av alternativa moraliska ramverk. I sitt inlägg i boken som agerat som källa 

kritiserar han främst tre andra filosofiska inriktningar, nämligen preferensutilitarismen som 

Singer hänger sig åt, kontraktsetiken som bland annat John Rawls har utarbetat och vad han 

kallar Cruelty-Kindness perspektivet. Jag kommer lämna hans kritik av dessa system utanför 

denna undersökning då dessa ramverk inte speglar hans egna tankar, utan snarare andra 

                                                             
64 Ibid. s. 197. 
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filosofers synsätt, och istället acceptera att han finner rättighetsetik som det mest 

tillfredställande av de olika etiska alternativen.65 

Den andra premissen är byggd på kravet att kunna inkludera alla människor i våra 

grundläggande moraliska rättigheter. Grundtanken bakom detta krav är att rättigheter inte bör 

baseras på våra förmågor, på vad vi kan eller inte kan göra. Ens förmåga att kunna bidra till 

samhället, agera moraliskt, tänka kritiskt eller dylikt ska inte vara grundpelaren för respekten 

som ska visas mot dig. Detta är instinktivt logiskt då många människor annars skulle uteslutas 

ur våra moralrättsliga ramar. Håller vi med om att senila, spädbarn och yngre barn, folk som 

orsakats kognitiva skador och liknande förtjänar moraliska rättigheter så är detta en hållbar 

premiss. 

Dr tredje och fjärde premisserna är baserade på Regans definition av livssubjekt, vilken i sig 

kan anses aningen luddig. Begreppet ”medvetande” är centralt i hans tolkning av ordet och det 

i sig kan innebära problem på två vis: dels så är medvetande svårt att definiera, och dels så är 

det svårt att bevisa vilka varelser som faktiskt innehar ett medvetande. I boken som används 

som källa för denna analys ägnar han relativt lite utrymme åt denna fråga, men däremot så har 

han fört fram allt fler argument i försvar av djurs medvetande i hans tidigare verk. Detta verk, 

och hans åsikter, citeras ovan i bakgrundsavsnittet som behandlar Descartes och hans syn på 

djurs medvetande. För en mer djupgående analys av frågan om djurs medvetande 

rekommenderar jag att ni läser om det avsnittet, men kort sammanfattat kan man säga att det 

finns starka, naturvetenskapliga och evolutionära, liksom logiska, skäl att tillskriva ett 

medvetande till fler varelser än människan och detta är i mycket baserat på jämförelse mellan 

djur och människor, både fysiologiskt och beteendemässigt. I verket som analyseras i denna 

studie så för han fram däggdjur och fåglar som djur som utan tvivel har medvetande.66  

Men är medvetande en logisk gränsdragning för moraliska rättigheter? Den egentliga frågan 

som ställs här är vilket syfte rättigheter egentligen fyller? Om moraliska rättigheter utformas 

med syftet att hålla ett samhälle rullande eller effektivt så faller hans argument. Men tycker 

man att rättigheter grundas på praktisk användbarhet så hamnar vi också i den obekväma 

situationen att inte alla människor förtjänar ett moraliskt skyddsnät. Alla människor kan inte 

bidra till samhället. Utöver det så finns det ju faktiskt djur som kan bidra till samhället – 

ledarhundar och dylikt. Borde de i så fall också skyddas av rättigheter medan vissa människor 

                                                             
65 Den som vill gå djupare in i hans kritik av dessa etiska ramverk kan läsa kapitel 14 och 15 i Cohen, Carl. 

Regan, Tom. The animal rights debate. 
66 Ibid. s. 208. 
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inte gör det? Samma fälla hamnar vi i om vi, likt Kant, säger att enbart de som kan agera 

moraliskt har rättigheter, då vissa människor inte har de förutsättningarna. 

Då förespråkar Regan istället att det är våra tankar, drömmar, önskemål och trossatser – i 

vilken kapacitet vi än har dem – som förtjänar ett moraliskt skyddsverk, och då borde vi även 

inkludera djuren. Det är en värderingsfråga. 

Slutsats  

För att sammanfatta Regan kan vi säga att om vi håller med om att det borde existera 

moraliska rättigheter, och att minimikravet för att täckas av dessa inte borde handla om 

praktiska förmågor så mycket som innehavet av ett medvetande – i.e. livssubjekt – och att det 

inte är moraliskt rätt att inkludera alla människor utan att också inkludera en del djur, så håller 

hans tes om att djur har rättigheter. 

Carl Cohen 

Beskrivande analys 

Carl Cohen fokuserar även han på rättsetik och i sitt inslag i The animal rights debate så för 

han fram tesen att djur inte har rättigheter.67 Detta är av stor vikt för honom, då han som 

rättsetiker, likt Tom Regan, framhåller att om djur har rättigheter så måste vi människor 

respektera det. Det spelar ingen roll vilka fördelar vi människor åtnjuter av djurexperiment, 

köttkonsumtion eller användandet av djur på diverse sätt. Har djur moraliska rättigheter så 

måste vi genast upphöra med vårt utnyttjande av dem.68 Cohen hävdar dock att användandet 

av djur i medicinska experiment, för medicinsk utveckling, är fullt berättigat. Även 

experiment som leder till djurs död.69 Detta på grund av att djur som sagt saknar rättigheter. 

Det sagt så säger Cohen att vi fortfarande har ett ansvar att agera humant och måste undvika 

att orsaka onödigt lidande gentemot djur.70 Faktum är att han vill säga att vi har många 

skyldigheter mot djur. Men det betyder inte för honom att djur har rättigheter.71 

Han oroar sig för att folk blandar ihop dessa två begrepp – rättigheter och skyldigheter – och 

vill förtydliga att dessa två kan existera oberoende av varandra. Han säger att vissa av hans 

skyldigheter härstammar från rättigheter som andra har mot honom, men långt ifrån alla.72  

                                                             
67 Cohen, Carl. Regan, Tom. The animal rights debate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers Inc. 2001. s. 

5. 
68 Ibid. s. 4. 
69 Ibid. s. 4-5. 
70 Ibid. s. 5. 
71 Ibid. s. 27. 
72 Ibid. 
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Han för fram flera exempel, men ett av dem inkluderar hans son. Cohen säger att hans son 

kanske en dag vill bli veterinär, och om den dagen kommer så har Cohen en skyldighet att 

hjälpa sin son så mycket han kan, men hans son har ingen rätt att kräva hjälp från sin far. På 

samma vis kan en människa som vi spontant hjälper med en god handling känna en skyldighet 

att återgälda den tjänsten, men vi har ingen rätt att kräva att de ska göra så.73 Och det är så 

här han förklarar vårt förhållande med djur. Vi har vissa skyldigheter, men de har inga 

rättigheter.  

Men hur förklarar han varför djur inte har rättigheter? Följande citat beskriver hans tankar 

kring detta: 

”Animals cannot be the bearers of rights because the concept of right is essentially human; it 

is rooted in the human moral world and has force and applicability only within that world.”74 

Det handlar alltså om att vi lever i olika världar. Vi människor lever enligt Cohen i en 

moralisk värld som djur inte kan delta i, och konceptet av rättigheter kan bara appliceras inom 

denna moraliska värld.  

För att demonstrera hur våra världar skiljer oss åt och vad rättigheter innebär så riktar han sina 

ögon mot djurvärlden. I naturen blir djur anfallna av andra djur hela tiden. Just Cohens 

exempel handlar om en zebraunge som blir anfallen och dödad av en lejonmamma som jagar 

föda åt sina ungar. Nu ber Cohen att vi ska föreställa oss att istället för ett lejon som jagar en 

zebra så är det ett lejon som är på väg att attackera ett mänskligt barn. Dessa två situationer 

demonstrerar vad rättigheter innebär. Vi människor avfärdar den första situationen som en del 

av naturen och, om än sorglig, så finns det inget vi kan eller borde göra för att stoppa lejonet i 

sitt anfall mot zebran. Den andra situationen är dock annorlunda. Vi skulle göra vad som än 

fanns i vår makt för att stoppa barnet från att komma till skada mot lejonet. Mer än så, det 

skulle vara vår skyldighet att hjälpa barnet, för barnet har rättigheter. Skulle vi ge djur 

rättigheter så skulle vi också vara skyldiga att göra allt i vår makt för att stoppa dödandet och 

våldet i naturen, på samma vis som vi gör i våra samhällen.75 

Han går vidare med tankeexperimentet och frågar oss huruvida zebran har en rätt att inte bli 

dödat av lejonet? Eller har lejonet en rätt att döda zebran för att föda sina ungar? Båda 

alternativen handlar ju om liv och död. Ett vanligt svar, enligt Cohen, är att varken zebran 

                                                             
73 Ibid. s. 29. 
74 Ibid. s. 30. 
75 Ibid. s. 30. 
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eller lejonet har rätt eller fel, och detta beror på att de lever utanför vår moraliska värld. Rätt 

och fel existerar inte hos djuren och därför kan de inte ha rättigheter.76 

För att kategorisera djur och människor så lånar han en term från Tom Regan. Djur är 

moraliska patienter. De är alltså oförmögna att göra varken rätt eller fel, och de genom en 

handling åsamkar mot andra så kan de fortfarande inte beskyllas för att ha gjort något fel. De 

enda som kan göra rätt eller fel är moraliska agenter, alltså människor.77 Detta är Regans 

definitioner, inte Cohens, men han håller med om dem och använder dem i sin argumentation. 

Cohen vidhåller att enbart moraliska agenter kan ha rättigheter för enbart de kan delta i det 

moraliska samhälle som vi har konstruerat. Däremot så vill han påstå att alla människor är 

moraliska agenter, även de som inte har kapaciteten att delta i det moraliska samhället, alltså 

senila, hjärnskadade och liknande. Detta är för att de är människor och fortfarande tillhör den 

moraliska världen, även om de inte kan delta i den. 

Tes: 

Djur har inte rättigheter. 

Argument av första ordningen: 

Djur tillhör inte den moraliska världen som vi människor tillhör. 

Argument av andra ordningen A: 

Den moraliska världen kan inte föras över till djuren då de inte har kapaciteten att agera 

moraliskt.  

Jag vill även lägga till ett argument som antyds i hans text men inte riktigt uttalas, nämligen 

följande: 

Argument av andra ordningen B:  

Den moraliska världen kan inte föras över till djuren då det inte går att inkludera alla djur i 

den grundläggande rätten till liv.  

Låt mig förklara hur jag menar här. I Cohens tankeexperiment ovan så beskriver han en 

lejonmamma som dödade en zebra för att föda sina ungar. Cohen förklarar då att om vi skulle 

ge djur rättigheter på samma vis som vi människor har rättigheter (varav den mest 
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grundläggande är rätten till liv) så skulle vi ha en skyldighet att hindra lejonet från att anfalla 

zebran. Vår första tanke då kanske är att det skulle vara opraktiskt att utbilda och skicka 

styrkor ut i naturen för att stoppa djur att döda varandra. Men följande tanke borde kanske 

handla om hur rovdjurens rätt till liv upprätthålls om de inte får jaga och äta kött? Många 

rovdjur klarar sig inte på en vegetarisk diet och att genom att systematiskt gå emellan lejonet 

som anfaller zebran kan i det långa loppet kränka rätten till liv på samma sätt som att tillåta 

anfallet skulle. 

Det här är ett argument mot att djur skulle kunna ha rättigheter som antyds, men inte uttrycks 

ord för ord i texten, men för grundlighetens skull väljer jag att föra fram det. 

Så vilka premisser kan vi finna som argumenten vilar på? 

Premiss 1: rättigheter är exklusiva till de som tillhör den moraliska världen. 

Premiss 2: man behöver inte ha förmågan att agera moraliskt för att tillhöra den moraliska 

världen, det räcker med att man tillhör arten som konstruerat den (människan). 

Premiss 3: djur har inte de kognitiva möjligheterna att agera moraliskt. (Denna har behandlats 

tidigare, så jag kommer inte att ta upp den i nedanstående analys). 

Premiss 4: rättigheter för djur måste innebära samma skyldigheter och krav som rättigheter för 

människor.  

Det är de jag kunnat finna. Så låt oss granska dem från ett värderande perspektiv.  

Värderande analys 

Den första premissen kräver att rättigheter inte kan existera utanför den moraliska världen. 

Vid första anblick tänkte jag då att detta menade att en varelse inte kunde ha rättigheter utan 

att också ha skyldigheter och det är detta som definierar moraliska agenter, men då människor 

som inte har förmågan att döma moraliska beslut också inkluderas i vår moraliska värld så 

kan inte detta stämma. Istället dras gränsen vid att människor som art kan göra moraliska 

beslut, alltså tillhör alla människor den moraliska världen, oavsett deras kognitiva kapacitet. 

Detta inkluderar alltså både första och andra premissen, och enligt min analys så kan denna 

gränsdragning se mer än aningen godtyckligt ut. Hur kan en människa utan någon form av 

möjlighet att bedöma rätt från fel, analysera eller kritiskt granska en moraliskt fråga anses 

som en moralisk agent när djuren, som har exakt samma förutsättningar, enbart kan vara 

moraliska patienter? 
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I min mening verkar hans definition och gränsdragning för vad som utgör moralisk agent och 

moralisk patient, och hur bara den ena kan ha rättigheter, godtyckligt konstruerad för att 

inkludera alla människor men inga djur. Argumentet att en människa inkluderas i den 

moraliska världen genom egenskapen att de är människor tycker jag inte har någon logisk 

hållbarhet. 

Den tredje premissen har behandlats tidigare, så vi hoppar till den fjärde. Den säger att 

rättigheter för djur måste vara desamma och tolkas på samma sätt som rättigheter för 

människor. Anledningen till att jag ringat in denna premiss är för att hans antydda, men lite 

outtalade argument om att rättigheter till djur skulle innebära samma moraliska ansvar för oss 

människor gentemot dem som vårt ansvar gentemot oss. Det om att vi skulle bli tvingade att 

ingripa mot dödande i naturen.  

Som en högt kvalificerad rättighetsetiker så är det klart att hans ord väger tyngre än mina i 

frågan, men är det verkligen så att vi måste ta det för självklart att djurens rättigheter skulle 

formuleras exakt som våra? Argumentet att djurvärlden helt enkelt inte är skapad för en 

absolut rättighet till liv är både relevant och riktigt. Men betyder det att vi inte kan formulera 

en modifierad rättighet till djuren som garanterar att vi människor inte får kränka djurens rätt 

till liv? Vi har redan etablerat att man inte måste kunna agera efter moraliska principer för att 

omslutas av rättigheter (spädbarn, hjärnskadade, etc) och inte heller hänger vår fortsatta 

existens på jakt och av andra djur, så som rovdjurens gör. Vad hindrar oss från att säga att 

även djuren kan ges vissa modifierade rättigheter utan skyldigheter att ge något tillbaka? 

Finns det inget utrymme mellan att vara ansvarig för sina egna handlingar gentemot andra och 

det att vara ansvarig för andras handlingar gentemot andra?78 

Slutsats: 

För att Cohens argument ska hålla måste man acceptera att rättigheter till djur enbart kan 

formuleras på samma vis som rättigheter mot människor och att dessa rättigheter skulle kräva 

att vi människor skyddar djuren från varandra, liksom mot oss. Man måste även acceptera att 

även de människor som inte har förmågan att delta i vårt moraliska samhälle inkluderas i våra 

rättigheter enbart genom det faktum att de är människor.  

                                                             
78 Detta är vad Tom Regan definierar som negativa gentemot positiva rättigheter, där negativa rättigheter kort 

och gott innebär en ”no trespassing”-skylt mot en arts levnadssätt. Han menar med detta att de som skyddas av 

negativa rättigheter har en rätt att inte bli påverkad av utomstående. 
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Ingemar Nordin 

Beskrivande analys 

Ingemar Nordins tes grundar sig på att djur inte har rättigheter som är jämförelsebara 

med människans rättigheter.79 Detta betyder att han inte fokuserar på utilitarismen, utan likt 

Tom Regan och Carl Cohen så grundar sig hans argument från ett rättsetiskt perspektiv. En 

stor del av hans bok riktar sig mot just Singer och Regan och deras argument, men principen 

han själv för fram i försvar för skillnaderna mellan människans och djurens rättigheter 

grundar sig på att människan har en ”unik ställning som en moralisk och civilisatorisk 

varelse”.80 Vad är det som definierar människan som en unikt moralisk och civilisatorisk 

varelse? Först och främst så kan vi förtydliga att Nordin inte förnekar att människor är djur 

och, likt djuren, tillhör naturen. Alla våra skapelser och konstruktioner är lika mycket del av 

natursfären som fågelns bo eller spindelns nät. Men det sagt så vidhåller han att just dessa 

skapelser är unika inom naturen. Vi har skapat något vid sidan av det biologiska, något som 

han kategoriserar som civilisatoriskt.81   

Nordin vill säga att vi människor har utvecklat en analytisk, praktisk och moralisk förmåga 

som i naturen är helt unik. Han kallar detta för förnuftsegenskapen.82 I en jämförelse mellan 

människan och andra djur har Nordin följande att säga: 

Det är sant att även myror har samhällen, att fåglar kan bygga bon och använda verktyg, att 

hundar kan läras att inte stjäla och att de högre primaterna så som schimpanser och gorillor har 

ett visst mått av det vi kallar för ”förnuft”. Men ingen av dem tycks på ett medvetet och 

systematiskt sätt kunna kritiskt granska, analysera, planera och utvärdera sitt handlande så att de 

skapar något genuint nytt.83 

Det är genom förnuftsegenskapen som Nordin skiljer människorna från andra djur. De mest 

uppenbara invändningarna mot detta handlar om att det även finns människor som saknar de 

förmågorna som beskrivs ovan. Både bland barn och spädbarn, samt de som föds med eller 

förorsakats kognitiva defekter av diverse slag. Angående barn och spädbarn svarar Nordin att 

de besitter potentialen till förnuftsegenskapen och att den kommer utvecklas senare.84 Detta 

skiljer dem från de ickemänskliga djuren som aldrig kommer utveckla nämnda egenskap. I 

frågan om människor med grava hjärnskador så vill Nordin hävda att de fortfarande besitter 

                                                             
79 Nordin, Ingemar. Djur är inte människor. Göteborg: Författaren och AB Timbro. 1997. s. 7. 
80 Ibid. s. 8. 
81 Ibid. s. 35. 
82 Ibid. s. 36. 
83 Ibid. s. 36-37. 
84 Ibid. s. 38. 
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förnuftsegenskapen, de har bara skador och sjukdomar som hindrar dem från att använda den. 

Förnuftsegenskapen är art-unik och genom deras arttillhörighet hamnar de alltså inom samma 

kategori som de som kan använda den fullt ut.85  

I sitt försvar till varför just förnuftet borde ge människor särskilda rättigheter så vill Nordin 

hävda dess betydelse i moraliska handlingar. Förnuft har enligt honom ett egenvärde: 

Det finns många andra egenskaper och objekt i världen som har ett moraliskt värde, men eftersom förnuftet utgör 

själva roten till moralen så har det – till skillnad från intresset att undvika smärta eller egenskapen att vara ett 

livssubjekt – ett fundamentalt egenvärde.86 

Han tycker att förnuftsegenskapen är en mer logisk bas för moraliska rättigheter än intressen 

(Singer) eller att vara ett livssubjekt (Regan), genom det faktum att utan förnuftet så skulle 

moralen inte existera. Detta berättigar människan en särskild status. Bara människan kan leva 

utefter etiska regler. De har en okränkbar rätt till liv, hälsa och skydd för personegenskaper. 

Faktum är att vi, enligt Nordin, måste ha dessa rättigheter för att vi ska överleva som en art.  

Djurens metod för att överleva och utvecklas bygger inte som hos människan på 

förnuftsegenskapen. I stället är det andra egenskaper såsom snabbhet, styrka, fertilitet eller 

förmåga att leva på gräs som gjort dem till vad de är. Det för människan utmärkande, att 

överleva tack vare sitt förnuft, har samtidigt inneburit att en helt ny dimension i verkligheten har 

uppstått, nämligen den moraliska. Men för att människan skall kunna utöva sin unika moraliska 

omdömesförmåga så krävs det rättigheter, d v s en respekt mellan människor.87 

Min tolkning av detta är att anledningen till att människor har rättigheter som djuren inte ska 

ha är den simpla anledningen att vi behöver dem för att fortsätta existera, medan djuren klarar 

sig utan dem.  

Vi sammanfattar Nordins argumentation så här: 

Tes: 

Djur har inte rättigheter som är jämförbara med människans. 

Argument av första ordningen: 

Förnuftsegenskapen, som bara människan besitter, borde vara basen för moraliska rättigheter. 

Argument av andra ordningen: 

                                                             
85 Ibid. s. 39. 
86 Ibid. s. 47. 
87 Ibid. s. 51. 
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Förnuftsegenskapen är viktig eftersom den krävs för att upprätthålla människans moraliska 

dimension. 

Argument av tredje ordningen: 

Vår moraliska dimension krävs för människans fortsatta överlevnad (alternativt för att 

upprätthålla vårt sätt att leva). 

Argument av fjärde ordningen: 

Mänskliga rättigheter är nödvändiga för att upprätthålla den moraliska dimensionen. 

Argument av femte ordningen: 

Djur behöver inga rättigheter då deras fortsatta överlevnad inte hänger på den moraliska 

dimensionen.  

Så vilka premisser bygger dessa argument på? Följande är de som jag lyckats ringa in utefter 

ovanstående analys av hans argument. 

Premiss 1: djur har inte de kognitiva förmågorna som krävs för att kunna inneha 

förnuftsegenskapen.  

Premiss 2: en sjukdom, skada eller brist på utveckling som hindrar en från att använda 

förnuftsegenskapen innebär inte att man saknar nämnda egenskap.  

Nästa premiss är jag dock lite osäker på. När man läser stycket där han talar om den moraliska 

dimensionen är det möjligt att han inte menar att vår överlevnad hänger på vår moral, utan 

istället vårt sätt att leva. I så fall ändras premisserna lite. Jag kommer därför dela in det i två 

grenar beroende på hur man kan tolka hans formulering.88 

Premiss 3a: principerna bakom moraliska rättigheter är baserade på vad som är nödvändigt för 

en arts överlevnad.  

Premiss 4a: människor behöver rättigheter för att vi ska överleva och djur behöver inte det. 

Eller: 

Premiss 3b: den moraliska dimensionen, som styr vårt sätt att leva, har ett egenvärde som är 

värd upprätthålla. 

                                                             
88 Läs citat på sida 24 för referens. 
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Värderande analys 

Nu synar vi beviskraften i argumenten genom att värdera premissernas hållbarhet. 

Då Nordins kriterium av förnuftsegenskapen är konstruerad av honom själv så måste man väl 

säga att den enbart existerar hos människor. Han har rätt i att inga andra djur än människan 

har, som han säger, förmågan att kritiskt granska, analyser, utvärdera och dylikt för att skapa 

något genuint nytt (vad han nu menar med det). Så premiss 1 håller om man definierar 

”genuint nytt” som att man skapar konst, bygger civilisationer med lagar och normer. 

Däremot så har ju djur, långt innan människans uppkomst, skapat och byggt saker som vid 

någon tidpunkt måste ha ansetts som nytt. Frågan då är om vår ”civilisatoriska” skapelse har 

större värde än det som skapats av andra djur och att det räcker för att dra gränsen till vad som 

definierar förnuftsegenskapen.  

Premiss 2 väcker vissa frågor som inte riktigt besvaras enligt mig.. Varför spelar det någon 

roll om någon besitter förnuftsegenskapen om de inte kan använda den? Vad är det som gör 

att en skada som hindrar dess användning har mindre betydelse än avsaknaden av egenskapen 

från första början? Man har fortfarande lika liten möjlighet att delta och bidra i den moraliska 

dimensionen som han värderar så högt att han lägger det som bas för moraliska rättigheter.  

Premiss 3a och b är värderande i den mening att han för fram sin egen åsikt angående vad 

som borde ha relevans när man grundar moraliska principer. Något genomgående i hans bok 

är att han lägger stor vikt vid vår evolutionära utveckling, och det är utefter detta han baserar 

sin moral. Vi har utvecklats till något unikt och moral är nödvändigt för att vi ska fortsätta 

existera (om han menar att vi kommer dö ut utan den eller bara inte vara detta unika djur som 

han tycker att vi är är han lite luddig om). Men man kan inte förneka att moral är en mänsklig 

konstruktion, och på det viset ligger det också på oss att definiera vad det vilar på. Hans 

hävdan att rättigheter bör bero överlevnad är hans rätt att föra fram.  

Om vi nu följer premiss 3a, som säger att odds för överlevnad är basen till rättigheter, så kan 

vi däremot stöta på problem när vi kommer till följande premiss – 4a – som kräver att 

människan behöver den moraliska dimensionen för att överleva. Att våra liv – som ett 

kollektiv – är bättre på grund av den moraliska dimensionen är nog svårt att debattera. Men 

det räcker inte för att hans argument ska hålla. Djurens liv skulle nog också vara bättre om de 

skyddades av vissa rättigheter som vi.89 Utan det måste handla om att vi inte skulle klara oss 

utan den. Och det är ett påstående som är svårare att försvara. Människan som art är äldre än 

                                                             
89 Negativa rättigheter, det vill säga. 
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civilisationen. Och även om vi alltid har varit flockdjur som samarbetat och till viss grad 

hjälpt varandra, så har vi inte alltid deltagit i en moralisk dimension av det slag som kan anses 

unik idag. Om man skulle räkna in en moralisk dimension i flockkulturen vi levt i större delen 

av vår existens så kan vi inte utesluta att andra djur har en moralisk dimension och genom det 

en förnuftsegenskap. Och om vi säger att den moraliska dimensionen istället är relativt ny så 

finner vi att vår överlevnad faktiskt inte beror på just vår moral, då vi överlevt tusentals år 

utan den.  

Utefter detta skulle jag säga att premissen som följer premiss 3a helt enkelt inte håller. Den 

moraliska dimensionen är möjligtvis nödvändig för att upprätthålla vårt ”civiliserade” sätt att 

leva (men kan det räcka som grund för unika moraliska rättigheter?) men med största 

sannolikhet inte för vår fortsatta överlevnad.  

Slutsats 

I en sammanfattning av Ingemar Nordins argument till varför djur inte kan ha jämförbara 

rättigheter som människor kan man säga att det håller om vi dels accepterar att människor 

utan förmåga att använda sin medfödda ”förnuftsegenskap” fortfarande är berättigade 

moraliskt skydd, och att existensen av den moraliska dimensionen och vårt nuvarande 

civilisatoriska sätt att leva är en lämplig gränsdragning för vart man ska basera moraliska 

rättigheter på. Om man däremot går efter den alternativa tolkningen – att människans 

överlevnad hänger på våra rättigheter medan djurens inte gör det – så faller hans argument 

ganska snabbt.  

Resultatredovisning 

Det här avsnittet kommer att besvara de tre frågeställningarna som legat till grund för studien. 

Frågorna upprepas nedan. Ett preferensutilitaristiskt och tre rättsetiska perspektiv har förts 

fram i denna studie och kommer framställas i samma kronologi som använts i 

undersökningsavsnittet. 

 Vilka resonemang och argument använder sig kvalificerade moralfilosofer angående 

djurs moraliska ställning? 

 Vilka ansvar har människan gentemot ickemänskliga djur utefter dessa resonemang 

och argument? 

 Hur står sig dessa argument och resonemang gentemot en värderande 

argumentationsanalys? 
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Peter Singer: 

Singer, som vår enda utilitarist, förespråkar hänsyn till intressen som grundpelare i vår 

moraliska beaktning. Då han inkluderar djurs intressen i sin tolkning så betyder det att 

djur har samma moraliska ställning som människor. Detta betyder inte att de ska få samma 

utrymme eller ska ha samma lagliga rättigheter som människor, utan enbart att deras 

intressen ska tillskrivas samma värde. 

I linje med preferensutilitarismen vill Singer hävda att vi har samma ansvar att tillgodose 

djurens intressen som vi har angående människans. Det betyder i praktiken att inget som 

inte får göras mot människan går göras mot djuren. 

Hans argument angående vårt utnyttjande av djur har problematiska implikationer då de 

vilar på en grund där förtryck i sig inte är något ont, utan kan försvaras om den totala 

mängden av tillgodosedda intressen överträffar de kränkta intressena. Förtryck mot både 

människor och djur kan alltså vara acceptabelt om tillräckligt många gynnas av det. För att 

hans argument om att djur inte ska utnyttjas av människan ska hålla så måste vi acceptera 

premissen att vi inte heller får använda människor på samma sätt, men hans 

grundläggande, preferensutilitaristiska förhållningssätt gör egentligen inget sådant 

påstående.  

Tom Regan 

Tom Regan förespråkar att djur, likt människor, bör omslutas av moraliska rättigheter. 

Detta är då han finner att en varelse i egenskap av livssubjekt förtjänar detta, då ingen 

annan gränsdragning är enligt honom tillfredställande. På samma vis som han anser det 

självklart att alla människor, oavsett mental kapacitet, förtjänar rättigheter så gör även 

djuren det. Det är innehavet av ett medvetande som gör en förtjänt av rättigheter, inte ens 

övriga förmågor. På så vis inkluderas även (många) djur. 

Regan förespråkar fullkomlig abolition av vårt användande av djuren. Detta innebär att vi 

inte får använda dem i experiment av något slag, köttkonsumtion bör upphöra, liksom vårt 

användande av dem i smink- och klädproduktion. Då han förespråkar negativa rättigheter 

så behöver vi dock inte skydda djuren i naturen från andra rovdjur, så som vi skulle göra 

mot människor. 

Hans argumentation är värderande av det slag att han förespråkar att en varelses 

medvetande bör ligga som grund för moraliska rättigheter. Detta är ett hållbart argument 

om man håller med om att moraliska rättigheter inte borde skydda en praktisk funktion för 
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samhället och att det inte finns en logisk anledning till att hela mänskligheten – oavsett 

individuella kognitiva förmågor - bör inkluderas i vår moraliska värld utan att även vissa 

djur bör ha den förmånen. 

Carl Cohen 

Carl Cohen säger att djur inte kan ha moraliska rättigheter då de inte tillhör vår moraliska 

värld. Han håller med Regan som säger att djur är moraliska patienter, och kan alltså inte 

agera utefter ett moraliskt ramverk. Han följer en modifierad version av den kantianska 

traditionen som säger att enbart moraliska agenter, alltså moraliskt kapabla varelser (vad 

som definierar en ”person” för Kant), kan ha rättigheter. Vid frågan om mentalt utmanade 

människors moraliska ställning så säger han att de tillhör vår moraliska värld genom det 

faktum att de är människor och ser därför inget problem med att de ska skyddas av 

moraliska rättigheter medan djur lämnas ute. 

Cohen gör åtskillnad mellan att djur kan ha rättigheter och att vi kan ha skyldigheter mot 

dem. Djur kan inte ha rättigheter, men vi är fortfarande ansvariga för att behandla dem på 

ett humant sätt och inte orsaka onödigt lidande. Däremot så prioriteras vi människor och 

om det kan gynna oss så får vi nyttja djuren till den utsträckning som krävs. Medicinska 

experiment av djur är ett exempel på en praktik som han inte bara förespråkar, utan ser det 

som vår skyldighet att fortsätta med.  

Min analys har pekat ut två större brister i hans argumentation som måste accepteras om 

man ska hålla med honom. Den ena handlar om hans behandling av frågan om mentalt 

utmanade och djuren. Han har etablerat att det är vår möjlighet att agera i vår moraliska 

värld som kännetecknar vår rätt till rättigheter. Han erkänner också att inte alla människor 

har de förmågorna som krävs för att göra detta, men de inkluderas ändå i egenskap av att 

vara människor. Detta kan finnas som en otillräcklig förklaring med tanke på hans tidigare 

parametrar om vad rättigheter bör vila på.  

Det andra är att han inte verkar göra åtskillnad på negativa och positiva rättigheter och tar 

det för givet i sin argumentation att rättigheter till djuren måste innebära att vi skyddar 

djuren från varandra så som vi har skyldighet att göra för människor, istället för att bara ge 

dem negativa rättigheter som garanterar att de lämnas ifred från intrång från människor. 

Ingemar Nordin 

Ingemar Nordin uttrycker att djur inte har rättigheter så som är jämförelsebara till 

människors. Trots att denna formulering skulle kunna innebära att djur ändå har vissa 
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rättigheter, så spenderar han större delen med sin argumentation med att bevisa varför djur 

inte har några rättigheter. För honom bör rättigheter vila på vad han kallar 

förnuftsegenskapen, vilket för honom är vad som gör människan unik och ligger till grund 

för vår moraliska värld. Alla människor har förnuftsegenskapen enligt honom, men alla 

kan inte bruka den på grund av att den antingen inte har utvecklats än, eller att en skada 

hindrar dess användning. För honom är det inte viktigt om man kan använda den, utan det 

viktiga – i frågan om rättigheter – är att man har den.  

Hans bok handlar främst om principerna bakom rättigheter, inte nödvändigtvis vad 

avsaknaden av dessa innebär. Han håller med om att vi ska behandla djur humant och inte 

orsaka onödigt lidande, men det är logiskt att han menar att vi borde få använda djur i 

experiment och dylikt om de med rättigheter kan gynnas av detta.  

För att hans argumentation ska hålla måste man huvudsakligen acceptera att 

förnuftsegenskapen har ett egenvärde utanför dess praktiska nytta. Alla som innehar den, 

även om den inte går att använda, har gjort sig förtjänta av rättigheter.  

Ett annat problem är hans försvar till varför förnuftsegenskapen bör ligga till grund. Han 

hänvisar då till vad som krävs för att djur ska överleva jämfört vad som krävs för att 

människor ska överleva. Han påstår (mycket möjligt korrekt) att förnuftsegenskapen är 

vad vår överlevnad hänger på. Han säger också att vår moraliska värld har skapats av 

förnuftsegenskapen. I hans formulering av detta och jämförelse med djurens värld drar 

han en koppling mellan de två som antyder att vår överlevnad hänger på vår moral, vilket 

är en ganska tvivelaktig slutsats. Om han å andra sidan inte vill mena att vår överlevnad 

hänger på vår moral så vill han åtminstone antyda att vår moraliska dimension (som 

hänger på rättigheter) har tillräckligt stort värde för att separera oss från djuren och 

garantera oss rättigheter. Ett problem med detta kan vara att vår moraliska dimension 

fortfarande skulle kunna existera om vi gav djur rättigheter och att argumentet därför är 

irrelevant. 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

Den här uppsatsen har inte gjort anspråk på, eller haft som syfte att, lösa debatten om djurs 

moraliska ställning. Istället har fokus lagts på resonemangen bakom de olika förhållningsätten 

och hur de står sig emot en värderande analys. Vad som är tydligt är att det inte går att 

undvika vissa värderande inslag i argument av moralfilosofisk karaktär. På något vis är det 
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filosoferna själva som väljer vad som bör prioriteras och vilka parametrar som har betydelse. 

Sedan för de fram argument för att stödja sina förhållningssätt, men det grundar sig på något 

mått av subjektivitet. Men det sagt så finns det vissa faktorer som ingen av dem kan ignorera, 

och kanske den största av dessa var inkluderingen av hela människosläktet i vår moraliska 

värld. I min mening kämpade både Cohen och Nordin på ett otillfredsställande vis för att 

försvara varför gravt mentalt utmanade människor är berättigade moralisk hänsyn när inget 

annat djur skulle vara det. Faktum är att andra sidan av debatten – Singer och Regan – 

grundar nästan hela sin argumentation på denna inkonsekvens, där Singers lösning ligger i 

hänsyn till intressen och Regans handlar om respekt för en varelses medvetande. Singers 

argumentation har däremot andra problem som förtjänar uppmärksamhet, främst den att 

handlingar av ”ond” art har samma värde som de av ”god” art och att förtryck i sig inte därför 

behöver vara moraliskt fel. Av de fyra teoretikerna så har Regan klarat sig bäst utifrån den 

argumentationsanalys som använts, men det grundar sig på ett krav på respekt för medvetande 

oberoende av vilket syfte det må tjäna eller konsekvenser som kan uppstå. 

Didaktisk relevans 

I LGY 11 görs det klart att eleverna ska ha förmåga att använda sig av etiska begrepp, teorier 

och modeller. De ska även ges tillfälle att reflektera över och analysera människors 

värderingar.90 Denna studie har inkluderat mycket av detta, men främst har den synat vad det 

är som vår moral vilar mot. Vilka är grundpelarna för vår egna moraliska värld och vad gör 

den unik. Djuretik är i min mening en utmärkt ingångspunkt vid undervisning om moral och 

etik, då det kan utmana elevernas perspektiv på både dem själva och övriga varelser. Frågan 

om vilken funktion vår moral fyller och vad som ger oss värde tycker jag är integral i 

undervisning om etik, och den behandlas väl från ett komparativt förhållningsätt där 

människan jämförs med djuren. För att få en referensram till vilka ansvar, skyldigheter och 

rättigheter vi har kan vi med fördel fråga vilka ansvar, skyldigheter och rättigheter andra har 

och arbeta utefter det.  

Utöver det väcker det frågan om vad en människa faktiskt är. Är det förnuftet som definierar 

oss? I så fall, vart placerar vi de människor som av diverse orsaker inte uppnår detta 

kriterium? Har vi en högre ställning och vilka är orsakerna till det? Bör förmågor prioriteras 

över tankar och känslor? Eller tvärtom? Den här uppsatsen har inte nödvändigtvis gett ett svar 

på detta, men det har behandlat frågan och strävat efter att utmana de föreställningar som 

                                                             
90Skolverket. LGY 11. s. 137. 
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påstår endera. Och det tycker jag ligger i linje med läraruppdraget och vad LGY 11 kräver 

från oss. 
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