
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Våra tysta 
soldater 
 

DELKURS: Uppsats, 15  hp 

KURS: Religionsvetenskap för ämneslärare, 61-90, hp 

FÖRFATTARE: Amanda Larsson Sarja 

EXAMINATOR: David Gudmundsson 

TERMIN: VT 16 

 

En undersökning kring hur nutida etikers forskning 
kan appliceras på behandlingen av djur under 
första och andra världskriget 
 



 

JÖNKÖPING UNIVERSITY  

School of Education and Communication  

 

Uppsats, 15 hp 

Religionsvetenskap för ämneslärare 61-90 hp 

Ämneslärarprogramet  

VT 16 

 

SAMMANFATTNING 

Amanda Larsson Sarja 

Våra tysta soldater 

En undersökning kring hur nutida etikers forskning kan appliceras på behandling av djur under första och 

andra världskriget 

Antal sidor: 29 

 

 

Inom etikområdet finns många vinklar och olika sätt att se på saker, i min uppsats har jag 

undersökt hur tre nutida etikers teorier och forskning kan appliceras på ett historiskt fenomen, 

djurens behandling under första och andra världskriget. 

 

Jag har läst och valt ut tre etikers teorier som berör ämnet djuretik, för att sedan applicera dessa 

teorier på ämnet djur i krig. De etiker som valts är Petra Andersson, Peter Singer och Richard D. 

Ryder. De tre etikerna fokuserar på olika aspekter av djuretiken, Petra Andersson talar om 

antropomorfism, som innebär att människor lägger sina egna tankar och värderingar på djuren. De 

förmänskligar djuren mer och får på så sätt, enligt Andersson, mer kontakt och igenkännande med 

djuren. Peter Singer tillhör den utilitaristiska etiken och hävdar att man ska lindra mängden 

lidande för att kunna ge större lycka senare. Han hävdar att om man tänker ut vad som kommer ge 

mest lycka så ska man handla på ett sätt där största mängden lycka är målet. Richard D. Ryder är 

också av det utilitaristiska tankesättet men inte lika utpräglat, han hävdar att det viktigaste är att 

lindra individuell smärta snarare än mängden. Det handlar om att avgöra vem som lider mest och 

också samtidigt bortse från art, varken människa eller djur prioriteras eller väljs bort.  

 

Utifrån etikernas teorier kan man dra slutsatsen att djurens behandling under kriget både var etiskt 

riktigt men också felaktigt. Man måste därför se till varje situation för att kunna avgöra ifall 

behandlingen av djuren var etiskt rätt eller fel. Det går inte att tala om behandlingen i allt för stora 

drag utan man måste plocka ut enskilda situationer och se på dem utifrån de etiska teorier och 

ramar som lagts fram. 

Sökord: djur i krig, djuretik, Petra Andersson, Peter Singer, Richard D. Ryder 
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4 

Inledning 
 

När vi talar om ämnet etik och moral förs tankarna oftast till vad som är rätt och fel, olika 

teorier kring varför människor handlar på det sättet vi gör och ifall dessa sätt är bra eller 

dåliga. Mycket av det som avgörs och bestäms sker i samhället där det bildas en konsensus 

kring vad som är rätt och fel.  

Att använda sig av djur i krig har vi människor gjort långt tillbaka i historien, helt utan att det 

har blivit ifrågasatt på den etiska biten, men hur skulle en nutida etiker ställa sig till 

fenomenet djur i krig? Många etiker undviker oftast att tala om etik och moral i 

krigssammanhang. Anledningen beror förmodligen på att etiken försvinner en del när man 

befinner sig i krig. Det som ansågs omoraliskt i fredstider ignoreras i förmån för att kunna 

vinna nästa slag istället.  

Men hur skulle olika etiker resonera? Skulle deras teorier stärka den annorlunda moralen eller 

skulle de visa att det är helt fel att handla på det sättet? Hur skulle moderna etiker ställa sig till 

behandlingen av djur under ett krig? I denna uppsats ska tre etikers teorier appliceras på detta 

fenomen för att testa etiken under krigen. De etiker som valts är Petra Andersson forskare 

inom praktisk filosofi, Peter Singer professor i praktisk etik och Richard D. Ryder 

förespråkare för djurs rättigheter och myntare av begreppet ”artism”. Den tidsperiod och de 

två krig som kommer användas är första och andra världskriget. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka tre etikers ställningstaganden när det gäller djuretik för 

att sedan applicera dessa teorier och argument på ett historiskt fenomen, hur djuren 

behandlades under första och andra världskriget. 
 

Frågeställningar 
 

 Hur har djur använts i krigsföring under första och andra världskriget? 

 Hur skulle tre nutida etikers teorier kunna appliceras på behandlingen av djur 

under första och andra världskriget? 

Metod och material 
 

Min metod är att applicera etikernas forskning och resultat på det historiska materialet 

angående djurens behandling under världskrigen. Etikerna och materialet som valts är 

baserade på lämplighet och anses innehålla den information som krävs för att kunna svara på 

frågeställningarna och syftet med uppsatsen. 

De etiker jag har valt att utgå ifrån är Petra Andersson, forskare inom praktisk filosofi vid 

Göteborgs universitet, hennes del i antologin Kentauren
1
 ligger till grund för en del av de 

utvalda etikernas uttalanden angående behandlingen av djur. Det hon skriver i sitt kapitel Du 

                         
1
 Bornemark, Jonna. & Ekström von Essen, Ulla. (red). Kentauren – Om interaktionen mellan häst och 

människa. Huddinge: Södertörns högskola. 2010. (hämtad 2015-10-15) 
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säger ingenting – men du pratar hela tiden
2
 berör interaktionen mellan häst och människa och 

deras kommunikation, men detta går att applicera för de flesta djurarter och därför väljer jag 

att plocka med det i min undersökning. Anledningen till att Petra Andersson valts framför mer 

kända namn inom etiken är att hon har en annan infallsvinkel än de andra två etikerna som 

delar en del likheter i sina teorier. Andersson kommer med att annat perspektiv och ger därför 

möjlighet till att undersöka behandlingen av djuren utifrån andra kriterier än de som sätts upp 

av de två andra etikerna. 

Den andra etikern är Peter Singer, filosof och professor inom praktisk etik. Jag använder mig 

av två av hans verk för att få fram min information, den första heter Djurens frigörelse
3
 och 

berättar om hur synen på djur har förändrats och vad djuren används till i dagens samhälle. 

Det andra av Singers verk heter Praktisk etik
4
 och tar upp ämnet jämlikhet mellan djur och 

människa, men han lägger också grunden för en mer moralisk fråga, att döda djur mot att 

döda människor. Singer har valts av flera anledningar varav en är hans forskning och många 

teorier inom ämnet djuretik. Han tillför också, precis som Andersson, ett perspktiv på hur man 

kan se på etiken kring djur. 

Den tredje etikern heter Richard D. Ryder och jag har valt att ha med honom eftersom han har 

legat till grund för mycket av Singers forskning och teorier. Men eftersom han inte tillhör den 

utilitaristiska etiken lika mycket som Singer gör så anser jag att han balanserar ut de två andra 

etikerna. Ryder har myntat begreppet ”speciesism” eller artism/artförtyck, och är en stark 

förespråkare för djurs rättigheter, i hans bok Animal revolution – Changing attitudes towards 

speciesism
5
så berättar han om just artförtryck genom historien och hur människans 

förhållande och synsätt till djur har förändrats. I den andra boken av Ryder Det politiska 

djuret 
6
 så beskriver han förhållandet mellan politik och ickemänskliga djurs välfärd. 

För att få fram mitt material till hur djuren användes under de båda världskrigen så är min 

huvudsakliga källa boken Animals in war av Jilly Cooper.
7
 I den beskriver hon olika djurs 

situationer och träning i historiens gång, största antalet kommer från världskrigen.  Hennes 

material kommer vara den större delen av mitt material kring djurens behandling under 

världskrigen men hennes material kompletteras med utdrag från böcker och artiklar där man 

har benämnt djurs behandling under kriget och på så sätt bekräftar det som Cooper skriver.  

Forskningsläge 
 

Inom ämnet djur i krig finns vissa delar som forskare har valt att ta upp, många gånger rör det 

sig om en mer deskriptiv bild av hur djuren behandlades gentemot hur människor 

behandlades. De etiker som intresserat sig för djurrätt och djuretik berör väldigt ofta de nya 

tankesätten, eftersom djurrättstanken inte startade på riktigt före 1960-1970.
8
 Det fanns korta 

perioder tidigare i historien som djurrätt varit med på listan över saker som ska beslutas om 

men någon större förändring har aldrig skett före 1960. På grund av att ämnet är nytt så har 

det inte forskats lika mycket på djur och djurrätt som på till exempel krig inom historieämnet. 

Likaså är det svårt att undersöka den etiska aspekten eftersom etiker som beskriver djurrätt 
                         
2
 Andersson, Petra. Du säger ingenting – men du pratar hela tiden. I Kentauren – Om interaktionen mellan häst 

och människa. Bornemark, Jonna, & Ekström von Essen, Ulla. (red.), 28 - 39. Huddinge: Södertörns högskola. 

2010. 
3
 Singer, Peter. Djurens frigörelse. 2. Uppl. Nora: Nya doxa. 1992. 

4
 Singer, Peter. Praktisk etik. 2. Uppl. Stockholm: Thales. 1996. 

5
 Ryder. Richard D. Animal revolution – Changing attitudes towards speciesism. Rev. och uppd, uppl. Berg: 

Oxford. 2000. 
6
 Ryder, Richard D. Det politiska djuret. Nora: Nya doxa. 2001. 

7
 Cooper, Jilly. Animals in war. London: Corgi. 2000. 

8
 Ryder. Animal revolution – Changing attitudes towards speciesism. 163. 
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och djuretik i historien oftast hoppar över de stora krigen, förändringar i attityden kring djur 

sker oftast innan eller efter krigen men då med en viss fördröjning eftersom människor ser till 

sitt egna behov först innan de börjar tänka på andra.
9
 Av den anledningen finns inte mycket 

skrivet på just djur i krig sett från etiska perspektiv. Av det material som finns så används en 

del av det i undersökningen, de etiker som valts ut berör den etiska aspekten av 

undersökningen där de förklarar sin etiska ståndpunkt gentemot djuren och hur etikerna ser 

djuretiken idag med exempel från 1900-talet och framåt.  

Inom ämnet djur i krig finns en del material som oftast består i skildringar från världskrigen 

där författaren har samlat ihop material och sammanställt till en bok, Jilly Cooper är ett av 

dessa exempel. Ett annat är boken Djur i krigets öga av Hedvig Rudling,
10

 där hon med bild 

och korta texter berättar olika djurs historier under första världskriget. Även Krigets historia 

skriven av John Keegan
11

 berör just fakta och upptäckter som format krig genom olika 

tidsperioder. Han berör djuren i korta sammandrag och då oftast i antalet döda och 

användandet av djur eller de olika arternas betydelse för vissa viktiga krig men någon längre 

utläggning kring just ämnet djur i krig berör han inte. Istället lägger han fokus på just krig och 

hur de utvecklats, vad människan har skapat i form av vapen och strategier för att kunna 

utföra bättre krig. Någon större vetenskaplig forskning i ämnet finns inte, utan istället ligger 

materialet till grund för andra undersökningar eller som exempel för att förklara en viss 

utgångspunkt, rent vetenskapliga undersökningar är svåra att finna. Material som skrivs 

angående djur i krig är ofta enskilda individers berättelser som sammanställts eller berättas 

om av historiskt intresserade, någon större forskning har inte skett på detta område. 

Teori 
 

Den teoretiska delen som ligger till grund för min undersökning är de etiker som jag valt ska 

användas i uppsatsen. Deras etiska teorier är det material jag har applicerat på mitt material 

angående behandlingen av djur. 

 

Petra Andersson 
 

Petra Andersson skriver i antologin Kentauren
12

 om hur hon förstår sig på sin häst Fia och hur 

interaktionen mellan häst och människa kan se ut. Hon berättar om hur människan och hästen 

måste umgås för att lära känna varandra och på så sätt förstå varandras olika signaler och 

kommunikation. Hon har lärt sig hur Fia visar irritation, glädje, ilska, tillgivenhet för att bara 

nämna några exempel.
13

 Hon talar därför om att lära känna hästen och att vi som människor 

måste lära oss hur hästar kommunicerar för att vi ska förstå deras språk.  

Andersson kommer in på ämnet antropomorfism
14

 när hon talar om kommunikationen mellan 

människa och häst.  Hon skriver så här angående ämnet  

Mitt sätt att försöka bidra till mina relationer med olika hästar handlar om att jag 

försöker utgå från att de menar något med det de gör, och sedan försöker jag 

tolka det. […] För självklart antropomorfiserar jag, och självklart kan jag inte 

                         
9
 Ibid, 142. 

10
 Rudling, Hedvig. Djur i krigets öga – Om djur och soldater i första världskriget. Stockholm: Atlantis. 2014. 

11
 Keegan, John. Krigets historia. Stockholm: Natur och kultur. 2003. 

12
 Andersson. Kentauren – Om interaktionen mellan häst och människa. 28 - 39. 

13
 Ibid, 28-31. 

14
 ”Antropomorfism [är det] när vi antar att djurens beteende styrs av motiv liknande människans.”  

Gerhardsson, Birger & Beskov, Per. Antropomorfism. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/antropomorfism (hämtad 2015 - 11-

24)  



 

7 

 

riktigt veta när jag gör det. För jag vet inte vilka kommunikativa och sociala 

kapaciteter en häst har, jag vet inte vad som egentligen händer med hästen i vår 

kommunikation. […] Det jag har att utgå från är spridda kunskaper och 

erfarenheter av hästar, samt jag själv, erfarenheter av att vara jag. Det är klart 

det är lätt hänt att det blir antropomorfism av det.
15

 

Hon menar att hur man än gör så kan man inte komma undan att människor lägger sina egna 

tankar och värderingar i hur djur beter sig. Hon pratar även om att antropomorfism ställs mot 

mekanisering, det vill säga att vi betraktar hästen som en mekanisk automat som responderar 

på stimuli.
16

 Hon förklarar även att hon själv vill ställa antropomorfism i relation till 

förfrämligande och för att kunna förstå hästen så måste hon se den som en person liknande 

henne själv. Då ökar förutsättningarna för att hon ska förstå hästen och hon minskar risken för 

att behandla hästen på ett respektlöst sätt. Genom att hon har förtroende för sin häst så 

kommer den att vissa liknande förtroende för henne och detta är viktigt i interaktionen mellan 

människa och häst. Antropomorfism blir därför ett sätt att undvika att förfrämliga hästen, 

menar Andersson, där man inte ska förvänta sig att hästen ska lita på och lyda dig utan att ni 

litar på varandra.
17

  

Enligt Andersson kan inte relationen mellan häst och människa bli helt jämbördig eftersom 

människan när hon rider hästen alltid har en form av makt men relationen kan bli mer 

ömsesidig. Hon anser att det är lättare att hon som människa bryter det förtroendet än att 

hästen gör det och av den anledningen så hjälper antropomorfismen i tänkandet kring hästar 

genom att vi ser på dem som en form av spegling av oss själva.
18

 Hon tror att 

antropomorfismens viktigaste roll i relationen mellan människa och häst är att den hindrar 

människan från att förfrämliga hästen, ”Anstränger vi oss att läsa hästens reaktioner och 

beteenden som vettiga, tror jag att risken att vi förringar deras mentala kapacitet är ganska 

liten.”
19

 

Peter Singer 
 

Peter Singer skriver om djurs rättigheter och lika värde i sin bok Djurens frigörelse. I boken 

berättar Singer om hur människor ser på djuren och vi behandlar dem. I början av boken talar 

han om djurs jämlikhet och lägger fram argumentet om att vi människor inte ska se på djur 

som något främmande och som en lägre art än människan bara för att de beter sig på ett sätt 

som inte människor kan tolka i alla lägen.
20

 Han hänvisar till Jeremy Bentham och skriver så 

här ”[…], intressena hos varje varelse som berörs av en handling börs ta i beaktande och ger 

samma vikt som samma slags intressen hos vilken annan varelse som helst.”
21

 Vidare så 

förklarar Singer hur dessa intressen är den viktiga punkten som måste tas hänsyn till när man 

talar djurs rättigheter. Man måste se till varje djurs/människas intresse och visa dem samma 

hänsyn som man gör med alla andra djur/människor. Singer fortsätter med att förklara att 

många tidiga filosofer har fastslagit att principen om lika hänsyn till intressen är en 

grundläggande moralisk princip. Det de då har missat är att denna princip kan användas på 

andra arter utöver vår egna mänskliga. Det som avgör ifall en varelse har rätt till lika hänsyn 

är deras förmåga att känna lidande, välbehag eller lycka. En individs intressen avgörs av deras 

förmåga att känna lidande.
22

 

                         
15

 Andersson. Kentauren – Om interaktionen mellan häst och människa. 33. 
16

 Ibid, 34. 
17

 Ibid, 34 - 35. 
18

 Andersson. Kentauren – Om interaktionen mellan människa och häst. 35 - 36. 
19

Ibid, 36. 
20

 Singer. Djurens frigörelse. 31 - 34. 
21

 Ibid, 35. 
22

 Ibid, 37. 
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Singer talar också om artpartiskhet eller ”speciesism”, han hävdar att vi människor inte ser på 

djurens rätt till jämlikhet som vi gör med grupper av människor som inte är jämlika, han 

nämner kvinnor och rasism som exempel på detta fenomen. Singer menar att vi kämpar för till 

exempel kvinnors rättighet till jämlikhet men när vi talar om jämlikhet för djuren så ändras 

synsättet och vi ser inte på samma sätt även om argumenten som används är likadana i 

grunden.
23

 Han förklarar att jämlikhetsprincipen inte bygger på hur människor är eller vilka 

förmågor de besitter, vi bortser inte från människor som tillhör en annan ras eller människor 

som har lägre intelligens, det ger oss ingen rätt att utnyttja dem och samma sak med djuren, 

bara för att vissa djur är mindre intelligenta än människor så ger det oss inte rätt att utnyttja 

dem.
24

 Jämlikhetsprincipen kräver också att alla berörda parters intressen behandlas lika, att 

man tar hänsyn lika mycket till allas intressen. Singer hävdar att enbart förmågan att känna 

lidelse och njutning kan användas som gräns när man drar gränsen för hänsyn om andras 

intressen, att dra denna gräns vid intelligens eller rationalitet är som att dra den utan någon 

som helst grund. Singer använder exemplet rasister där han förklarar att rasister fäster större 

vikt vid den egna rasens intressen, de europeiska rasisterna hävdar att andra raser så som 

afrikaner inte känner lika smärta som de själva gör. Samma liknelse gör Singer vid de som är 

artpartiska, det vill säga fäster större vikt vid sin egen art, där då djur i detta fall inte känner 

samma grad av smärta som människor gör.
25

 

Singer fortsätter med att förklara hur jämlikhetsprincipen ska användas i praktiken. Det är 

viktigt att allas lidande tas med i beräkningarna, om det är en person som lider och ett djur 

som lider så ska man inte se det som att människan lider mer än djuret. Man måste därför 

alltid prioritera graden av lidande, den som lider mest ska prioriteras. Singer använder 

exemplet att slå en häst mot att slå ett spädbarn, att slå en häst med en viss kraft gör kanske 

inte särskilt mycket för hästen men om man slår spädbarnet med samma kraft så skulle vi 

tillfoga allvarliga skador. Men om man skulle tillfoga hästen samma grad av smärta som 

spädbarnet så är det ett annat scenario, för vi anser det vara fel att slå ett spädbarn då borde 

samma smärtgrad på en häst också vara fel.
26

  

Singer berättar även om att människan väldigt ofta har försökt att hitta en gräns som gör att vi 

skiljer oss från djuren, något som är specifikt för människan och som inget djur kan göra, men 

de olika gränserna har rubbats eftersom ny forskning har kommit fram där dessa påståenden 

har motbevisats, exempel på detta har varit förmågan att använda och att tillverka redskap 

samt att använda ett gemensamt språk. Men detta har ingen moralisk betydelse, menar Singer, 

dessa saker är inte skäl till att bortse från individens lidande.
27

 Singer fortsätter sina tankar 

med hur det är att döda djur mot att döda människor. Till en början så säger han att det finns 

en skillnad på djur och djur, vissa djur kan vi se som personer till exempel apor, dessa sortens 

personer är inte i alla sammanhang moraliskt rätt att döda. Men vi ser andra sorters djur som 

inte är personer, till exempel fisk, då är det lättare att rättfärdiga att döda dessa sortens djur, 

eftersom de inte ses som personer.
28

 Singer förklarar att vi människor inte ser djuren som 

rationella och självmedvetande varelser och av den anledningen så ser vi inte det eventuellt 

moraliskt felaktiga i att döda djur. Vi ser helt enkelt skillnad på icke-självmedvetna och 

självmedvetna varelser, vilket leder till att vi gör en bedömning på om ett djur är 

självmedvetet eller inte. Om ett icke-självmedvetet djur dör är det inte lika farligt som när ett 

                         
23

 Singer. Praktisk etik. 58. 
24

 Ibid, 59. 
25

 Ibid, 60 - 61. 
26

 Ibid, 61. 
27

 Ibid, 72. 
28

 Ibid, 109. 
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självmedvetande djur gör det. ”Att döda djur för mat får oss att se dem som objekt som vi kan 

använda som vi själva önskar. Då väger deras liv lätt när de vägs mot våra önskningar.”
29

 

Han kommer fram till att det inte finns ett ensamt svar på frågan om det är fel att döda djur. 

Till att börja med, enligt Singer, så är begreppet djur alltför stort och täcker för många arter, 

att använda termen ”icke-mänskliga är allt för snävt för att svaret skulle kunna gälla alla. 

Vissa icke-mänskliga djur ses som rationella och självmedvetna varelser, när scenariot ser ut 

på detta sätt finns starka skäl mot att döda dem, dessa skäl, menar Singer, väger lika tungt 

som de mot att död permanent defekta mänskliga varelser som befinner sig på samma mentala 

nivå. Han fortsätter med att förklara att vi nu vet om att schimpanser, gorillor och 

orangutanger ligger på en viss mental nivå och därför borde omfattas av skyddet som ligger 

över mäniskor att inte bli dödade. Detta skydd kanske ska expanderas till andra arter men i 

varierande grad, Singer säger att detta beror mycket på i vilken grad vi är beredda att låta 

vissa tveksamheter, där de uppstår, räknas till djurens fördel. Det som talar emot djuren är 

deras förmåga att tänka rationellt och vara självmedvetna varelser eftersom de, vad vi kan 

bedöma, inte alltid har dessa förmågor så är skälen mot att döda dem mycket svaga.
30

 Singer 

menar att genom att klassa vissa djur som icke-självmedvetna så skyddar vi oss mot dödandet 

av dem. Att döda ett icke-självmedvetande djur är mer rätt än döda ett självmedvetet djur, de 

icke-självmedvetna djuren är lättare utbytbara än de självmedvetna. Singer förklarar att 

utbytbarhetsargumentet enbart blir rättfärdigat om avlivandet av ett djur när dess välbehag 

som skulle upplevts under deras exsistens kan uppvägas av det välbehag som kommer att 

upplevas av de djur som ännu inte existerar men som kommer finnas därför att det första 

djuret dött från första början. Detta argument gå enbart att användas vid scenarion där djuren 

lever välbehagliga liv vilket de inte gör i djurfabriker, en av de platser där detta argument 

använd. Argumentet går inte heller att använda vid dödandet av vilda djur, menar Singer, 

eftersom djuren inte ersätts med en annan av sin art. De har levt välbehagliga liv, men om de 

inte ersätts så faller utbytbarhetsargumentet. Singer skriver så här  

Så även om det finns situationer där det är orätt att döda djur, är dessa 

situationer mycket speciella, och de täcker inte många av de miljarder icke-

mänskliga djur som vi människor, år efter år, påtvingar en allt för tidig död.
31

 

Singer skriver att den gränsen som människan har skapat mellan sin egen art och resten av 

djuren oftast består i att hitta någon form av skillnad eller egenskap som människan har men 

inte djuren. Han använder sig av tre exempel, det första är att svårt mentalt handikappade 

människor saknar de egenskaper som skiljer människan från djur, och därför borde klassas 

som djur. Men argumentet som använts mot detta, enligt Singer, är att de handikappade tillhör 

en art där dessa förmågor finns. Singer förklarar detta med att vi inte behandlar individen 

utifrån deras verkliga egenskaper utan från de egenskaper som arten som helhet har. Han 

ställer detta argument mot andra exempel, ras eller kön, där gränsen är helt annorlunda och 

ifrågasätter varför i vissa situationer att alla tillhör en grupp men i andra anses de vara 

individer eller tillhöra en helt annan grupp.
32

 

Som sitt andra exempel talar Singer om att svårt mentalt handikappade personer, som inte 

besitter högre förmågor än andra djur i vissa fall, fortfarande är människor och att vi därför 

har en speciell relation till dessa människor. Men Singer hävdar att denna förklaring knyter 

moralen till våra känslor och att våra moraliska skyldigheter inte borde knytas till känslor, 

eftersom vi känner olika inför människor och djur. Singer använder exemplet att en kattägare 

oftast har närmare relation till sin katt än till sin granne, enligt förklaringen ovan så skulle 
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detta innebära att ägaren gör helt rätt i att rädda katten ur en brand innan de räddar en granne. 

En situation där det moraliska rätt eller fel kan besvaras väldigt olika beroende på vem som 

svarar. Singer säger att:  

Etiken kräver inte av oss att vi skall utplåna personliga relationer och partiska 

känslor, men den kräver att vi, när vi handlar, värderar de moraliska anspråk 

som ställs av dem som påverkas av våra handlingar, oberoende av vilka våra 

känslor är för dem.
33

 

I det tredje exemplet pratar Singer om användandet av ”sluttande planets argument som går ut 

på följande, att när vi tar ett steg i en viss riktning så kommer vi befinna oss på ett sluttande 

plan och halka längre ner för detta plan än vi önskade. Därför menar användare av argumentet 

att vi måste ha en klar och tydlig gräns mellan varelser som vi kan utföra experiment på eller 

göda till middagar från dem som vi inte kan behandla på detta sätt, arttillhörighet är sådan 

tydlig gräns. För om vi skulle börja acceptera att en intellektuellt handikappad mänsklig 

varelse inte har högre moralisk status än ett djur, så har vi börjat färden nedför ett sluttande 

plan, där vi kanske i nästa steg plockar bort nästa grupp som inte passar in och det slutar i att 

vi har en totalitär regim som gör sig av med grupper av människor som de inte gillar och 

därför klassificerar som underutvecklade.
34

 Singer svarar på detta argument med att den 

speciella status som vi ger människan idag ger oss inte rätt att ignorera de intressen som finns 

hos miljarder andra varelser på grund av ett argument över vad som kanske kommer att hända 

ifall man går åt ett visst håll. Den förändring Singer förslagit som borde ske är inte att 

förändra vår behandling av människor.  

Han kommer fram till att det inte går att dra en gräns godtyckligt, utan att gränsen som dras 

måste ske öppet och ärligt. Hans argument är att han vill höja djurens moraliska status inte 

sänka människans, inte att vi sänker mentalt handikappade människor till djurens nivå utan att 

vi visar djuren den större omsorg vi skänker mentalt handikappade människor.
35

 

 

Richard D. Ryder 
 

I sin bok Animal revolution – Changing attitudes towards speciesism beskriver Ryder till 

större delen hur människans relation och förhållningssätt till djur har förändrats genom 

historien. Han pratar även om sitt begrepp ”speciesism” eller artism och dess förändring.  

Ryder börjar med att förklara människors inställning till icke-mänskliga varelser, att den inte 

varit ute i periferin utan en punkt av stor vikt praktiskt, religiöst och intellektuellt. Det har 

alltid varit ett ambivalent förhållande mellan människan och icke-mänskliga, där människan 

utnyttjar djuren men också visar en viss form av respekt eller se djuren som lärare men ibland 

som underlägsna människan.
36

 Ryder förklarar att det är en fråga om naturlig och onaturlig, 

att vara eller göra något onaturligt har alltid varit fel det är tidsperiodens mode som avgör vad 

som är naturligt eller onaturligt eftersom detta ändras genom historien. Att bete sig som djur 

har därför ofta varit onaturligt och därmed fel, det är den högre civilisationen som har gjort att 

människan ignorerat sina djuriska instinkter.
37

 

Det har varit olika saker som anses vara onaturliga och därför djuriska, men samtidigt så är 

vissa saker som alla djur inklusive människan har gemensamt och fortfarande anses vara 

naturligt, de exempel som Ryder nämner är föräldrars sätt att skydda sina barn eller att barn 
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ska respektera sina föräldrar. Dessa paralleller som tagits från naturen används ofta som 

argument för att det är rätt handlande. Människan ser på djurens beteende som både naturligt 

och onaturligt beroende på vilka perspektiv man lägger, vissa djuriska beteenden gjorda av 

djur sågs som naturliga eller onaturliga men gjorde ett djur något som var onaturligt för det så 

sågs alla djur av samma art som onaturligt eftersom de visade onaturligt beteende.
38

 

Olika faktorer har spelat in i relationen mellan människa och djur vid mitten på 1500-talet 

hade lust blivit synonymt med animaliska instinkter och därför djur. Och tiden som följde var 

en svår tid för djuren eftersom människan levde i en tid av sexuell måttfullhet eftersom de 

påminde människan om deras sexualitet och därför deras skam. Det var även under de 

perioder då klasserna i samhället flyttades uppåt och nya starka klasser bildades som ett behov 

av att se ner på någon blev starkt, det var djuren som fick ta den konsekvensen. Ryder menar 

också att människan genom historien har känt en form av skuld för sin behandling av djur 

men har då argumenterat för att de moraliska aspekterna som rör människan inte går över 

artgränserna och därför inte gäller för icke-mänskliga varelser.
39

 Det har även varit vanligt att 

människor i lägre klasser ger utlopp för sin irritation och ilska, av hur de blir behandlade av 

de högre klasserna, på djuren som anses vara under dem. Ryder nämner också den spänning 

som uppstått mellan de personer som vill vara högre än sin egna animalistiska sida och de 

som vill gå tillbaka till det naturliga sättet att leva. Över tid har tanken på de olika moraliska 

tankarna förändrats och man försöker hitta teorier som förklarar människans beteende och för 

att hitta dessa svar har man tittat på de icke-mänskliga varelserna. Man kom fram till att det 

var bättre för mänskligheten att acceptera sin djuriska sida och man tittade på djuren för att 

förstå vad denna sida innebar.
40

 

Ryder förklarar att människans förändrade bild till djuren beror på flera orsaker, den första är 

att vi har tagit bort den rädsla vi kände inför djuren och den känslan av att de är ett hot mot 

oss. Detta gjorde vi genom att flytta in i städer och lämna landsbygden där djurens närhet var 

mycket mer påtaglig. Inne i stadsbygden så var det lättare att se djuren på avstånd och därför 

inte känna sig hotade av deras närhet. Den andra orsaken var att vi började ha husdjur, de 

tama djuren framför allt hund och katt blev ett sätt för människan att få tillgång till vissa 

psykiska fenomen. Enligt Ryder så ger djuren oss taktil fysisk komfort, de får oss att känna 

oss viktiga, att släppa våra sociala fasader och bara vara sig själv, de ger oss också en känsla 

av kamratskap och säkerhet och de ökar vår självsäkerhet genom att de ses som en del av oss 

eller att de kompenserar för våra svagheter. Det som anses viktigast med husdjur är att de låter 

oss älska och att bli älskade, Ryder utrycker det så här ”Above all, pets allow us to love and 

be loved – the experience of feeling loved and needed being the greatest service which they 

give to us.”
41

 

Ryder berättar om etiken som berör förhållandet mellan djur och människa i sin bok Det 

politiska djuret, han förklarar att han själv har valt ett tredje spår från Tom Reagan och Peter 

Singer som han kallar ”painism” eller smärtism. Han håller med Singer i hans betoning på 

smärta men avviker när Singer säger att det är rätt att tillfoga smärta om den bidrar till större 

lycka senare. Likaså håller han med Reagans påstående om att individen är det viktigaste men 

Ryder anser att Reagans moraliska kriterium egenvärde inte är tillräckligt tillfredställande.
42

 

Ryder förklarar att de olika sorters diskriminering som finns, rasism, sexism och artism är helt 

irrationella och de förbiser en stor likhet som existerar mellan alla raser, kön och djurarter 

som Ryder menar är förmågan att uppleva smärta och obehag. Han förklarar, likt Singer, att 
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människan försöker placera sig själv i en kategori som är skild från resten av världen. Man 

säger att människan är den enda arten som talar, planerar eller tänker abstrakt och är 

självmedveten, men Ryder invänder och säger då att dessa egenskaper inte är moraliskt 

övertygande eftersom spädbarn och svårt mentalt handikappade vuxna människor också kan 

sakna dessa egenskaper och därför inte borde räknas in i den mänskliga kategorin men görs 

det ändå. Han anser att alla ryggradsdjur samt bläckfiskar och humrar borde räknas in i denna 

kategorin eftersom forskning är säker på att dessa varelser känner smärta.  

Ryder menar att moral ska grundas uteslutande på förnuft och medkänsla utan några religiösa 

inslag. Han förklarar att moral är hur vi behandlar andra, med andra menar han alla som 

känner smärta och smärtan är alla sorters smärta inte bara fysisk. Det är också viktigt att förstå 

grundsatsen i smärtismen och det är att fokus ska ligga på individen, inte ras, nation eller art 

utan på den individ som upplever lidandet. Det är av det skälet, menar Ryder, att han inte kan 

sammanräkna smärtan mellan individer så som Singer gör. Det som är viktigt är att se till den 

individ som lider mest, inte antalet lidande.
43

  

Ryder talar också om rättigheter och plikter, han menar att som följare av smärtism så har 

man en plikt där man inte ska vålla andra smärta eller lidande om det går att undvika. Han 

berättar även att i icke-människornas fall så talar man mer om rättigheter än plikter, de har en 

rättighet i att slippa bli ofrivilligt utsatta för smärta och lidande. Det som också är viktigt att 

tänka på är att olika arter har olika behov och reaktioner, det som är smärta för en art behöver 

inte vara det för en annan. Men vi måste alltid behandla samma mått av lidande utan att tänka 

på arttillhörighet. Ryder nämner att det lidande människor orsakar djur i fabriker, laboratorier 

och i vildmarken är misshandel och orsakar stort lidande, mot de som försäker rättfärdiga 

dessa fenomen genom att hävda att de inte tillhör samma art som vi, så hänvisar Ryder till 

Charles Darwin som fastslagit att alla djur, människan inkluderad, kommer från samma 

ursprung, samma art.
44

 

Ryder sammanfattar på följande sätt  

Den enkla sanningen är att vi utnyttjar andra djur och vållar dem lidande därför 

att vi har större makt än de. […] Det är djurnyttjarna och inte djurskyddarna 

som är irrationella och känslomässiga i sina försök till självrättfärdigande. Art-

isten visar en sentimental tendens att sätta sin egen art på piedestal, men han 

eller hon gör det på otillräckliga grunder.
45
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Undersökning 
 

I mitt resultat framför jag först Jilly Coopers beskrivning av hur djuren har behandlats under 

första och andra världskriget, med komplement från mitt övriga material i from av bokutdrag 

och artiklar. Efter djurens beskrivning appliceras den teoretiska forskningen som etikerna 

tagit fram på materialet. 

Djurens behandling 
 

Jilly Cooper har i sin bok använt sig av en rad exempel där olika djurarter har använts i 

krigsföring och större delen beskriver detta under första och andra världskriget. De olika 

djuren hon tar upp är häst, hund, duva, kamel, mula och elefant, en rad olika arter som är mer 

eller mindre ovanliga att ha med i krig. Cooper är den större delen i detta kapitel men övriga 

källor kompletterar och stärker hennes bok. 

 

Hästar 
 

I kapitlen ”My kingdom for a horse”
46

 och ”Goodbye, old man”
47

 beskriver Cooper hur hästen 

har använts i krig på ett väldigt översiktligt sätt till en början eftersom hästens användning i 

krig har varit lång och omfattande. Lite senare när hon börjar närma sig världskrigen så börjar 

hon gå in mer på detalj och förklarar de olika områdena hästen har använts i. I artikeln Gas, 

strider och utmattning – miljontals hästar miste livet i första världskriget,
48

 berättar 

författaren, Anna-Karin Andersson, om hästarnas olika historier under första världskriget.  

Hästens betydelse hade, innan första världskriget, minskat, detta på grund av intåget av bilar 

och cyklar i samhället som gjorde att hästen inte längre ansågs lika användbar. När första 

världskriget startade 1914 så var det brist på hästar och många människor blev rika på att sälja 

sina hästar till armén. När inte heller detta räckte för att täcka den resurs som hästen var i 

kriget som många människor hade underskattat, så valde armén att kalla in alla hästar som var 

dugliga att användas.
49

 Andersson nämner, likt Cooper, hur hästarna rekryterades på liknande 

sätt som människorna och att alla sorters hästar togs in och sattes i arbete.
50

Anledningen till 

att hästen behövdes i så stort antal berodde väldigt mycket på västfrontens skyttegravskrig, 

där bomber och granater hade förstört marken och jordlagret så till den grad att det var ett 

enda hav av lera. I detta landskap kunde inte truckar, vagnar eller lastbilar ta sig fram utan 

fastande i diken och lergropar, därför behövde man hästen tillsammans med mulor fick de 

transportera ammunition till frontlinjerna och även dra det tunga artilleriet till nya positioner 

när soldaterna vann ny mark eller förlorade mark. Många hästar gick under när de blev för 

trötta eller tog ett felsteg i den farliga terrängen, stora granathål gjorde det svårt att ta sig upp 

ifrån ifall häst eller människa en gång har fallit ner eftersom leran gjorde det i princip 

omöjligt att ta sig upp utan att halka ner igen. De hästar som förlorats av den brittiska armén 

på västfronten var 256 000 stycken men bara 58 000 var till följd av fiendens eld större delen 

dog till följd av terräng och väderförhållanden.
51

 Andersson skriver om de 8 till 9 miljoner 

hästar som totalt stupade i kriget, varav två miljoner var vid västfronten. Anledningen till det 
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stora antalet döda var för att kriget var beroende av hästar, tillsammans med mulor och 

mulåsnor var den huvudsakliga källan till att frakta människor, vapen, ammunition och 

förnödigheter. Att ta med sårade soldater till fältsjukhusen låg också i hästarnas uppgift under 

kriget.
52

 

Anledningen till att vädret hade en så stor inverkan på hästars överlevnad var att arméns 

hästar var vana vid att stå i ett varmt stall och man hade klippt deras manar, svansar och päls 

som skulle skydda på kyla och regn. De skulle även ha klarat sig ytterligare om de hade fått 

tillräckligt med föda men under den första vintern och längre in på kriget så var mat och 

vatten en bristvara vilket ledde till svaga hästar.
53

 Andra saker som hästarna fick utstå under 

kriget var gaserna, mellan 1916 och 1918 var det 2220 hästar som blev offer för klorgasen, av 

dem var det enbart 211 som dog, men effekterna av klorgasen och senapsgasen gjorde att 

många hästar fick tas bort. Soldaterna försökte hjälpa dem, men de flesta metoder var oftast 

allt för ineffektiva.
54

 Andersson skriver också om gaserna och säger att det var inte var 

gaserna som var den största orsaken till hästarnas död. Ytterligare anledningar så som 

utmattning, hunger, sjukdom och väderförhållanden var lika mycket orsak till det stora antalet 

döda.
55

 

Det låg en skillnad mellan de stridande parterna hur mycket man faktiskt värderade hästens 

påverkan, på de allierades sida det vill säga brittiska och franska, så valde man att starta upp 

ett antal olika djurkliniker och ha veterinärer till hands för sårade djur, framför allt hästar. 

Men på Tysklands sida valde man istället att överge icke dugliga hästar, man dödade dem inte 

men de tog inte heller hand om dem ofta till förmån för de allierade som kunde hitta hästarna 

och ta över dem till sin sida, det gick så bra att Tyskland förlorade motsvarande fyra hästar 

mot en av de allierade.
56

 Ytterligare problem som uppstod var de som var belägna i Gallipoli, 

värmen gjorde att många soldater och hästar var trötta och soldaterna var så trötta att de inte 

kunde ta hand om hästarna. Att gräva gravar var också det förrädiskt eftersom sanden var för 

lös för att stanna kvar där man lade den, problem uppstod också när man försökte skicka liken 

ut på havet så sjönk inte flottarna som var tanken, misstaget märktes när benen och hovarna 

från hästarna misstogs för att vara periskop från fientliga ubåtar.
57

 

Detta första inslag har berört hästar som packdjur och draghjälp av tunga maskiner, men det 

fanns en annan grupp av hästar under första världskriget, och det var kavalleriet. När man 

inledde första världskriget och tiden strax innan man började använda de mer bepansrade 

fordonen i kriget så höll många kvar vid den drömska bilden av att rida i spetsen för ett 

kavalleri och spräcka fiendens linjer som man hade gjort i tidigare krig med stor framgång. 

Men med de nya vapnen och användandet av taggtråd runt omkring skyddade positioner 

gjorde det mycket svårt att ta sig fram galopperandes på en häst. 
58

 Detta var sanningen för 

västfronten, leran och terrängen gjorde det i princip omöjligt att kriga till häst, men i slagen 

nere i Egypten och Palestina var kavalleriet mycket mer framgångsrikt, deras stora problem 

låg i att få tag i vatten för att orka fortsätta, när turkarna som var på Tysklands sida förlorade 

en brunn så förstörde dem oftast vevapparaterna så de var värdelös att använda. De 

provisoriska lösningarna av hinkar knutna i rep, telefonledningar och tömmarna från hästarnas 

utrustning var allt för ineffektiva för att fungera på ett bra sätt.
59
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När kriget avslutats så kunde man konstatera att Tysklands förlust till viss del berodde på att 

de fick slut på hästar. I ock med att de allierade tog kontroll över haven så ströp de importen 

av hästar till Tyskland. Efter kriget så gjorde man på två helt olika sätt angående hästarna, 

Tyskland hade lärt av sitt misstag och köpte upp massor av hästar, mellan 1933 och 1940 steg 

Tysklands hästantal från 35 000 till 100 000.
60

 Britterna lämnade sina hästar till 

ortbefolkningen när det gällde Palestina och de södra platserna kriget utkämpas på eftersom 

transporten tillbaka till Storbritannien hade varit allt för jobbig och kostsam, de hästar man 

inte ansågs dugliga att fortsätta markerades för att skicka till slakthusen.
61

 Frankrike valde att 

behålla och ta tillbaka sina hästar, drömmen om att leda kavalleri var fortfarande aktuell. Men 

när Tyskland anfaller Frankrike under andra världskriget så var det med pansarvagnar, så 

kavalleriet fransmännen skickat för att försvara landet fick fly från Tysklands starka 

ogenomträngliga mur av pansar.  Slagen som pågick i Ryssland krävde också att det fanns 

hästar tillgängliga eftersom många gånger så kunde inte stridvagnarna eller lastbilarna fungera 

på grund av snön och kylan, så då fick man använda hästar för transport istället.
62

 

 

Hundar 
 

I Coopers verk så finns även ett kapitel angående hunden, kapitlet heter ”The golden tail” och 

beskriver hundars olika arbetsuppgifter under krigen och hur man tränade dem.
63

 

Innan första världskriget startar så har de flesta europeiska länder byggt upp militära hund 

skolor. Tyskland har sedan 1870 tränat och experimenterat med hundar, utvecklat och 

specialiserat raser för att användas i armén. Dom hade även köpt in många olika raser och när 

kriget drar igång har Tyskland ca 6000 hundar som var redo att användas.
64

 I Storbritannien 

var läget mer oroväckande, där hade man enbart en hund tränad och den var skicka som 

vakthund till Frankrike. Storbritannien var ett av de länder som var sist med att sätta upp en 

militär hundskola, och då från påtryckningar från en överstelöjtnant som hävdade att antalet 

döda bland de vanliga ordonnanserna var för hög vid frontlinjen och att man därför behöver 

testa med hundar som budbärare istället.
65

 Det första som gjordes var att välja ut rätt sorts 

hundras, till en början plockades många hundar från hundhem och liknande eftersom de var 

överfulla på grund av matbristen. Även många hundägare skickade sina hundar frivilligt. Efter 

att ha fått ett antal olika hundraser så började man träningen, hundarna fick enbart mat en 

gång om dagen och några minuter innan man ställde fram maten sprängde man av ett antal 

högljudda granater i närheten av matplatsen. Till en början vägrade hundarna komma ut ur 

sina gårdar på grund av bomberna och maten tog ifrån dem så fort bomberna upphörde så 

hundarna fick gå hungriga tills nästa gång maten och bomberna kom. Efter ca en vecka så 

hade hungern övervunnit rädslan och de hundar som trotsade ljudet av bomber fick gå över i 

nästa steg av träningen, de andra skickades hem till sina ägare eller hundhemmen där de blev 

avlivade.
66

  

I USA använde marinkåren många hundar där man valde ut de bästa raserna för att bli spanare 

och budbärare, dessa raser kom man fram till var dobberman och schäfer. Spanar-hundarna 

användes framför allt inom svår och otydlig terräng, oftast djungeln där de var duktiga på att 

markera och visa andra människor i närheten samt att hitta bra vägar för kompanier att gå på. 
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Man var väldigt skyddande kring dessa hundar och plockade därför snabbt bort dem från 

fronten när strider bröt ut, spanarhundarna ansågs ovärderliga.
67

 Budbärarhundarna var 

viktiga också, de skickades oftast med meddelanden, ammunition och sjukvårdsmaterial. 

Dessa hundar blev attackerade mycket men hundarna hade tränats i att inte vika av från sina 

bana och att attackera alla som försökte hindra dem. Hundarna värderades mycket högt och 

man använde dem även som en form av skydd under natten, vaknade hunden så var orsaken 

trolig att fienden var i närheten.
68

 

Nästa steg i träningen bestod i att öka hundarnas snabbhet och uthållighet, genom att 

hundarna fick följa med en man ut på fälten, där han skrev ner tiden och avståndet på en lapp 

som sattes fast i hundens halsband och hunden fick springa tillbaka till kenneln där de 

belönades med godbitar. Över tid så ökade man avståndet och svårigheten för hunden att 

springa i, de fick springa genom livliga städer, förbi brinnande höstackar, genom stora nät av 

taggtråd och de tränades i att ignorera vapeneld och bomber som sprängdes. Efter en månad 

var hundarna redo att sättas in på fronten. I praktiken skickade man hunden till fronten där 

den enbart fick vatten, ingen mat, och så när truppen behövde skicka ett meddelande, sände 

man hunden över fältet till den soldat som var hundens ägare, när hunden lämnat meddelandet 

fick den beröm och en stor middag.
69

  

Anledningen till att man använde sig av hunden var att den kunde ta sig fram tre gånger så 

snabbt som en människa, hundarna var även duktiga i svår terräng och när duvorna inte kunde 

användas var hundarna det enda medlet man hade att tillgå. De var även väldigt tillgivna sin 

uppgift och många hundar kunde vara skadade eller utsatta för senapsgas och kloringas men 

ändå fortsätta springa till sitt mål. Problemet som uppstod med hundarna var att de ibland 

kunde matas av de soldater som inte var ägaren eller vid fronten där hundarna enbart skulle få 

vatten, då försvann hundens uppmärksamhet från hans bas och ägaren med mat och kunde 

därför inte återvända med viktiga meddelanden för det fanns inget som drev hunden till att 

återvända.
70

  

Hundarna bar inte bara meddelanden, en del skickades med ammunition och granater, en del 

skickades ut för lägga telefonkablar och man använde dem även till att vakta 

ammunitionsförråd, fabriker, hemliga forskningsstationer och vaktposter. De hundraser som i 

slutändan var bäst att skicka meddelanden med var airedaleterrier, collie, lurcher och whippet, 

man hade testat andra raser också, så som pudlar och foxterrier, men de var inte tillräckligt 

disciplinerade.
71

 Hundar användes även till att dra vapenvagnar och de lättare skjutvapnen 

som var tunga för människor men för lätta för hästarna. Hundarna var även uppskattade i 

skyttegravarna där liken drog till sig möss och råttor som hundarna jagade. Italienarna 

använde hundarna i alperna för att dra vagnar och liknande över svår terräng där hästarna inte 

kunde gå för de var för tunga.
72

 

I mellankrigstiden blev hundträdningen lagd i skymundan i Frankrike och Storbritannien, de 

flesta länder, däribland Sovjetunionen, Japan och Tyskland, behöll sina hundar och fortsatte 

att bibehålla träningen av dem. Detta märktes av när man började få in meddelanden om att 

rekognosceringspatruller inte lyckades med sina uppdrag, vaktposter blev överraskade av 

fienden och ammunitionsförråden övertagna av fientliga trupper. Ledarna insåg då att 

hundarna behövdes, de hade tidigare hävdat att andra världskriget var ett mekaniserat krig 
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som inte längre hade behov av hundarna eftersom radion var så mycket effektivare men att 

vara budbärare hade inte varit hundarnas enda jobb.
73

 

Under andra världskriget hade många trupper med sig hundar som skydd eftersom de kunde 

upptäcka fienden långt innan människorna gjorde det och vissa hundar följde med 

fallskärmshopparna för att agera vakthund när de hade landat. Det som hunden användes till 

mest under andra världskriget och var nytt för detta krig var minhunden. Hundar som hade 

tränats till att hitta minor, de var mycket effektiva och snabbare än människor, dessutom så 

var de bättre än metalldetektorer eftersom de kunde hitta minor tillverkade i, förutom metall, 

även plast, trä och glas.
74

 

Den sovjetiska armén hittade ytterligare en uppgift för hundarna. När pansarvagnarna rullade 

mot Moskva skickade man de tränade hundarna, oftast små till storleken, att ställa sig under 

pansarvagnarna. På hundens rygg hade man spänt fast en detonation som sprängdes vid en 

viss tidpunkt. Sovjet använde sig av det moraliska uttalandet ”it was better to sacrifice a dog’s 

life than a human.”
75

 Dock fanns en del problem som uppstod i samband med träningen av 

hundarna, till en början bar hundarna på minan i munnen och la den under stridsvagnarna så 

att de kunde springa tillbaka till sin ägare som då kunde spränga minan med en fjärrkontroll. 

Oftast blev hundarna förvirrade och lämnade inte minan utan kom tillbaka med den. Detta 

åtgärdades med att minan sprängdes så fort den nått rätt plats med konsekvens att man 

sprängde hunden också. Ett andra problem var också hundarnas träning, för de sovjetiska 

stridvagnarna som hundarna fått träna på drevs av diesel och de tyska stridvagnarna gick på 

bensin. Konsekvensen blev att hundarna ibland sprang mot sovjetiska linjer eftersom det var 

det de blivit tränade till.
76

 

Någon som följde tanken att det var bättre att offra ett djurliv först var Adolf Hitler då han 

testade de självmordspiller han och hans fru senare skulle ta. Han testade dem på sin egen 

hund Blondie för att se ifall de var tillräckligt effektiva.
77

  

Efter kriget ansågs hundarna, då framför allt schäfrar och dobberman, allt för farliga för att 

kunna gå tillbaka till ett vanligt liv så ett stort antal avlivades eller så fick de stanna med de 

soldater som hade haft ansvar för dem under kriget.
78

 Många hundar hedrades också och en av 

dessa var bulldoggen Stubby som räddat många soldater undan stridsgas, något han blivit en 

expert på att upptäcka. 2006 fick han en minnesplatta vid krigsmonumentet Liberty Memorial 

i Kansas City.
79

 

Flygdjur 
 

Duvor som budbärare är inget nytt fenomen i krigssammanhang, under romarrikets tid 

använde man duvor för att skicka meddelanden mellan trupper och befälhavare. Innan första 

världskriget startar, 1908 för att vara exakt, så väljer Storbritannien att avskaffa duvan som 

budbärare eftersom den nya radion gjorde att duvan blev för långsam för att användas 

effektivt.
80

 Frankrike och Tyskland gör tvärtom och bygger upp en riktigt stark duvkår. När 

kriget startar så upptäcker Storbritannien sitt misstag det fanns personer som inte hade tillgång 
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till radio eller annan form av kommunikation, till exempel minröjare och kanalvakter, de var i 

behov av duvorna. En liknande situation som när man skulle återta hundarna utspelade sig, 

där krigsledarna kallade in alla duvor de kunde och många privatpersoner fick skicka sina 

duvor till träning.
81

 

Vid frontlinjen blev duvorna extra populära eftersom telegraf och radio linjer oftast gick 

sönder av olika anledningar så var duvorna ett mer pålitligt sätt att skicka medelanden. Man 

skickade ut duvor i par, oftast två av samma kön, till deras bas som var kunde var en fast 

position eller en rörlig vagn som följde med soldaterna. När duvorna kom tillbaka flög de in 

genom en lucka som bara vändes inåt och som triggade en klocka som då kunde 

uppmärksamma soldaten på att ett meddelande kommit in som senare föres vidare till närmsta 

befälhavare.
82

  

Duvorna föredrogs framför hundarna på grund av en rad olika fördelar de hade, bland annat så 

var de snabbare och de kunde flyga nästan obehindrat över fälten eftersom hunden saktades 

ner av bomber och granathål. Duvorna var också en mindre måltavla samt att de kunde flyga 

ett avstånd av ca 96 km till skillnad från hunden som bara sprang ca 9 km.
83

 De var även 

otroligt uthålliga många flög genom tungt regn och dimma, något duvor oftast försöker 

undvika. Det fanns även många exempel på duvor som blivit skadade, antingen skjutna eller 

utsatta för gaser, som fortfarande lyckades ta sig till sitt mål och ofta inom samma tid som de 

brukar.
84

 Duvorna användes också av piloter i flygplanen för att skicka nödsignal när de hade 

störtat eller råkat ut för problem. Till en början hade många piloter skrattat och undrat varför 

de skulle ha med duvorna som passagerare. Men när de insåg hur många liv som räddades 

tack vare att duvorna skickats ut med rop på hjälp så vände deras åsikt.
85

 

Duvorna användes även av spioner och fick därav ett illa rykte, hittade man en fiendespion så 

var det inte över fören man hade hittat duvan också. De tyska duvorna hade en mer avancerad 

behållare för meddelandena som duvorna hade på benen, denna behållare lyckades britterna 

förfalska och på så sätt infiltrera tyskarnas duvor med sina egna. Under första världskriget 

tjänstgjorde över 100 000 duvor i Storbritannien och 95 procent av dem genomförde lyckade 

överlämnande av meddelanden.
86

 

Men trots den stora framgången med duvor så lät Storbritannien duvorna vara och hävdade att 

med ny elektronisk utrustning, radar, telefoner och radion, så var duvorna inte längre 

nödvändiga. Men i samma anda som hästarna och hundarna så upptäcktes misstaget när 

piloter som tvingats störta till havs och därför blivit utan elektronisk utrustning som förstörts 

av vattnet. Man tillsatte därför samma teknik som innan, en till två duvor ombord på 

stridplanen, när man var på väg att störta skickade man ut fågeln i en vattensäker behållare 

som duvan kunde överleva inuti ca en halvtimme och då hade piloterna satt sig i säkerhet i en 

båt och kunde plocka upp duvan och skicka den med meddelande om hjälp och deras 

position.
87

 Duvorna användes också vid fallskärmshopp, anledningen var att man ville skicka 

medlanden till motståndsrörelserna i de ockuperade områdena och då var det aningens säkrare 

att skicka duvan i en låda med fallskärm där en motståndsmedlem kunde hitta fågeln och 

skicka ett meddelande tillbaka till sina allierade på andra sidan.
88

 Under de sista tre och ett 

halvt åren av kriget skickades 16 544 stycken duvor med fallskärmshopp, bara 1 842 
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återvände hem. Tyskland var mycket noga med att skjuta alla former av duvor och fåglar i just 

den händelse av att de eventuellt hade ett meddelande med sig.
89

 

Det var inte bara duvor som användes under andra världskriget, falkar användes för att skydda 

luftskeppen från småfåglar och man använde fiskmåsar till havs. Där sände man upp massor 

av brödbitar från ubåtarna som sjöfåglarna samlades kring, när de sedan upptäckte liknande 

långa mörka skuggor i vattnet samlades de kring dem också och på så sätt signalerade att en 

eventuell fientlig ubåt fanns där. Även små kanariefåglar, som tillsammans med möss och 

katter var känsliga för gas och användes därför för att hitta gas.
90

 

Även andra djur med vingar användes ett av dessa var fladdermöss. Tanken var att man skulle 

skapa fladdermusbomber, där bomben bestod av 26 burar med 40 stycken fladdermus i varje 

bur. Varje fladdermus hade en laddning med 20 – 30 gram napalm som skulle antändas efter 

tidsinställning. Fladdermössen skulle släppas i fallskärmar som under tiden de dalade skulle 

öppna burarna så att fladdermössen kunde flyga ut och på så sätt orsaka stor skada på ett stort 

område, tanken var att de skulle släppas över stora städer. Teoretiskt sätt såg man att tio 

bombplan skulle kunna sprida cirka en miljon fladdermöss. Denna teori funkade även i 

praktiken när man testade den, dock så övergav man tanken i förmån för atombomben som 

ansågs vara en snabbare lösning.
91

 

Kameler 
 

Nästa djurart som Cooper väljer att berätta om är kamelen, ett djur som använts i 

ökenområden är att föredra framför hästen eftersom den är mer anpassad efter det varma 

klimatet. Under första världskriget använde general Allenby sig av kameler i ett lyckat anfall 

mot turkarna. Kamelens styrkor var dess uthållighet, de kunde vandra mellan ca 40 till 48 km 

per dag och de var ypperliga bärdjur. En del bar på livsmedel, medicinsk utrustning eller 

ammunition men deras huvudsakliga uppgift var att bära två stora vattentankar som skulle 

räcka till truppen de följde.
92

  

Det som var svårigheten med att använda kameler var deras bipolära beteende, de kunde lugnt 

stå och beta mitt under pågående strid med vinande kulor men kunde bli rädda på grund av en 

tältduk som fladdrar i vinden eller en åsnas läte. Det var även problem i att hitta sadlar till 

djuren, man hade fått in nästan 50 000 stycken kameler med ingen hade sadlar och efter att 

varit ute i fält ett tag med mindre mat och vatten minskade kamelens storlek avsevärt och 

sadlarna som då var för stora orsakade många problem.
93

 Kameler var också väldigt svåra djur 

att handskas med, om truppen nådde en oas där de skulle dricka och fylla på vatten så kunde 

kamelerna få för sig att inte dricka och man kunde inte sära på hjorden innan alla hade druckit 

färdigt för de som drack långsamt skulle följa efter snarare än att dricka klart. De var även 

problematiska i hur de betedde sig, kamelerna lydde inte alltid sina ryttare och kunde 

attackera människor om de kände för det.
94

 Nielsen och Koll håller med Cooper och skriver 

att ”Varken ryska eller brittiska soldater förstod sig på kamelens egenheter och grundläggande 

behov.”
95

 De förklarar att kamelen var tålig med den vanvård de utsattes för så var det inte 

konstigt att många dog. Kamelerna kräver en viss standard och soldaterna som var vana vid 

hästar förstod sig inte på dem. Vanliga orsaker till kamelernas problem var sjukdomar, som 
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snuva och svamp när klövarna blev våta. Det faktum att de inte fick äta ur en hink utan istället 

så spreds fodret ut på marken som kamelen fick slicka i sig tillsammans med stora mängder 

sand som gav upphov till kolik och magsår.
96

 

Men trots problemen värdesatte man de regementen som använde kameler istället för hästar. 

Till skillnad från hästarna så kunde kameler gå tre till fyra dagar utan vatten vilket var en stor 

fördel för de trupper som skulle korsa öknar utan vattentillgång. De var även väldigt envisa 

och så länge som de inta var dödligt sårade så marscherade de vidare trots andra skador och 

plågor de fick utstå. De var även otroligt tåliga mot kloringasen.
 97

  

Cooper går inte in i detalj på andra världskriget när det gäller kamelerna eftersom deras 

glansperiod pågick under första världskriget. 

Mulor 
 

Mulor en blandras av åsna och häst, många soldater tyckte att det var ett skämt att ha med 

dem i en krigssituation men likt de andra djuren så kom mulan att bli ett av de mest omtyckta 

djuren som använts under första och andra världskriget. Anledningen var att de var så 

slitstarka och tåliga för alla sorters väder, dom klarade av värmen i Gallipoli men också de 

kalla vintrarna på Balkan. De hade även starka immunförsvar, bara en mula fick skabb 

motsvarande de fyra hästarna som fick det, en mula hade problem med matsmältning när det 

var åtta hästar med samma problem. De ansågs vara bättre komanjoner än hästen eftersom de 

var misstänksamma kring tåg, lastbilar och transportfordon men var de väl ombord var de 

lugna. Under tranport dog eller skadades dubbelt så många hästar som mulor. Mulorna var 

däremot svåra att hantera om soldaterna inte hade erfarenhet av djuret, gjorde man fel kunde 

mulan bli riktigt ilsken. Problemet låg därför i soldaternas för låga kunskap i hur man hanterar 

en mula.
98

 

Mulorna användes framförallt som packdjur och draghjälp i bergiga och svåra miljöer, i 

Frankrike satte man flera mulor till att hjälpas åt att dra det stora artilleriet men i Indien bland 

bergen och den burmesiska djungeln delade man på vapnet så att mulorna fick bära en liten 

del som soldaterna kunde bygga ihop på bara någon minut. Bland bergen var mulan otroligt 

säker i sin gång och kunde hitta säkra passager över bergen, ofta kunde de dra med sig sin 

förare uppför bergen.
99

 Mulorna var även riktigt smarta i den meningen att de ofta klarade sig 

fläckfritt ur svåra olyckor, eller stod lugnt stilla ifall det behövdes, ett exempel på detta är en 

mula som var med en trupp där han råkade trassla in sig i taggtråd, han stod lugnt kvar och 

tittade på tråden innan mulan själv tog sig loss från taggtråden, hade det varit en häst som 

råkat ut för samma sak hade den gripits av panik och gjort större skada på sig själv.
100

 

Mot slutet av andra världskriget var mång mulor placerade i Tunisien och Eritrea över 20 000 

var med under slaget mot Grekland. Man insåg också att mulan var behövlig när de allierade 

landsteg i Italien 1943 och var tvungna att skicka meddelande efter fler mulor för man skulle 

gå över berget Etna och insåg att mulorna behövdes för att hjälpa till.
101

 Man skickade även 

mulorna med fallskärmar, problemet var bara att de började bräka så de avslöjade soldaternas 

position för fientliga japanska trupper. Därför så valde man att mellan åren 1943 till 1945 att 
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skära av stämbanden på 5 563 mulor och hästar för att de skulle hålla sig tysta under dessa 

operationer.
102

  

Det som gav mulorna heder var samma lojalitet som hundarna, duvorna och hästarna hade 

gjort sig kända för också, trots svårigheter och dödshotande skador så var mulorna tillräckligt 

envisa för att slutföra sin uppgift innan de dog av sina skador. Det finns många berättelser om 

mulor som led svårt av trötthet och skador men som följde med sin trupp till målet innan de 

dog av deras skador eller av ren utmattning.
103

 

Elefanter 
 

Elefanterna användes de med under världskrigen, i Burma 1942 till 1945 använde de allierade 

elefanter för att bygga broar och vägar. Men det var inte bara för sin styrka som elefanten 

uppskattades. Enligt de människor som var där så uppskattades elefantens intelligens minst 

lika mycket. Ett exempel som Cooper beskriver, gick ut på att elefanten skulle hålla en stor 

stock på sina betar som sedan skulle ungefär tre meter upp i lyften till en högre plattform och 

rullas på plats. Under detta skede riskerade föraren av elefanten att krossas av stocken ifall 

den rullade bakåt eftersom föraren satt bakom elefantens huvud. Vad elefanten gjorde då var 

att släppa stocken och fundera någon minut innan han plockade upp en stark pinne och satte 

den vertikalt mellan hans ena bete och hans snabel på detta sätt hindrades föraren att skadadas 

av stocken ifall den skulle börja rulla.
104

  

Tidigare har man använt elefanten som skrämseltaktik på grund av deras väldiga storlek men 

under andra världskriget valde man att applicera elefantens egenskaper på annat sätt och detta 

skedde mest i Burma. Något som Nielsen och Koll också skriver om de nämner att den 

brittiska armén huvudsakligen använde elefanter för transport av material.
105

 Man använde 

dem till att dra träd ut ur djungeln eftersom efterfrågan steg högt när kriget startade och 1942 

när japanerna invaderade Burma fick många elefanter agera tranport av flyktingar istället. 

Flyktingarna fick inte rida på elefanterna om de inte var väldigt gamla eller sjuka, men man 

hade elefanterna till att bära förnödenheter och tillhörigheter. Resterande elefanter hjälpte till 

vid brobyggen, att skapa vägar genom djungeln och att transportera mat till flyktinglägren.
106

 

Japanerna försökte ta elefanter och förare till krigsfångar men stor del av dem lyckades fly 

och ansluta sig till de allierades, som fick stor hjälp av elefanternas intåg. Till skillnad från 

mulorna så blev inte elefanterna nertyngda av djungelns olika träsk och sankmark och var 

därför mer tillämpade inuti djungeln, de kunde även bära mycket tyngre laster. En trupp med 

soldater testade om man kunde dela på en Bofors 40 mm, på samma sätt som de hopskruvbara 

vapnen detta var lyckat då åtta elefanter lätt kunde bära delarna till en Bofors plus en tunna 

med extra ammunition och material för en hel servis. Man testade även att avlossa skott med 

elefanterna stående på ett avstånd av 68 meter, elefanterna rörde sig inte ens, men av någon 

anledning fortsatte man inte att testa detta.
107

  

Elefanterna råkade också ut för vanvård, oftast i den formen att de inte fick tillräckligt att äta 

och sedan tvingades bära tunga bördor på för lite energi. Deras ägare var otroligt skyddande 

mot elefanterna och det var inte många med utländsk bakgrund, då menat britter, 

australiensare och amerikaner som fick rida dessa djur. Det upptäcktes senare när Japan 

släppte sitt grepp om Burma så var det många elefanter som hade tvingats jobba allt för hårt 
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under japanskt styre och men lyckades vårda dem tillbaka till ett hälsosamt stadium.
108

 Många 

av dessa elefanter var rädda för flygplanen eftersom de allierade hade bombat och beskjutit 

japanska elefanttrupper för att hindra Japan från att få sina resurser, något som många piloter 

inte ville göra egentligen men som var det enda sättet att hindra japanerna.
109

 

 

Analys 
 

Efter att ha presenterat om djurens behandling under världskrigen och om de teorier etikerna 

har så kommer jag nu att applicera dessa teorier på djurens historier.  

Enligt Petra Andersson ska man lära känna djuren, se dem som personer snarare än lägre 

intelligenta varelser och hur antropomorfism, tanken att djur beter sig eller har samma motiv 

som människor, är en viktig aspekt i relationen mellan djur och människa.
110

 I många av de 

olika djurarternas fall såg människor på djuren som människor eller som soldater. Ägarna som 

skickade hästar, hudar och duvor till armén såg dem som familjemedlemmar likt de fäder och 

bröder som redan var ute i kriget och därför skulle djuren också skickas ut för att göra sin 

plikt för landet.
111

 De sågs som människor till viss del, både av civila och av soldaterna som 

såg djuren som kompanjoner men också i samma sits som de själva genom att vara soldater. I 

många fall så var interaktionen och hur de mänskliga soldaterna handskades med djuren som 

avgjorde ifall de hade en bra relation eller inte, mulorna var ett sådant tydligt exempel om inte 

soldaterna förstod dem eller kunde hantera dem så var de svåra att handskas med.
112

 Men 

hade man kunskapen och på så sätt förstod mulornas beteende så var det ingen som helst fara. 

Antropomorfism skedde också vid soldaternas syn på elefanten då de insåg att djuret var 

otroligt intelligent och eftertänksamt vilket gav dem en annan syn på elefanten där de såg dem 

som mer intelligenta och därför mer mänskliga än djur.
113

 Det var även i ett annat 

sammanhang som man såg på djuren som mer mänskliga och det var när de fick medaljer, 

vissa individer hade gjort någonting extra för att bli belönad med en utmärkelse i detta 

sammanhang skulle det kunna vara att människor såg på djuren som mer mänskliga eftersom 

de fick rätten att bära en medalj för sina utförda plikter och minnesplatser uppkallade efter 

sig.
114

  

Andersson talar om att så länge djuren behandlades väl och inte sågs som annorlunda varelser 

så förstår människorna djuren mycket bättre. Här så förklarar hon att antropomorfismen 

hjälper människor att inte förfrämliga djuren och att faktiskt se dem som mer mänskliga där 

de sitter i samma båt som soldaterna gjorde. Många gånger har djuren visats samma status 

som sina mänskliga kompanjoner i form av både minnesmärken och monument för att hedra 

individer och hela arter. Samtidigt skedde en viss form av förfrämligande då oftast i 

hanteringen av djuren, kameler hanterades på samma sätt som hästar när de krävde en helt 

annan skötsel. Mulorna var ett annat exempel där soldaterna inte hade tillräckliga kunskaper 

om djuren de skötte om och på så vis uppstod problem när de inte hade lärt sig tolka djurens 

signaler och djurens egna språk, något som Andersson hävdar är otroligt viktigt i 

interaktionen mellan djur och människa. Det måste råda tillit och ett förtroende mellan 

människa och djur för att en bra kommunikation ska kunna upprättas. Denna kommunikation 
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sker oftast i hur människor hanterar djuren och visar hur dom förstår varandra. När då 

människan inte kan hantera djuren på rätt sätt så kan djuren inte visa förtroende för människan 

och de missförtår varandra som leder till större problem i interaktionen mellan dem.  

 

Denna interaktion funkade inte mellan kameler, mulor och människor, men mellan hundar 

och människa fungerade den bättre. Hundarna tränades i att lyssna till vissa kommandon och 

soldaterna som var ansvariga för hundarna byggde upp förtroendet för sina hundar. Hundarna 

visade tillit till ägarna eftersom det var de som gav dem mat och tog hand om dem. Därför 

uppstod ett starkare band mellan ägare och hund. Detta syns tydligt när många hundar inte 

längre kunde gå tillbaka till sina civila familjer efter kriget, eftersom de upplevt någoting helt 

annat och därför uppstod problem i kommunikationen. Hundarna hade lärt sig ett helt nytt 

beteende och språk ute i kriget, denna nya kommunikation förstod sig inte familjen på, 

förmodligen hade de väntat sig att samma hund som skickades in till tjänstgöring skulle 

komma tillbaka. Men krig förändrar och därför blev hundarna kvar hos sina soldatägare 

istället eftersom de förstod varandra på ett sätt som den gamla familjen inte gjorde. Det är 

därför viktigt att se till djuren och deras kommunikation, enligt Andersson, annars uppstår 

problem och missförstånd när man inte ligger på samma nivå. 

 

Peter Singer talar mycket om djurs lidande och deras lidande kontra människors, det finns 

ingen som helst gräns mellan dem utan det är viktigare att hantera varje individuellt fall och 

se vilket lidande som är störst för att på så sätt prioritera det först av de djur och människor 

man måste se till.
115

 Därför måste man enligt Singer, se till varje individ under kriget både 

människa och djur för att se vem led mest. Det är mycket svårt att rangordna efter hur mycket 

smärta eller lidande som förorsakas eftersom vi ser på smärta på olika sätt men att jämför 

duvorna med mulorna så skulle vi förmodligen ranka mulornas lidande större än duvornas 

eller mulorna mot hästarna där hästarna kanske skulle ses som mer lidande eftersom de var 

fler som råkade ut för svårigheter och sjukdomar än mulorna som var mer slitstarka. Det är 

otroligt svårt att se graden av smärta, vi får ju självklart inte glömma de mänskliga soldaterna 

heller som också de var trötta och utarbetade, hur såg deras lidande ut jämfört med elefantens 

eller kamelens, de båda arterna var anpassade för miljön dom användes i men det var inte 

deras mänskliga kompanjoner.
116

 Det var även händelser där man inte ville orsaka lidande 

men var tvungna till det, då syftar jag på elefanter under japanskt styre. De allierade vill inte 

skjuta ner elefanterna men hade de inte gjort det så hade japanerna kanske fått större makt och 

kunnat göra det jobbigare för fler elefanter och människor,
117

 så enligt Singers argument 

skulle det kunna vara rätt att döda några få elefanter om det leder till större lycka senare, det 

är inget vi kan veta säkert.
118

 Ett liknande exempel är när man skar av stämbanden på mulor 

och hästar för att de inte skulle avslöja truppernas position,
119

 på ena sidan finns det att man 

orsakar mycket starkt lidande för djuren som skadas men också att de senare i livet förutsatt 

att de lever genom kriget inte kan kommunicera med andra av sin art. Men på andra sidan så 

är det ett scenario där man inte skär av stämbanden då skulle förmodligen trupperna bli 

avslöjade och på så sätt kunde lidandet bli större därför att trupperna inte lyckades genomföra 

sina mål och kriget hade kunnat fortsätta mycket längre, hade lidandet varit större då, det är 

sådant man måste tänka på när man handlar utifrån Singers teorier. Vilket lidande är störst?
120

 

                         
115

 Singer. Djurens frigörelse. 37. 
116

 Cooper. Animals in war. 149, 113 - 114. 
117

 Ibid, 154 - 155. 
118

 Singer. Praktisk etik. 60 - 61.  
119

 Cooper. Animals in war. 139. 
120

 Singer. Praktisk etik. 60 - 61. 



 

24 

 

I andra fall så såg man inte på djurliv och människoliv på samma sätt, det som då syftas till är 

Sovjets användande av hundar för att spränga pansarvagnar, de ansåg att ett hundliv var bättre 

att offra än en människas. Där dras en tydlig gräns mellan människa och djur, något Singer 

motsätter sig väldigt kraftigt.
121

 Enligt Singer så skulle djuren behandlas likvärdigt med 

människorna, det som var viktigt var att avgöra vem som utsattes för mest lidande för att på så 

sätt kunna prioritera detta och hjälpa dem som led mest av både människor och djur. Mycket 

av Singers etik går ut på att ställa olika lidande mot varandra och avgöra vilket av dem som 

innehåller störst lidande och smärta, något som kan vara svårt i krigssammanhang och är 

förmodligen en av anledningarna som avgör ifall etiker väljer att titta på etiska dilemman 

under krig. Det gäller inte bara fysiskt lidande utan även psykologiskt något som är ännu 

svårare att bedöma vilket som är värre. Den psykiska påfrestningen kan vara mer smärtsam än 

den skadan man fått av en kula i benet, men det är otroligt svårt att avgöra. Om vi enbart 

skulle se till bara människans eller enbart djurens lidande under kriget så skulle bara 

graderingen av smärtan som alla kände bli otroligt svår, genom att lägga in den andra parten 

också blir det otroligt svårt att avgöra vem som lider mest. Eftersom man enligt Singer ska se 

till individen så blir jobbet svårare, alla individer har olika former av smärtgrad även inom 

samma art. Ett exempel på detta kan vara att jämföra kameler och människor, kamelerna är 

anpassade för ökenområdet och klarar av detta mer än människan. Men kamelerna emellan så 

är självklart varje individ olik också, precis som människor inte är exakt likadana, vissa 

kameler var förmodligen mer uthålliga än andra. Det är därför det är svårt att se till individen 

för alla är otroligt olika även om människan har svårare att särskilja individer bland djuren så 

betyder inte det att de inte är olika. Därför ligger svårigheten i att se till varje individ och 

samtidigt gradera det lidande som dessa individer känner. Eftersom varje individ upplever 

smärta på olika sätt, för en person kan en kula i benet vara otroligt smärtsamt men samtidigt 

tycka att drabbas av svår hunger inte är lika farligt. Denna person skulle därför prioritera alla 

som skadats av skott högre än de som svälter, men en annan person skulle göra tvärtom och 

prioritera svält före skottskador. Att följa Singers etik blir därför svår under 

krigssammanhang. 

 

Singer pratar även om intressen, det är en varelses intresse som avgör vad den gör och inte 

gör, vad det är som driver någon till någonting. I de allra flesta fallen man talat om under krig 

så använde man sig av de mest grundläggande behoven som finns hos alla djur, att hitta mat. 

Enligt Singer så är tanken på att slippa smärta som avgöra ifall en individ gör något eftersom 

det ligger i dennes intresse att undslippa smärta. I vissa fall är detta sant oftast för de 

mänskliga soldaterna, men djuren som man berättat om var oftast hedrade därför att de 

ignorerade smärtan och slutförde sin plikt. Många exempel har tagits upp där hundar, duvor 

och mulor fortsatte med sin uppgift till sista andetaget. I detta fall så ignorerade djuren sin 

känsla av smärta i förmån för att klara av sitt uppdrag. Det kanske inte direkt ligger i ett djurs 

intresse att vara med i krig eftersom vi som människor inte kan förklara för dem vad det är 

som händer utan istället lägger människan sina egna intressen i djuren och på så sätt utnyttjar 

dem för deras förmågor. Att se till djurens intressen, menar Singer, borde vara att undvika att 

orsaka dem lidande något som var oundvikligt under krig, men även människorna var utsatta 

så det rådde ingen som helst form av artism när det gällde lidandefaktorn. Istället skulle man 

kunna säga att det var en tanke som rådde, att alla skulle strida för sitt land. Det som skiljde 

djuren från människorna var att ingen frågade dem om de ville delta, djuren togs ut för att 

deras förmågor och egenskaper passade för det uttänkta uppdraget de skulle genomföra. 

Precis som man valde ut mänskliga soldater till positioner de var duktiga i så valde man ut 

djuren för det de var duktiga på. Var en person duktig på prickskytte gav man självklart 
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honom uppdraget att agera spanare och skytt. Av samma anledning valde man duvor för att 

skicka meddelanden och elefanter till brobygge, de har egenskaper som passar för det man 

behöver ha utfört. På det sättet kan man se att man såg till olika intressen genom att utnyttja 

de naturliga förmågorna, men i andra sammanhang gjorde man tvärtom och lade mänskliga 

intressen hos djuren. Genom att träna hundar till att ignorera hot från bomber och taggtråd 

lade man mänskliga intressen på djuren som inte följde deras naturliga beteende och på så sätt 

deras intressen. Vilket, enligt Singer, inte är moraliskt rätt sett ur det djuretiska perspektivet. 

Att följa och granska Singers teori om lidande blir svår när det gäller djur eftersom vi faktiskt 

inte vet ifall de lider eller inte. I exemplet med hundarna som fick bomber fastsatta på sig och 

sedan skickades ut på ett självmordsuppdrag, blir detta väldigt tydligt. Skulle vi göra något 

liknande på en människa så skulle de känna stort psykiskt lidande vid tanken på att de ska dö 

men för hundarna som inte är medvetna om vad de utsätts för har ingen aning om att den snart 

ska dö vilket inte orsakar lidande på det sättet. Samma sak som att sprängas så orsaker det 

minimalt lidande eftersom det sker på ett snabbt sätt och samtidigt så slutar hunden att 

excitera vilket då raderar dess lidandefaktor till noll eftersom de inte längre kan tas med i 

beräkningarna när man graderar lidande. I och med detta så kan stora delar av Singers teori 

falla eftersom den utgår från att en varelse känner lidande men om inte detta lidande exciterar 

eller om det skulle försvinna innan det blir ett lidande så kan man inte utgå ifrån att det blir 

etiskt fel att döda hundar på detta sätt. Liknande fall kan återfinnas, det är först när en varelse 

blir medveten om och kan känna sin smärta som det kan bli ett lidande och först då kan man 

börja ta med den som en faktor i sina beräkningar gällande lidande och moraliskt rätt eller fel. 

Om en varelse inte känner smärta/lidande eller inte hinner göra det så försvinner de som en 

faktor och blir därför oviktiga i Singers teori angående lidande och smärta. 

 

Richard D. Ryder berättar om människans syn på djur, den känslan de ger när de är husdjur, 

men också att det är viktigt att se individen inte hela arter och naturligt och onaturligt 

beteende.
122

 För många av djuren som användes så utnyttjade människan deras naturliga 

beteende eller så tvingade de djuren att ignorera det naturliga. I de flesta fallen som plockats 

upp så använda man sig av djurens naturliga beteende eftersom de hade fördelar över 

människor. Hundarnas snabba springteknik, duvornas flygförmåga, kamelernas förmåga att 

kunna överleva på små mängder vatten eller mulorna som var slitstarka.
123

 Oftast använde 

man djurens vilja att finna mat både när de gällde hundarna som skulle skicka meddelanden 

men också att sända upp mat till sjöfåglar för att identifiera ubåtar,
124

 allt detta handlar om att 

utnyttja djurens normala beteenden till människans fördel. I andra fall så valde man att ändra 

på de naturliga beteendena så som att träna hundar till att ignorera granatsmällar och farlig 

taggtråd eller när man skar av hästars och mulors stämband för de inte skulle låta.
125

 

Människan valde att ta bort de naturliga sakerna hos djuren för att anpassa dem till deras 

ändamål. 

Ryder nämner också att man måste se till individen snarare än hela arten, detta är svårt 

angående djuren eftersom man många gånger valde hela arter därför att de var anpassade för 

det man ville ha utfört, duvor som budbärare, mulor som packdjur, hästar för deras snabbhet, 

det var helt enkelt en fråga om urval där man valde vissa arter framför andra. Men samtidigt 

har uppmärksammat individen också,
126

 då efter kriget eftersom vi vet om individuella djurs 

historier hur de kämpat tappert, försvarat soldater eller utfört sin plikt på ett briljant sätt, 
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många djur har fått medalj för att ha gjort mer under kriget och vid dessa tillfällen har man 

sett individens utmärkelser istället för hela arten.
127

 

 Ryder talar också mycket om lidande men då inte till antalet lidande som Singer, utan graden 

av smärta och att man måste se till varje individs lidande inte arten. Något som märktes 

tydligt på vissa berättelser som finns kvar från tiden, där man talar om soldaternas band till 

sina djurkompanjoner då märks varje individ snarare än att höra om enbart arten under kriget. 

Det faktum att vissa djurs individuella insatser belönades med medaljer på samma sätt som en 

soldat var också ett sätt att se till individen snarare än arten.  

 

Ryder trycker också mycket på det naturliga och det onaturliga beteendet, där man oftast 

använde sig av djurens olika naturliga beteenden för att utföra vissa uppgifter men att man 

också tvingade dem att ignorera deras naturliga beteende i andra former och på så sätt 

utveckla onaturligt beteende istället. 

 

På detta sätt är Ryder mycket lik Singer i sin tankebana genom att lägga vikt vid graden av 

smärta och att se individen men han är inte med Singer i tankesättet att det är rätt att tillfoga 

smärta om det bistår till större lycka. Ryder förklarar man aldrig ska tillfoga någon annan 

varelse smärta, med denna inställning så skulle inte det ha varit krig i världen. För om alla 

utgick från att aldrig medvetet tillfoga en annan individ, djur eller människa, smärta så skulle 

inga konflikte uppstå. Att tillfoga smärta inbär både fysisk och psykisk och vi måste alltid 

behandla samma mått av smärta för varje individ oberoende av vilken art denne tillhör. Ryder 

trycker mer på artism än Singer, Ryder förklarar att man alltid ska se på smärtgraden som 

samma oberoende för ifall det är en människa, hund eller elefant som råkat ut för smärtan. 

Han trycker därför inte på samma sätt över att varje individ känner olika smärta istället ska 

man gradera smärta helt utifrån smärtgrad. Det argumentet gör det lite lättare att utöva Ryders 

etik mot Singers, eftersom man då kan utgå från vad som anses vara mest smärtsamt utan att 

bry sig ifall individen i sig måste tas med i beräkningen för vad som är mest smärtsamt. 

Slutresultatet blir därför att en person som anser att en skottskada är mer smärtsamt än ett 

psykiskt trauma prioriterar alla skottskadade individer före de som blivit utsatta för trauma. 

Detta blir lättare att tänka sig eftersom man inte behöver se till vad varje individ anser 

smärtsamt, för en individ med skottskada kanske inte tycker det är så farligt medans en annan 

tycker det är det mest smärtsamma som finns. Istället kan man utgå från sig själv, vad Ryder 

menar är att det är okej att göra så länge som man inte är art-ist och ser till alla lidande 

människor före djuren. Utan istället behandlar alla på lika villkor är ett djur skottskadat så tar 

man hand om denne före de med trauma, om man nu prioriterar skottskador utifrån 

smärtgraden. 

Det som kan bli problematiskt med Ryders teori att utgå ifrån sig själv kan få både bra och 

dåliga konskevenser. Det kan leda till att en person prioriterar fel sorts skador/lidande det kan 

vara de som har livshotande skador men som överses därför att en person prioriterar andra 

saker framför det. När vi graderar lidande ska vi utgå ifrån oss själva, menar Ryder, men alla 

individer, människor som djur, känner lidande och smärta på olika sätt. En skottskada skulle 

någon kanske klara av att stå ut med lite längre om denne vill att man proriterar de med 

trauma istället. Likaså med djuren så kanske vissa är lite tåligare och klarar av mer än andra, 

det gör att det är otroligt svårt att avgöra vilka som man ska hjälpa först. Även om man 

prioriterar det man själv känner är viktigast så kan de få dåliga konsekvenser om man 

prioriterar fel och någon tar skada av att man inte prioriterade deras problem först. Detta 

skulle kunna leda till ytterligare svårigheter senare för en själv om man tog beslutet att 
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prioritera någon och på ett indirekt sätt orsakat en annan varelse lidande under längre tid som 

då kanske även blir en psykisk stress för en själv som leder till ytterligare ett lidande. Så det 

faktum att vi måste prioritera lidande blir en väldigt svår fråga eftersom alla beslut vi tar kan 

få olika konsekvenser som leder till bra eller dåliga resultat.  

 

Sammanfattning 
 

Mitt syfte med undersökningen var att se på hur nutida etikers forskning och 

ställningstaganden kunde appliceras på djurs behandling under första och andra världskriget. 

De etiker jag valde att ha med i undersökningen var Petra Andersson, Peter Singer och 

Richard D. Ryder. Alla tre har olika ingångspunkter och fokuserar på olika saker angående 

djuretik och människors behandling av djur. Kortfattat skulle man kunna säga att ingen etiker 

skulle tycka att djurens behandling under världskrigen var rätt men utifrån deras olika 

perspektiv kan vi förstå att en viss respekt fanns mellan djur och människor i krig. Det var 

inte samma behandling av djur som skedde utanför krigssammanhang, istället såg många då 

det som att djuren enbart stred för sitt land. Enligt Andersson så blir detta tankesätt en hjälp 

under krigen eftersom människan då värdesätter djuren mer än om man enbart skulle se 

djuren som varelser utanför mänskliga beteenden. Dock så finns det exempel där man 

separerade ett mänskligt liv från ett djurs och värdesatte det mänskliga mycket högre än 

djurets. Singer hävdar att så länge som människan genom sina handlingar orsakade minst 

lidande och smärta handlade på ett mer korrekt sätt. Det som är viktigast enligt Singers teori 

är att se till vilka handlingar som orsakade mest lidande och sedan försöka lindra det som 

klassificerades som det mest lidsamma som samtidigt skulle orsaka störst lycka till så stort 

antal so möjligt. Ryder hävdar likt Singer att man ska lindra smärta och lidande men man ska 

se till individuell smärta inte mängden smärta eller lycka, istället ska man lindra smärtan som 

är störst och man ska helst utgå ifrån sig själv när det kommer till att klassificera smärtgraden 

och på så sätt avgöra vem som behöver lindring först. Både Singer och Ryder hävdar att man 

inte ska se skillnad på arter, människa och djur. Utan att alla ska behandlas lika och få samma 

lindring. 

Sammanfattningsvis så blir min slutsats att etikerna i vissa avseenden skulle tycka att 

behandling av djur under världskrigen skulle vara rätt, men i andra sammanhang så är den helt 

fel. Mycket av det som läggs fram beror helt på vilket perspektiv man anlägger, att se på 

djurens lidande enbart går inte eftersom de mänskliga soldaterna led minst lika mycket men 

djuren kunde inte förmedla det på samma sätt eftersom de inte ägde samma språk som oss och 

människor förstod sig inte alltid på djurens signaler och språk. De blev därför våra tysta 

soldater. 
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Didaktisk reflektion 
 

Ett ämne som etik är för eleverna ett viktigt ämne eftersom det finns stor potential till utveckling, 

förståelse och kunskap i olika områden. Oftast när etik står på schemat så innebär det att eleverna ska 

få diskutera och resonera fram argument ifall man är för eller emot i ett etiskt dilemma. Man kan även 

diskutera etiska teorier och lägga deras argument emot varandra för att se vad som är rätt och fel. Detta 

bygger elevernas förståelse för omvärlden och även ökar sin förmåga i att förstå andra parters 

argument och villkor. Det ökar även elevernas kunskap i diverse områden beroende på vilka ämnen 

man väljer att diskutera i klassrummet. Ett tydligt exempel på ämne skulle kunna vara just djuretik, där 

läraren kan plocka fram möjliga scenarion eller påståenden rörande djuren och djuretiken som 

eleverna får diskutera kring. Man kan även göra på samma sätt som i uppsatsen och plocka fram en rad 

olika teorier eller etiska förhållningssätt, exempelvis utilitarism, dygdetik eller pliktetik, och sedan ett 

scenario eller exempel där djur är inblandade i en etisk debatt. För att sedan låta eleverna själva avgöra 

hur de själva skulle handla eller hur en person tillhörande ett visst etiskt förhållningssätt skulle agera i 

samma situation. Detta ger eleverna chans till diskussion, kunskap i djuretik och etiska förhållningssätt 

och det utvecklar även elevernas egna tankar kring ämnet där de får chans att tänka efter vad just dom 

tycker i en fråga. Det leder till större självinsikt för deras del och det blir även en förberedelse för 

eleverna när de senare lämnar skolan och får stöta på andra diskussionsforum. Men även styrka deras 

egna ställning och hjälpa dem bygga bra argument och regler att förhålla sig till som senare i livet gör 

att eleverna lättare kan behålla sin egna ställning och att ha en egen uppfattning om ett ämne. Att ha en 

egen uppfattning är otroligt viktig, ifall de inte har fått utforska den och bilda den egna uppfattning 

under skoltiden då man kan experimentera och testa utan allt för stora konsekvenser, vad skulle då 

hända när de senare stöter på problem som gör dem osäkra. Därför blir diskussionen som uppstår i 

klassrummet viktig för eleverna eftersom den stärker många viktiga förmågor som de behöver. 
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