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1. Inledning

Medan du läser denna inledning slaktas över 47.000 djur globalt1, de allra flesta för att ätas av 

oss människor eller användas i våra syften på andra sätt. Faktum är att djur idag i de flesta fall 

behandlas som om de helt saknade rättigheter, eller då de behandlas som om de hade 

rättigheter så sker detta väldigt godtyckligt. Till exempel finns det i många länder lagar som 

reglerar fåglars situation och välbefinnande, men med stora skillnader mellan sällskapsfåglar 

och fåglar i matproduktion, och det är olagligt att skära halsen av och äta upp sin hund men 

helt ok att göra detta med en gris.2

Filosofer har i alla tider argumenterat om djurs rättigheter (eller avsaknad av rättigheter), 

och tagit upp skillnader mellan vilda djur och tamdjur, mellan stora djur och små djur, mellan 

sällsynta djur och vanliga djur. Historiskt har de som förespråkat att djur saknar rättigheter 

varit mer inflytelserika, men i modern tid har motståndarsidan som förespråkar rättigheter och 

en humanare behandling av djur vunnit allt mer mark.

Detta är en viktig diskussion, eftersom vi riskerar att begå djupt omoraliska handlingar i 

väldigt stor omfattning om vi har en felaktig uppfattning om djurs plats i etiken.

Syftet med den här uppsatsen är att utreda huruvida kontraktualismen kan utgöra en grund 

för att ge ickemänskliga djur direkta rättigheter (med direkta rättigheter avses i fortsättningen 

rättigheter som är oberoende av en annan individ än rättighetsinnehavaren, till skillnad mot 

indirekta rättigheter).

En premiss jag utgår från är att djur bör tillskrivas rättigheter, på grund av min egen 

intuition och de uppenbara tecken (t.ex. känna smärta och visa tillgivenhet) vissa högre djur 

ger att de är kännande varelser. Ytterligare ett argument är att vissa individuella djur har visat 

sig vara, i alla de egenskaper som en debattör kan anse vara relevanta, mer utvecklade än 

vissa individuella människor. Till exempel har vissa individuella chimpanser visat på högre 

språkförmåga och intelligens3 än vissa mänskliga komapatienter som ligger i ett så kallat 

vegetativt tillstånd. De som då vill tillskriva den obotliga mänskliga komapatienten rättigheter 

måste då förklara varför chimpansen inte ska ha samma rättigheter.

Även om det skulle vara omöjligt att avgöra om ickemänskliga djur är moraliska agenter 

så anser jag det vara ett bättre alternativ att behandla varelser som vi är tveksamma om de bör 

                                                
1 Beräknat på det tar ungefär 30 sekunder att läsa inledningen, och med 50 miljarder djur slaktade globalt år 
2003. Källa: FAOSTAT, FN:s livsmedels- och jordbruksorgans databas, http://apps.fao.org/default.htm
2 Denna uppsats kommer att handla om moraliska rättigheter och inte alls om legala sådana. Här används lagarna 
bara som ett belysande exempel på hur djur behandlas.
3 Språkförmåga och intelligens är inte de kriterier som jag anser bör ligga till grund för moralen, utan togs bara 
som exempel eftersom de är ofta använda för att visa på varför endast människorna bör omfattas av moralen.

http://apps.fao.org/default.htm
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inkluderas i moralen på ett sätt som överensstämmer med att de vore inkluderade i vår moral, 

än att behandla dem på ett sätt som inte överensstämmer med vår moral. Hellre fria än att 

fälla, med andra ord.

Efter en inledande bakgrund kommer tre olika synsätt att i tur och ordning utredas. Jag 

kommer först att ta upp de två mest välkända och debatterade filosoferna inom djurrätt och 

förklara deras teorier, som inte baserar sig på kontraktualismen, och sedan visa på problem 

som gör att dessa inte håller. Först kommer utilitarismens försvar av djurens rättigheter så 

som Peter Singer presenterar den i sin bok Djurens befrielse4 att tas upp, och sedan kommer 

en redogörelse för naturrättsteorins möjligheter, så som Tom Regan i sin bok Djurens 

rättigheter5 försöker använda den för att visa att djur bör ha en högre moralisk status än de har 

idag. Eftersom båda teorierna misslyckas kommer jag sedan att övergå till kontraktualismen, 

för att undersöka dess möjligheter i frågan.

Där kommer Mark Rowlands att presenteras, där han i Animal Rights6 visar hur en 

kontraktualismen så som Rawls har utvecklat den kan användas för att visa att djur bör 

inkluderas i moralen på ett annat sätt än de görs idag. Jag kommer att visa på vissa problem 

som uppkommer, både för den bakomliggande kontraktualismen (till exempel hur individer 

som inte frivilligt vill gå med på ett kontrakt bör behandlas) och Rowlands användande av den 

(till exempel hur förhållandet mellan vilda rov- och bytesdjur bör se ut) och förslag på hur 

dessa kan lösas.

                                                
4 Peter Singer, Djurens Befrielse, Nya Doxa 1992.
5 Tom Regan, Djurens rättigheter, Nya Doxa, 1999.
6 Mark Rowlands, Animal Rights, Macmillan Press LTD, 1998.
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2. Utredning

2.1 Utilitarismen – Peter Singer

Jag kommer här kort att redogöra för utilitarismen, närmare bestämt Singers teori, för att 

sedan i nästa kapitel diskutera den och kritisera den, och resultatet kommer att göra gällande

att vi behöver en annan teori för att kunna försvara djurs rättigheter.

Peter Singer anses av många vara den filosof som gjort mest för djurrättsrörelsen, och 

hans bok Animal Liberation har ofta kallats för djurrättsrörelsens bibel. När han skrev den 

1974 var djuretik och djurs behandling fortfarande ett lågprioriterat område som inte gavs 

mycket uppmärksamhet. Att människan på alla sätt och vis stod över djuren och därmed hade 

rätt att behandla dem efter tycke var en dogm som få ifrågasatte.

Animal Liberation är skriven på ett populärvetenskapligt sätt, uppenbart riktad mot 

allmänheten och med uppenbar vilja att chockera och väcka läsarna till de förhållanden som 

de facto pågick (och till stor del fortfarande pågår) 1974. ”Okunnighet är specicistens första 

försvar. Ändå bryts detta försvar lätt av vem som helst med tid och beslutsamhet att ta reda på 

sanningen”7 säger han, och mer än halva boken är beskrivningar och referat från djurförsök 

och industridjurhållning.8

Singer har en preferensutilitaristisk grundsyn, och tillsammans med jämlikhetstanken 

”lika intressen ska visas lika hänsyn” bygger han upp vad som verkar vara ett starkt försvar 

för djuren. (Intressens lika hänsyn ser han som en grundläggande moralisk princip9 som han 

inte verkar ifrågasätta.)

Han drar många jämförelser mellan specicism (särbehandling på grund av art), rasism 

(särbehandling på grund av ras) och kvinnoförtryck (särbehandling på grund av kön), och 

likställer kampen för kvinnors jämlikhet med kampen för djurens jämlikhet. Att dra en 

moralisk gräns precis mellan människa och djur är lika godtyckligt som att dra den mellan 

man och kvinna; båda gränserna bygger på en moralisk irrelevant egenskap (att vara människa 

resp. man). Han citerar Jeremy Bentham, som redan år 1781 sade:

Vad skulle annars kunna känneteckna den oöverstigliga gränsen? Är det förmågan att 
tänka förnuftigt eller kanske förmågan att diskutera? Men en vuxen häst eller hund är ett 
ojämförligt mer rationellt liksom mer kommunicerbart djur än ett barn på en dag, en 

                                                
7 Peter Singer, Djurens Befrielse, Nya Doxa 1992, sid 237.
8 Termen ”specicism” myntades 1970 av Richard Ryder; en specicist särbehandlar en annan individ på grund av 
art, precis som en rasist som särbehandlar en annan individ på grund av ras eller en sexist som särbehandlar på 
grund av kön.
9 Peter Singer, Djurens Befrielse, Nya Doxa 1992, sid 36.
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vecka eller t.o.m. en månads ålder. Men anta att de vore annorlunda, vad skulle det spela 
för roll? Frågan är inte: Kan de resonera? ej heller: Kan de tala? utan: Kan de lida?10

Att kunna lida anser Singer är både ett nödvändigt och tillräckligt krav för att ha intressen, 

och den moraliska sfären bör därför som en konsekvens utsträckas till att gälla alla varelser 

som kan lida. Huruvida en varelse har förmåga att lida eller ej kan utläsas, säger Singer, av en 

kombination av yttre tecken (de vrider sig, grimaserar, jämrar sig, gnäller eller ger ljud ifrån 

sig på annat sätt) och inre tecken (stigande blodtryck, snabbare puls, vidgade pupiller). Om 

varelsens nervsystem dessutom är uppbyggt precis som vårt eget och har samma funktion (att 

hjälpa oss undvika skada) och kommer från samma källa (evolutionen) så finns mycket starka 

skäl att tro att varelsen också känner smärta på ett liknande sätt som vi gör.

Att större däggdjur enligt dessa kriterier kan lida anser Singer är alldeles uppenbart, och 

sedan arbetar han sig nedför evolutionsstegen och undersöker mindre däggdjur, fjäderfän, 

fiskar och till slut drar han gränsen efter ostron och musslor: ”eftersom man inte med någon 

säkerhet kan anta att dessa varelser känner smärta så kan man inte heller med säkerhet säga att 

de inte känner smärta. … Då det är så lätt att undvika äta dem menar jag nu att det är bättre att 

också göra det.”11 Djur lägre än så utnyttjar vi inte i någon större utsträckning och deras 

moraliska status har mindre intresse, och därför verkar Singer hellre vilja lägga sitt krut på de 

högre djuren. Att han vill göra det är förståeligt eftersom det kan ses som en praktiskt fråga 

var gränsen bör ligga, men det kan också hävdas att för de djur som ligger nära denna gräns är 

det faktiskt en etisk fråga av yttersta vikt.

Att det jämlika samhället kräver lika hänsyn till lika intressen anser inte Singer betyda att 

alla individer bör bli lika behandlade, eftersom alla har olika intressen. Djur kan inte förstå ett 

politiskt system och har därför inget intresse av att rösta, till skillnad från kvinnor och 

invandrare. Att djur däremot inte kan förstå skillnaden mellan att bli infångad för att dödas 

eller att bli infångad för att bli undersökt gör kanske att de bör ges mer hänsyn vid ett 

fasttagande än en kvinna eller invandrare skulle ha getts i samma situation.

Eftersom människan ofta, i flera relevanta avseenden, är överlägsna djuren bör vi ofta få 

större hänsyn. Saker som framtidsplaner, nära familj som har starka band, och 

självmedvetande gör att ”vi kan med rätta hävda att vissa varelsers drag gör att deras liv får 

högre värde än andra varelsers.”12 Problemet med den, enligt Singer, vitt utbredda 

specicismen (artförtrycket) i samhället är att den ignorerar det faktum att vissa djur i alla 

relevanta avseenden är överlägsna vissa människor, och bör då ges större hänsyn till liv och 
                                                
10 Jeremy Bentham, Introduction to the principles of morals and legislation, 1781.
11 Peter Singer, Djurens befrielse, sid 196.
12 Ibid., sid 49.
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frihet. Att dra den moraliska gränsen exakt vid arttillhörighet är lika godtyckligt som att dra 

den exakt vid hudfärg.

Att Singer bygger sitt försvar på utilitarismen ger flera olika argument för att djur bör 

behandlas bättre än de görs idag. Eftersom de, på basis av sin möjlighet att lida, är 

medlemmar i den moraliska gemenskapen, så bör deras preferensuppfyllelser räknas jämlikt 

mot alla andra moraliska varelsers preferensuppfyllelser. Djurs mycket starka preferens att 

leva fritt måste vägas mot människans mycket svaga preferens att äta kött, och djurs mycket 

starka preferens att undvika smärta måste vägas mot människans mycket svaga preferens för 

smink som är testat på djur.

2.2 Diskussion av utilitarismen

Singer bygger sitt försvar av djurens rättigheter på utilitarismen, och jag kommer här att 

argumentera mot hans teori genom att visa på flera starka argument mot utilitarismen.

Det finns en debatt huruvida utilitarismen ska ses som ett riktighetskriterium eller en 

beslutsmetod, och de som vill använda den som ett riktighetskriterium kan undvika en del av 

kritiken jag framför här. Jag kommer dock att behandla utilitarismen som en beslutsmetod, 

eftersom jag anser att en moralteori som bara kan visa på ett riktighetskriterium men inte kan 

ge någon möjlighet att besluta om konkreta handlingar är ganska tandlös i praktiken, och 

därmed mindre relevant för den här uppsatsen.

För det första så verkar det svårt eller omöjligt att jämföra olika personers lycka. Att få en 

tallrik med glass kanske ger en person mer lycka än en annan, och att dö kanske är värre för 

en person än en annan. Detta är ett stort problem för utilitarismen, eftersom den arbetar 

genom att jämföra lycka (eller i Singers fall uppfyllandet av preferenser) i olika scenarion och 

välja det som maximerar lyckan (uppfyllandet av preferenser). Är det inte möjligt att göra 

denna jämförelse kan inte utilitaristen säga vilken situation som är bäst och vilken man bör 

sträva efter. Vissa utilitarister menar dock att denna jämförelse går att göra (vissa pekar t.ex. 

på möjligheten att transformera interpersonella jämförelser till intrapersonella sådana) men 

jag har hittills inte sett några starka argument för detta.

Att utilitarismen är konsekvensialistisk bäddar för ytterligare ett svårt problem, det så 

kallade kunskapsproblemet: vi kan omöjligen veta eller förutsäga alla konsekvenser av en 

handling. Utilitarismen lägger ingen tidsbegränsning på hur mycket, och vilka, konsekvenser 

som ska räknas med som resultat av en handling, och en handling som verkar öka 
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preferensuppfyllelsen just nu (eller i ett kortare tidsperspektiv, exempelvis några år) kanske är 

katastrofal om 500 år. Ett annat vanligt exempel skulle vara dödandet av Adolf Hitler i hans 

ungdom; på kort sikt skulle det hindra hans preferenser att uppfyllas och därför vara dåligt, 

medan det 30 år senare skulle förhindra andra världskriget och därmed möjliggöra en långt 

större preferensuppfyllande än Hitlers egna. Men skulle hans död verkligen kunna ha 

förhindrat andra världskriget? Vi kan omöjligt veta vilka konsekvenserna blir, och därför kan 

vi omöjligt göra en moralisk bedömning av situationen.

Även om utilitarismen skulle anses som en rimlig teori så skulle man fortfarande kunna 

fråga sig om människans preferens för att äta kött verkligen är så svag som Singer påstår. 

Många, speciellt gourméer, skulle nog säga att kött är (eller kan vara) en mycket god måltid 

som i mycket hög grad höjer deras livskvalitet. Om tillräckligt många människor skulle ha en 

tillräckligt stark preferens att äta kött skulle det kanske överväga djurens preferens för att 

leva, och då ger Singers teori utfallet att det moraliskt rätta och påbjudna är att döda djuren 

och äta upp dem.

Singer ger visserligen alla varelser som har förmåga att lida rättigheten att få hänsyn visad 

mot sina intressen, men denna rättighet ger inte individen några som helst garantier över sin 

egen välfärd, utan bara att den sammanlagda välfärden för alla individer blir så bra som 

möjlig. Singers rättigheter får därför anses minimala och för individen otillräckliga, eftersom 

en individ alltid måste känna sig otrygg inför möjligheten att offras för andra individers 

välfärd. Att dessutom utilitarismen som bakomliggande teori också har stora problem gör att 

vi måste överge denna teori.

2.3 Naturrättsteorin – Tom Regan

Jag kommer här att kort presentera naturrättsteorin för att sedan i nästa kapitel diskutera den. 

Inte heller Regans naturrättsteori kommer att visa sig hållbar efter en närmare undersökning, 

och därmed kommer vägen vara lagd för kontraktualismen och dess tillvägagångssätt.

Tom Regans stora verk Djurens rättigheter som kom 1983 var det den dittills mest 

genomtänkta argumentationen att djur har rättigheter och att vi har direkta plikter mot dem

(till skillnad mot Singers utilitarism som bara har den minimala syn på rättigheter som 

redovisas ovan).

Regan börjar med att införa vad han kallar för livs-subjekt, det vill säga varelser med ett 

inneboende värde.
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… individer är livssubjekt om de har trosföreställningar och viljeattityder; perception, 
minne och en känsla av framtiden, sin egen inräknad; ett känsloliv tillsammans med 
känslor av smärta och lust; preferens- och välfärdsintressen; förmåga att inleda en 
aktivitet för att uppnå sina syften och önskemål; en psykofysisk identitet över tiden; och 
en individuell välfärd i den meningen att deras upplevelsemässiga liv kan gå dem väl eller 
illa, oberoende av deras nytta för andra och logiskt oberoende av om de är föremål för 
någon annans intressen. De som uppfyller livssubjektkriteriet har ett distinkt värde –
inneboende värde – och ska inte betraktas eller behandlas som blott och bart behållare.13

Här ser man en tydlig kritik av Singer, som Regan anser behandlar djur bara som 

behållare av lust- eller preferensuppfyllelse, utan individvärde och enkelt utbytbara mot andra 

djur med samma ”innehåll av lust”.

Livssubjektkriteriet (LSK) är kategoriskt, d.v.s. man kan inte vara mer eller mindre 

livssubjekt, och LSK anser Regan vara en relevant skillnad mellan individer och därför en 

rimlig gräns för moralen; uppfyller man kriteriet är man inkluderad i moralen och har 

rättigheter. Att vara inkluderad i moralen kan dock betyda olika saker, då Regan skiljer på 

moraliska agenter och moraliska objekt. ”I motsats till moraliska agenter saknar moraliska 

objekt förutsättningar att kontrollera sitt beteende på ett sådant sätt att det skulle kunna göra 

dem moraliskt ansvariga för sina gärningar.”14 Ett djur kan alltså aldrig handla fel, eftersom 

det inte kan göra de medvetna moraliska övervägningar som krävs för att kunna hållas 

skyldiga.

LSK är ett tillräckligt men inte nödvändigt krav för att en varelse ska ha inneboende värde 

och inkluderas i moralen; Regan säger att det mycket väl kan finnas moraliska varelser utan 

t.ex. trosföreställningar, t.ex. spädbarn och andra lågt utvecklade människor. LSK blir då så 

att säga en minimigräns för moralen, som visar på vissa individer som moraliska agenter men 

pekar inte ut alla som eventuellt är det.

Regan går sedan vidare med att formulera respektprincipen, som han tycker är en bra 

tolkning av rättvisa: ”Vi ska behandla de individer som har inneboende värde så att deras 

inneboende värde respekteras.”15 Hur gör man då det? Det viktigaste, anser Regan, är att 

aldrig behandla dem blott som medel för att få fram de bästa konsekvenserna för andra 

varelser. Denna princip är krävande, då ”[r]ättvisa ålägger oss inte bara plikter att inte vålla 

skada; den ålägger oss också plikter att hjälpa, förstått som plikt att undsätta dem som lider 

                                                
13 Tom Regan, Djurens rättigheter, sid 227.
14 Ibid., sid 149.
15 Ibid., sid 232.



10

orättvisor.”16 Att bara själva låta bli att äta och skada djur är alltså inte tillräckligt, utan vi 

måste också aktivt motarbeta dem som gör det.

Att en plikt är rättvis är ett krav för att den ska vara giltig, och plikter som medför att vi 

inte agerar enligt respektprincipen (till exempel hänvisar till vår plikt att inte skada någons 

egendom för att rädda en döende varelse) har ingen moralisk substans.

Regan hänvisar till minirideprincipen (eller minimera åsidosättande-principen, som den 

också kallas i den svenska översättningen) och sämre-ställt-principen som en praktisk metod 

att lösa många etiska dilemman i vardagen. Miniride-principen säger att om alla varelser lider 

jämförbar skada så bör man rädda majoriteten (vilket är samma sak som att åsidosätta 

rättigheterna för minoriteten, därav det svenska namnet på principen), och sämre-ställt-

principen säger att om skadan inte är jämförbar och om skadan en minoritet skulle lida skulle 

göra det sämre för dem än det skulle bli för någon i majoriteten, då bör man åsidosätta 

majoritetens rätt och rädda minoriteten.

Regans teori bygger mycket på att djur verkligen har trosföreställningar och påstår att de 

därigenom får känslor. Att tillskriva djur trosföreställningar är ganska enkelt17: katten hör ett 

ljud i hålet och börjar krafsa och gräva, just därför att katten tror att det finns en mus där. 

Skulle katten sakna trosföreställning finns ingen motivation att gräva, för katten gräver ju inte 

reflexartat på varje ljud det hör. En känsla, t.ex. fruktan, innebär enligt Regan ”att frukta att 

något särskilt ska inträffa.”18

Regan tar även upp problemet med självmedvetenhet, där han hävdar att endast ett 

självmedvetet djur kan handla för att uppfylla en framtida viljeattityd. Om inte katten i 

exemplet ovan har ett koncept att det är jag som får äta upp musen så finns det ju ingen 

motivation att gräva.

Där rörde det sig om var man drar gränsen mellan djur som är och inte är medvetna eller 
självmedvetna. Svaret var att det bör avgöras av det kumulativa argumentet. … Ju större 
den anatomiska och fysiologiska likheten är mellan givna djur och paradigmatiska 
medvetna varelser (dvs normala, utvecklade människor), desto starkare skäl har vi att 
anse dessa djur vara lika oss i det att de ha den materiella grunden för självmedvetande.19

Även om vissa djur helt uppenbart har många anatomiska och fysiologiska likheter med 

oss själva, främst däggdjuren, så återstår ju fortfarande frågan ifall alla sådana djur ska 

                                                
16 Ibid., sid 232.
17 Om djur har trosföreställningar eller inte är dock omdebatterat, och till exempel Frey och Stich har hävdat att 
djur saknar trosföreställningar, men denna debatt är för lång för att passa in här och är heller inte relevant för 
mitt argument mot naturrättsteorin. Regan innehar dock åsikten att djur bör tillskrivas trosföreställningar.
18 Ibid., sid 83.
19 Ibid., sid 84.
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inkluderas i moralen vid alla tillfällen? T.ex. nyfödda, hjärnskadade och på andra sätt 

onormala djur kan nog rimligtvis antas sakna självmedvetenhet (och det samma gäller för 

övrigt även mänskliga småbarn och andra handikappade som inte kan klassas som livssubjekt)

och då borde stå utanför moralen. Regan intar där (i fallen spädbarn och handikappade) en 

försiktig attityd som hellre friar än fäller, och det är nog rimligt att anta att han skulle 

förespråka samma försiktiga strategi när det gäller djuren:

Rättighetssynen förespråkar åtgärder som odlar ett moraliskt klimat där individens 
rättigheter verkligen tas på allvar. Då är det bättre att anamma en försiktig policy när det 
gäller frågan om att erkänna moraliska rättigheter.20

2.4 Diskussion av Naturrättsteorin

Jag ska här ta upp flera svårigheter med Regans teori. Den första är att det värde som tillskrivs 

individer som uppfyller LSK saknar grund, och den andra är att han inte redogör för på vilka 

grunder individer ska inkluderas i moralen om de inte uppfyller LSK.

Som synes i citatet ovan så hävdar Regan att ”de som uppfyller livssubjektkriteriet har ett 

distinkt värde – inneboende värde”, men utan att förklara var detta värde kommer ifrån. Detta 

inneboende värde ger sedan individen rättigheter, ”individer som har inneboende värde … har 

rätt till sådan [rättvis] behandling”21.

Detta är ett problem som återkommer för alla naturrättsetiker; i vad är rättigheten 

grundad? Att hänvisa till en högre instans (t.ex. gud eller kungen) verkar vara en 

återvändsgränd: på vilken grund har i så fall denna högre instans rätt att dela ut rättigheter? 

Att hänvisa till en naturlig rätt är också problematiskt: varför skulle naturen ha en inbyggd 

etisk teori? Och även om den skulle ha det så tycks det som godtyckligt att rätten till rättvis 

behandling skulle tillfalla just de med trosföreställningar, minne och en känsla av framtiden. 

Till exempel en känsla av framtiden verkar vara ett konstigt krav: rättvis eller orättvis 

behandling sker ju i nuet, och den som blir orättvist behandlad lider just nu.

Regan försöker lösa denna svårighet genom att påpeka att LSK är ett tillräckligt, men inte 

nödvändigt, krav för att få rätt till rättvis behandling. Till exempel verkar småbarn och gravt 

förståndshandikappade inte uppfylla LSK, och där erkänner då Regan att ”det är ytterst oklart 

hur man begripligt och utan godtycklighet ska kunna tillskriva dessa individer inneboende 

                                                
20 Ibid., sid 294.
21 Ibid., sid 257.
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värde. … Hur som helst ligger försöket att lösa dessa frågor långt utanför den här bokens 

räckvidd, så det markerar en punkt där den är ofullständig”22.

Det är också rimligt att ifrågasätta huruvida några djur (möjligtvis undantaget högre 

primater) agerar med en föreställning om framtida viljeattitydsuppfyllelser. Katten i exemplet 

i kapitlet ovan vill ha musen just nu och tror också att om den gräver just nu får den musen 

direkt. Om katten inte råkar vara hungrig så skulle den nog ignorera musen, just för att den 

saknar en insikt om framtida behov. Ekorren som gräver ner nötter på hösten agerar enligt 

instinkt, för den vet inte om att vintern kommer (i alla fall inte under första levnadsåret) och 

har därför ingen större motivation att gräva ner nötter på hösten än på till exempel våren.

Som avslutning kan sägas att det är ett stort problem för Regan att han inte kan visa på en 

tillräcklig grund att stödja sitt påstående om att inneboende värde, och detta gör att hans teori 

inte kan stödja ett argument att ickemänskliga djur har rättigheter.

2.5 Kontraktualismen – Mark Rowlands

Här kommer jag att först redogöra för kontraktualismen, dels den klassiska Hobbesianska 

kontraktualismen och sedan den mer moderna Rawlska versionen. Därefter kommer jag att 

visa hur Rowlands visar på hur den Rawlska kontraktualismen kan användas för att visa på att 

individuella djur bör vara innehavare av direkta rättigheter.

Kontraktualismen ansågs länge vara oförmögen att kunna hjälpa djurens sak, eftersom 

djur helt uppenbart saknar möjlighet att ingå ett kontrakt, vare sig det är ett reellt, hypotetiskt 

eller historiskt kontrakt.

Kontraktualismen, eller social kontraktsteori som den också kallas, stammar från Hobbes, 

som ansåg att det var det bästa sättet att ta sig ut ur det ”allas krig mot alla” som måste råda 

utan en stark statsmakt. Hobbes ansåg inte att det är något intrisikalt dåligt med att skada eller 

rentav döda andra, utan att den starkes rätt gäller. Men ingen människa är klart överlägsen 

andra människor (eftersom den fysiskt svagare kan ta hjälp av list, allierade eller andra 

hjälpmedel för att besegra den fysiskt starkare) och därför kommer den starkes rätt att urarta i 

”allas krig mot alla” där det sker en sorts kapprustning på individnivå, och alla satsar stora 

delar av sina resurser på att överleva en attack från andra människor.

Svaret på detta hopplösa tillstånd, som Hobbes poetiskt beskrev skulle göra livet ”nasty, 

brutish and short” är en stark statsmakt som han kallade Leviathan. Denna var stark nog att 

                                                
22 Ibid., sid 230.
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inte bli anfallen och kunde därför garantera stabilitet och säkerhet, vilket möjliggjorde för 

invånarna i samhället att satsa sina resurser på att utvecklas istället för att överleva. Det 

sociala kontraktet var då grunden för denna statsmakt: varje invånare ingick ett kontrakt som 

medgav att de gav upp vissa friheter för att få vissa fördelar. Detta kontrakt är hypotetiskt23

och kan bara ingås av rationella självmedvetna och egennyttiga varelser som är ungefär lika 

starka, eftersom man måste kunna förstå vad kontraktet innebär och respektera de för en själv 

dåliga sidorna för att ha rätt att tillgodogöra sig de bra sidorna. De rättigheter man kommer 

överens om blir då bindande i egenskap av att den som tillskriver en annan varelse rättigheter 

gör det frivilligt. Huruvida dessa rättigheter blir direkta eller indirekta avgörs av hur 

individerna vill att kontraktet ska se ut.

Här blir det uppenbart varför djur saknar moralisk status: de är varken rationella nog att 

förstå vad ett kontrakt innebär (eventuellt kan vissa högre primater förstå detta), och de är 

också så mycket svagare än människor att människorna inte skulle ha någon rationell grund 

att ingå ett kontrakt med dem eftersom djuren inte skulle kunna hota människorna. Eventuellt 

skulle vissa individuella djur kunna få indirekta rättigheter, främst husdjur ägda av människor.

Dessa rättigheter får de då i egenskap av att vara människans egendom, och skulle människan 

släppa dem fria skulle de då förlora alla dessa indirekta rättigheter.

I modern tid har Rawls varit den största förespråkaren för kontraktualismen. Enligt hans 

version av kontraktualismen finns det en moral som inte beror på det sociala kontraktet utan 

är intuitiv i människorna. Han arbetade sedan ut en teori som är effektiv som redskap för att 

se hur sociala institutioner ska vara rättvisa. Denna teori tänker sig att en rationell person i vad 

som kallas för ursprungspositionen skulle sättas bakom en så kallad slöja av okunnighet, där 

denna inte längre visste något om sig själv. Kunskap om ens egen sociala status, kön, hudfärg 

osv. glömdes bort, vilket skulle göra partiskhet omöjlig. Sedan skulle denna person säga 

vilket sorts samhälle hon tycker är riktigt, och utan kunskap om sin egen position i den skulle 

hon rationellt komma fram till två principer:

(1) frihetsprincipen, som säger att varje person ska ha lika rätt till det största nätverket av 

friheter som samtidigt möjliggör samma friheter till alla andra personer

(2) jämlikhetsprincipen, som säger att sociala och ekonomiska orättvisor endast ska 

tillåtas om de är till fördel för de sämst ställda, och bundna till poster som är öppna för alla 

under lika möjligheter.

                                                
23 Vissa har föreslagit att kontraktet ska räknas som historiskt eller implicit förstått istället. Jag anser dock att 
synsättet med ett hypotetiskt kontrakt är det starkaste och kommer därför att behandla det sociala kontraktet som 
om det vore hypotetiskt. Det är dock inte avgörande för mitt argument för hur man ser det.
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Detta skulle då göra samhället så bra som möjligt för de sämst ställda, och eventuella 

ojämlikheter skulle bara kunna rättfärdigas med att de gynnade också de sämst ställda. 

Eftersom valet är av extrem vikt (agenterna i ursprungspositionen väljer ju hur de ska 

tillbringa resten av sina liv) så skulle en rationell agent välja enligt maximin-metoden, det vill 

säga maximera det goda i det sämsta utfallet.24

Han tog dock endast upp djurens status marginellt och verkar ha ansett att hans teori inte 

var tillämpbar på djur: 

While I have not maintained that the capacity for a sense of justice is necessary in order 
to be owed the duties of justice, it does seem that we are not required to give strict justice 
anyway to creatures lacking this capacity.25

Mark Rowlands däremot, anser att Rawls faktiskt feltolkar sin egen teori och att djur, i 

alla fall de med viljeattityder, har moralisk status enligt Rawlsk kontraktualism. Han 

poängterar att ursprungspositionen och okunnighetsslöjan i sig själva inte räcker till för att 

forma de principer som Rawls gör i sitt verk, utan man behöver också en uppsättning 

grundföreställningar om vad man vill ha fram för principer (detta säger också Rawls, men inte 

tydligt nog eftersom han på just denna punkt ofta blivit missförstådd och kritiserad), och att

Rawls så att säga arbetar från båda hållen i sin teori. ”[F]or each traditional concept of justice 

there is an interpretation of the initial situation in which its principles are the preferred 

solution.”26 Rawls teori blir på så sätt en hermeneutisk metod27 för att bedöma sociala 

institutioner.

Den grundföreställning som Rowlands (även Rawls) anser föreligger är ungefär följande: 

om någon är oförtjänt av X, det vill säga inte är ansvarig för eller har gjort något för att få X, 

så har denna person heller ingen moralisk rätt till fördelarna av X. Ingen har förtjänat att bli 

född vackrare, starkare, smartare eller med en annan hudfärg än en annan människa, och 

därför är det orättvist om vackra, starka, smarta eller vita människor skulle behandlas 

annorlunda just på grund av denna egenskap.

                                                
24 Huruvida en person i den ovan beskrivna ursprungspositionen verkligen skulle välja enligt maximin-metoden 
är naturligtvis omdebatterat, och skulle det vara så att en rationell agent kanske väljer enligt en annan metod 
skulle han sannolikt komma fram till andra principer än de två beskrivna ovan. Detta är dock inte relevant för 
mitt argument, eftersom oavsett vilka principer agenten i ursprungspositionen kommer fram till så gäller ändå att 
de kan utsträckas till att gälla även för djur.
25 John Rawls, A theory of justice, sid 512.
26 Ibid., sid 121.
27 Rawls kontraktualism får anses vara en hermeneutisk metod eftersom den bygger på vad han kallar för ett 
reflektivt ekvilibrium där man växelvis justerar grundförutsättningarna och slutresultatet för teorin tills man får 
en acceptabel jämvikt mellan dem. Denna arbetsgång förklaras ofta grafiskt som en cirkel eller spiral.
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Rowlands poäng här är ju naturligtvis att ingen har förtjänat att bli född som människa, 

och därför är det moraliskt fel att behandla människor bättre just på grund av att de är 

människor.

Vilka som ska bli inkluderade inom moralens domäner anser Rowlands avgörs bakom 

Rawls okunnighets-slöja, och de rationella agenter som befinner sig där skulle då göra allt för 

att göra det så bra som möjligt för alla dem som de kunde oroa sig att bli.

Hos djuren skiljer Rowlands på de som bara känner sensations28 och de som har 

preferenser. Sensations delar han sedan in i två nivåer, dels de utan ett tillhörande objekt (t.ex. 

smärta, kittlingar, illamående) och dels de med ett tillhörande yttre objekt (t.ex. att höra en 

saxofon eller att se en rosa elefant). Dessa är omedelbara mentala tillstånd som kräver 

medvetande. De djur som dessutom har preferenser har ”propositional attitudes”, det vill säga 

att de har trosföreställningar och affektiva tillstånd: hopp, fruktan, och att se fram emot något.

Rowlands påstår att det finns goda skäl att de djur som har preferenser, till skillnad från 

bara sensations, också ska inkluderas i moralen och ges direkta rättigheter, enligt 

kontraktualismen. Att i ursprungspositionen föreställa sig vilket liv man skulle önska om man 

var ett djur av en särskild art är meningslöst om inte detta djur har preferenser, och de djur 

som endast upplever sensations faller därför utanför moralens gränser.

Djur som faller inom moralens gränser har dock ändå en annan ställning än människor, 

eftersom att de som irrationella varelser inte kan föreställa sig en ursprungsposition kan de 

inte vara skapare av moralen, utan endast mottagare. Deras villkor i verkligheten bör 

bestämmas av hur vi skulle vilja ha det om vi var i deras situation, och som rationella agenter 

skulle vi då vilja ha ett nätverk av direkta rättigheter.

Rowlands förespråkar också vegetarianism, och gör ett tankeexperiment där vegetarianism 

skulle vara obligatoriskt för alla människor.

When you compare what human beings would have to ’suffer’ should vegetarianism 
become a widespread practice with what the animals we eat have to suffer given that it is 
not, then if one were to make a rational and self-interested choice in the original position, 
it is clear what this choice would be. […] Therefore, the rational choice must be to opt for 
a world where vegetarianism was morally obligatory for humans. And if this is the 
rational choice in the original position, then, if contractarianism is correct, it is the moral 
choice in the actual world.29

                                                
28 Sensations är den engelska term som Rowlands använder, och jag har här behållt den eftersom jag tycker att 
den på ett bättre sätt fångar vad som menas än den svenska termen förnimmelser eller sinnesintryck gör 
(eftersom de svenska termerna inte verkar beskriva vissa av de ”sensations” som saknar ett tillhörande objekt, 
t.ex. att känna sig illamående).
29 Mark Rowlands, Animal Rights, sid 149.
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2.6 Diskussion av Kontraktualismen

Rowlands bygger sitt försvar av djurens rättigheter på den hermeneutiska metod30 som Rawls 

utvecklade i sin Theory of Justice, som ger en stark grund för hans teori. Därför kommer 

Rawls teori först att diskuteras, för att se om Rowlands argumentation håller. Om Rawls teori 

anses rimlig kommer jag därefter att diskutera vissa problem som Rowlands teori ger, 

däribland var gränsdragningen av moralen bör göras.

Rawls version av kontraktsteorin undviker vissa av de argument som tidigare framlagts

mot kontraktsteorin (till exempel Hobbes version), till exempel uteslutandet av svaga grupper, 

men får å andra sidan nya problem att brottas med.

Ett av dessa problem är Rowlands betoning av Rawls intuitiva jämlikhetsargument, vilket 

gör att intuitionen spelar en viktig roll i skapandet av en ursprungsposition, och man skulle 

kunna hävda att intuitionen är felaktig. Vissa skulle kanske hävda att de har andra intuitioner. 

Rowlands hävdar att Rawls bör tolkas så att det är orättvist om någon blir belönad eller 

bestraffad för innehav av en egenskap X om de inte har gjort något för att få X eller är 

ansvariga för X på något sätt. Till exempel skulle då den svenska monarkin vara orättvis 

eftersom Victoria inte har gjort något för att födas som prinsessa. Men det kanske är så att i 

vissa fall bör man bli belönad enbart av att inneha egenskapen X, även om jag inte gjort något 

för att få den? I så fall faller Rowlands argumentation, eftersom den bygger på att djur inte 

ska bestraffas av att de saknar till exempel rationalitet (något vi människor inte gjort något för 

att förtjäna).

En lösning på denna svårighet skulle kunna vara det hermeneutiska tillvägagångssätt 

Rawls använder, där han medger att intuitionerna, om de inte ger de principer som vi finner 

rimliga, bör ändras, precis som principerna som faller ut bör ändras om de inte är rimliga. Det 

gör att man så småningom borde pendla in mot intuitioner och slutprinciper som är riktiga och 

folk kan komma överens om. Men fortfarande måste några intuitioner finnas som bas för 

ursprungspositionen, annars finns det ingen möjlighet för agenten att göra de val som krävs av 

honom (om han saknar ett koncept av vad rättvisa är kan han ju inte komma fram till rättvisa 

principer och institutioner).

Många har kritiserat Rawls (och kritiken faller då även indirekt på Rowlands) att hans 

ursprungsposition inte är reell eller ens tänkbar. Att föreställa sig sig själv helt utan 

karaktärsdrag är omöjligt, och skulle det vara möjligt så skulle det ändå inte vara relevant

                                                
30 Se fotnot 24.



17

eftersom man kan argumentera att det då inte vore jag själv som gjorde det val Rawls kräver 

att man ska göra.

Detta är en missuppfattning påstår Rowlands. Ursprungspositionen är inte reell, och 

behöver inte heller vara det; den är bara ett tankeverktyg för att överväga moraliska 

situationer. För att göra en bedömning över en rättvis/orättvis situation i ursprungspositionen 

räcker det med att veta att en person har en preferens P; jag behöver inte kunna föreställa mig 

exakt hur det skulle vara att ha P.

Ett annat problem för Rowlands är vart han drar gränsen för vilka som ska inkluderas i 

moralen. Att dra gränsen vid ”de varelser som vi skulle kunna oroa oss för att bli” är en rimlig 

gräns tycker jag, men sedan fortsätter han med att säga att man inte bör oroa sig för att bli ett 

djur med bara sensations (som alltså saknar preferenser).

Djur med bara sensations saknar alltså preferenser. En räka till exempel kan förmodligen 

känna smärta, men dess undvikande av smärta är förmodligen en reflexartad handling utan 

vad Rowlands kallar för ”content”, innehåll. En ko däremot som känner smärta har en 

trosföreställning om hur man kan undvika denna och en preferens att göra det.

Om man accepterar denna del av Rowlands teori så är det fortfarande oklart varför en 

agent i ursprungspositionen inte skulle oroa sig för att bli ett djur med enbart sensations. Och 

skulle han oroa sig för detta så bör då gränsen för vilka som inkluderas i moralen dras 

annorlunda än vad Rowlands föreslår.

Om man accepterar Rowlands teori som korrekt så kommer effekterna av den i vissa fall 

bli okonventionella. Ett fall är förhållandet mellan fria rovdjur och fria bytesdjur i naturen. 

Om det är något som jag i ursprungspositionen borde oroa mig för, så borde det vara att bli en 

ren som våldsamt dödas och äts upp av en varg, och jag bör därmed försöka anpassa samhället 

så att denna situation undviks. Men jag skulle även oroa mig för att bli en varg som inte får 

jaga. En uppenbar lösning vore då att se till att vargen fick mat utan att renarna lider, till 

exempel genom att ta självdöda renar och mata vargarna med dem, och eventuellt minska 

vargstammen genom till exempel sterilisering av utvalda individer. Men om vargen lider av 

att inte få jaga och döda djuren själv, för att dess naturliga jaktinstinkter undertrycks? Då blir 

det svårt att hitta en lösning, och detta problem har Rowlands inte tagit upp.

Ett sätt att bemöta detta problem vore att säga att det är svårt att hitta en perfekt lösning 

där alla, både rovdjur och bytesdjur, får precis det liv de önskar, men det är inte så svårt att 

hitta en bästa lösning, där alla parter får ge upp en del av sina preferenser.

Ett problem mot den bakomliggande kontraktualismen som bör tas upp är hur den 

rättfärdigar de sociala institutionerna överhuvudtaget: även om de är rättvisa skulle jag som 
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individ kanske föredra att vara utan institutioner? Och även om en idealt rationellt agent 

skulle föredra denna samhällsordning kanske jag som individ skulle föredra att leva 

irrationellt? Om jag inte vill ingå ett sådant kontrakt som föreslås av Rawls i 

ursprungspositionen, vad kan jag då göra? En anarkist skulle påstå att ingen statsmakt trots 

allt är rättvisare än en rättvis statsmakt. Denna kritik riktades först mot Hobbes klassiska 

version av kontraktualismen, och kallas ofta för frivillighetsproblemet.

Ett förslag på en lösning skulle vara att inte betrakta övergången från Hobbes 

naturtillstånd till det kontraktbaserade civiliserade samhället som en statisk enskild händelse, 

utan att istället se statsmakten som bara det starkaste gänget i naturtillståndet. Vill man så att 

säga hoppa av från samhället (något vissa radikala anarkister skulle kunna säga) så får man då 

acceptera att man är i ett ”allas krig mot alla” där statsmakten är en av dina fiender. Då har 

man inte längre någon moralisk plikt att lyda samhällets lagar och förordningar, men inte 

heller någon rätt att klaga när samhället slår till som en fiende.

I praktiken är nog detta omöjligt, i alla fall i västvärlden, då normalt sett ingen makt kan 

mäta sig med statsmakten. Möjligtvis skulle man kunna säga att detta är precis vad 

brottslingar i samhället gör; de påstår att de inte vill lyda under samhällets lagar, de bryter 

dem och därefter kommer statsmakten in och straffar dem. På så sätt är frivillighetsproblemet 

inte längre ett problem, eftersom ingen är tvingad in i staten, alla är fria att lämna den när som 

helst.

Något som jag också anser skulle förstärka Rowlands teori skulle vara att helt enkelt 

utsträcka moralens gränser så att den också inkluderar de djur med bara sensations som i förra 

kapitlet uteslöts. Detta skulle kringgå problemet med varför en idealt rationell agent i 

ursprungspositionen inte skulle vara oroad att bli ett djur utan preferenser men fortfarande

med möjlighet att känna smärta.
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3. Slutsats

Jag har utgått från premissen att djur bör tillskrivas rättigheter, och därefter analyserat 

huruvida utilitarismen kan användas för att ge djur rättigheter, och kommit fram till att 

utilitarismen visserligen kan ge en mycket låg nivå av en direkt rättighet (nämligen rättigheten 

att få sina intressen visade lika hänsyn som andras intressen) men inte kan ge några mer 

garanterade rättigheter utöver denna. Utilitarismen brottas också med många grundläggande 

problem, bland annat frågan om hur man kan jämföra utilitet och kunskapsproblemet (att vi 

omöjligen kan förutse alla konsekvenser av en handling), och därför har denna teori inte kraft 

nog att ge djur den nivå av rättigheter jag sökt efter här.

Inte heller naturrättsteorin lyckades med detta. Den kan visserligen ge individuella djur ett 

stort nätverk av rättigheter, men eftersom naturrättsteorin själv inte kan förklara vilken grund 

dessa rättigheter vilar på så kan de inte accepteras som giltiga.

Kontraktualismen togs också upp, och den verkar vila på ett stadigt fundament: andras 

rättigheter gentemot mig är giltiga i den mån jag ger dem till andra (och mina rättigheter 

gentemot andra är giltiga i den mån dessa personer ger dem till mig), och ger jag dem direkt 

till en annan person utan en tredje person inblandad blir de direkta rättigheter. Jag har visat på 

varför ett socialt kontrakt överhuvudtaget är giltigt och framfört ett förslag på lösning av 

frivillighetsproblemet, och sedan använt Rowlands version av Rawlsk kontraktualism för att 

visa på varför också individuella djur får direkta rättigheter under ett sådant socialt kontrakt.

Även om kontraktualismen verkar vara en bra grund så har Rowlands fortfarande problem 

att kämpa med, bland annat hur man kan ta hänsyn till vissa individers direkt motsatta 

intressen i naturen. Rowlands har också svårigheter med sin gränsdragning av moralen; jag 

har hävdat att den bör dras vidare än han gör, då han stödjer sin gränsdragning på ett felaktigt 

argument (att enbart djur med preferenser ska infattas i moralen).

Enligt denna teori har då många ickemänskliga djur rättigheter. Jag anser att 

kontraktualismen är den mest lovande etiska teorin i sammanhanget, och Rowlands teori är

absolut värd att vidareutvecklas, främst på punkterna vilka djur som ska räknas som moraliska 

individer och hur förhållanden mellan dem bör se ut. Min förhoppning är att mänskligheten 

också kommer att omsätta teorin i praktiken.
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