
Fredrik Zimmerman Borde Peter Singer dra
   en annan slutsats?

I en nyupplaga av sin bok Djurens frigörelse beskriver fi losofen Peter Singer 
(1999, s. 6) hur han av djurvänner i början av sjuttiotalet blev bjuden på 
bland annat skinksmörgåsar och hur absurt han tyckte att detta var. Men 
under de senaste trettio åren har dock kampen för djurens fri görelse tagit 
stormsteg framåt och de fl esta ”aktiva” i denna äter inte kött. Felet med 
att äta kött, enligt Singer, är att det mesta kött i vårt samhälle produceras 
i djurfabriker där djuren behandlas fruktansvärt illa. Djuren själva visar 
inget intresse av detta liv i de så kallade djurfabrikerna utan vill sannolikt 
hellre vara lämnade ifred och leva fritt i naturen. Men är de enda alter-
nativen här att äta eller inte äta kött? Vad händer om man skapade en 
djurfabrik som djuren visar intresse att leva i? Innan jag går vidare med 
denna fråga skall jag sammanfatta Peter Singers fi losofi  för att sedan visa 
varför jag drar en annan slutsats av hans egna premisser. 

Peter Singer är utilitarist som är den vanligaste formen av konsekven-
tialism. Konsekventialismen är inriktad på konsekvensen av en handling. 
Läran startar alltså inte med ett givet regelsystem som skall följas i varje 
situation utan med mål. Den värderar med andra ord om en handling 
var moraliskt rätt eller fel efter den grad som den befrämjar målet. Peter 
Singer är anhängare av en form av utilitarism som ofta kallas för prefe-
rensutilitarism. Denna lära defi nierar att en handling är rätt om den med 
största sannolikhet maximerar intressetillfredsställelsen hos dem som 
påverkas av handlingen (Singer, 1996, s. 23). Fokus ligger på att tillfreds-
ställa så många intressen som möjligt. Naivt kan man säga att Singer 
menar att det är fel att låsa in djur i djurfabriker för att det går emot deras 
intressen. Hur vet då Singer vad ett djurs intresse är? 

Singer hävdar att förmågan att lida och känna välbehag är en förutsätt-
ning för att ha intressen. En sten har exempelvis inget intresse av att inte 
bli sparkad. Detta på grund av att en sten inte känner någon smärta. Men 
kan något ting känna smärta har det ett intresse av att inte känna smärta. 
Förmågan att lida är att ha intressen (Singer, 1999, s. 37). Singer skriver 
att grunden för hans övertygelse att djur kan känna smärta har samma 
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grund som hans övertygelse att hans unga dotter kan känna smärta. När 
dottern ramlar och slår sig på knät så uppför hon sig som att hon känner 
smärta. Hon gråter och tar sig på sitt knä. De fl esta människor beter sig 
på ett liknande sätt när de känner smärta. Om person A ser att person B 
beter sig på ett liknande sätt som person A gör när han känner smärta, 
då är det lätt för person A att tro att person B känner smärta. Djur beter 
sig på ett liknande sätt som vi människor när de känner smärta, därför är 
det mest troligt att de känner smärta. 

Det vill säga att även om ett barn är så ungt att det inte lärt sig prata 
ännu kan det ändå genom icke-verbal kommunikation visa för andra 
människor att det känner smärta. På samma sätt kan människan förstå 
när djur lider, utan att djur har förmågan att verbalt kommunicera med 
människor. Råkar man trampa på en katts tass skriker katten och beter 
sig på ett sätt som gör att man kan dra slutsatsen att katten känner smärta 
(Singer, 1999, s. 44). 

Ett ytterligare argument för att djur känner smärta är det evolutionis-
tiska argumentet. Det nervsystem som existerar hos alla ryggradsdjur är 
väldigt lika. De delar av människans nervsystem som är aktivt när hon 
upplever en smärtsensation är, evolutionistiskt sätt, väldigt gammalt. 
Detta till skillnad från människans hjärnbark som utvecklades först när 
människans förfäder skilt sig från andra däggdjur (Singer, 1999, s. 42). 

Sammanfattningsvis kan man säga att när mängder av grisar är hop-
trängda i ett litet utrymme och de verkar skrika av smärta är det troligtvis 
så att de faktiskt skriker av smärta. Och när en gris frivilligt äter något 
(de går fram till maten utan någon annans påtryckningar) är det troligt 
att grisen har ett intresse att äta. 

En fråga man dock måste fundera över är: varför äter grisen? Är det 
för att den har kunskap om hur nyttiga näringsämnen i maten är eller 
är det för att maten tillfredställer en viss lust? Säkerligen är det för att 
tillfredställa en viss lust. Som redan skrivits ovan har inte djur samma 
utvecklade hjärna som människan har, vilket för med sig att djur inte 
kan ha samma kunskap som människan om näringsämnen, moral och 
andra ämnen. 

Låt mig nu fortsätta med ett exempel från forskningsvärlden för att 
snabbt komma till poängen med den här texten. Grovt sett fi nns det i 
hjärnans limbiska system det centrum som ger en individ lustupplevel-
ser. När detta centrum aktiveras får man en lustfylld upplevelse (detta 
gäller både djur och människor). Ett experiment man gjort på detta om-
råde är att man kopplat retningselektroder till detta centrum på råttor. 
Man gav även råttorna möjlighet att utlösa en lustfylld stimulering själva 
genom en pedal. När man ställde in elektroderna vid vissa kraftiga lägen 
av stimulering visade det sig att råttorna tillbringade nästan all tid vid pe-

FT 2007 nr 1 Inlaga.indd   4 07-01-29   20.05.25



Borde Peter Singer dra en annan slutsats? 5

dalen och utlöste ideligen den lustfyllda stimuleringen. Råttorna strun-
tade även i att äta mat och dylikt (Larsson, 2000, s. 223). Singer hävdar 
att man förstår djurs intressen genom hur de beter sig. I den beskrivna 
situationen måste man nog tolka att råttorna visade att dess främsta in-
tresse var att få den lustfyllda stimuleringen.

Om det visar sig att fl era djurarter som exempelvis grisar hellre får 
lustfylld stimulering än springer fritt i skogen, äter eller leker, är det inte 
då dessa djurs högsta intresse att få sina lustar tillfredställda? Ligger det 
då inte i djurens intresse att man kämpar för att ge dem denna lustfyllda 
stimulering? 

Utifrån premisserna att man genom att tolka djurs beteende kan få 
kun skap om djurs intressen och att man skall bejaka djurs intressen mås-
te man sannolikt dra slutsatsen att djurs främsta intresse är att få lustfylld 
stimulering? När djur får chansen att fritt välja mellan att äta eller få 
lustfylld stimulering väljer de lustfylld stimulering.

Utifrån denna slutsats kan man fortsätta diskussionen om hur man 
skall behandla djur på djurfabriker. Man kan ge grisar vilken näring som 
människan vill, så länge man ger grisen lustfylld stimulering blir det den 
godaste mat den ätit. Man kan transportera grisar långa sträckor och med 
hjälp av lustfylld stimulering kan grisen stå och njuta under hela resan. 

Lustfylld stimulering är med andra ord det ultimata lyckopillret för djur. 
Detta ”lyckopillerresonemang” har förts om människan i många texter. 
Människan har dock en mer utvecklad hjärna än djur, vilket för med sig att 
de slutsatser man drar om människan och lyckopiller inte helt säkert kan 
tillämpas när det gäller diskussionen om djur. Diskussionen om lyckopiller 
och djur och människan kan alltså föras separata av varandra. Det vill säga 
att drar man slutsatsen att lyckopiller vore fel för människan kan det vara 
rätt för djur. Detta på grund av att människan, som enda varelsen i världen 
har ”denna fantastiska egenskap att vi kan tänka på det som ska komma 
– planlägga och bekymra oss för eller glädja oss åt – framtiden” (Hessen, 
1999, s. 101). Grisar kan inte bekymra sig för framtiden, de vill bara, och 
har som enda intresse, att njuta maximalt nu.

Frågan om det är rätt att äta kött eller inte, har nästan fått ett tredje 
alternativ. Det vill säga om det är rätt att äta kött av världens lyckligaste 
gris. Människan har möjligheten att ta makten över exempelvis en gris liv. 
Människan har dock också möjligheten att skapa nya uppfi nningar som 
kan förbättra en gris liv. En av dessa uppfi nningar har gjort det möjligt för 
grisar att leva ett näst intill maximalt lustfullt liv (ett liv som grisen själv 
skulle välja om den har ett fritt val). Så om man godtar Peter Singers ovan 
beskrivna premisser borde djurvänner ta till sig människans tekniska ut-
vecklingar och kämpa för att de används för att förbättra djurs liv. 

För trots att vegetarianismen varit på frammarsch de senaste årtiondena 
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så har fl ertalet människor svårt att sluta äta kött. Men de har det nog 
lättare att gå över till mer djurvänliga alternativ. Så inför man ett tredje 
alternativ till valet mellan att äta kött eller inte, det vill säga alternativet 
att äta kött av en gris som levt ett liv som innehållit maximal njutning så 
väljer nog fl er och fl er att äta kött av världens lyckligaste gris. Och detta 
borde ligga i grisarnas intresse. 
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