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ABSTRACT
The purpose of this paper is to see which ethical content arguments have in the debate about wolf 

hunting, particularly with regard to the Svensk Jakt respective Tidningen Djurens Rätt's arguments.

The method used in this paper is the analysis of arguments in which I investigate the pro and contra 

arguments of the four authors of the articles that I have chosen to study. I will avail myself of 

theories from Carruthers and Franklin.

Analysis shows that the authors of the Swedish hunting above all have a ekocentric view of the wolf 

where it is an instrumental value for the ecosystem , and the authors of Djurens Rätt's has

especially a biocentric view of the wolf where it may be an absolute value, but they can also extend 

to the that the wolf has instrumental value in the ekocentriska perspective .

The discussion has shown that Djurens Rätt's and Svensk Jakt has a common position that is

an ecocentric perspective where the wolf has instrumental value , even though they believe that 

different actions are different law to protect the species and the ecosystem.
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1. INLEDNING

Vad jag känner mig orolig, jag som annars trivs så bra hos mormor!

– God morgon! Ropade hon så, men fick inget svar. Då gick hon fram 

till sängen och drog undan förhänget. Där låg mormor med nattmössan långt 

nere i pannan och såg så märkvärdig ut.

– Nej men mormor, vilka stora öron du har!

– Det är för att jag ska höra dig bättre!

– Nej men mormor, vilka stora ögon du har!

– Det är för att jag ska kunna se dig bättre.

– Nej men mormor, vilken förfärligt stor mun du har!

– Det är för att jag ska kunna sluka dig bättre.

Knappt hade vargen sagt det, förrän han med ett språng flög ur sängen och 

slök den stackars Rödluvan.1

Den stora stygga vargen, en karaktär ifrån bröderna Grimms verk Rödluvan. Vargen har genom 

tiderna fått stå för ondska i både sagor och myter. Människor blir uppätna, och Fenrisulven sliter i 

sina bojor i fornnordisk mytologi i väntan på Ragnarrök. Idag är vargen något annat än ett 

sagoväsen med elak karaktär. Idag ses den som ett av de djur som vandrar i de svenska skogarna 

och som en del av den biologiska mångfalden.

    I och med att vargen ökat i antal i Sverige har den även kommit i konflikt med mänskliga 

individer i samhället, främst med de individer som lever på landsbygden. Vargen påstås ta jägares 

hundar och skrämma mindre samhällen, när de kommer in bebyggelsen. Det läggs även fram som 

att jägares livsstil är hotad på grund av den ökande vargstammen. I och med detta påstås det att 

jägare vill jaga vargen. Dock finn det en annan sida som inte vill att jakt ska få bedrivas på detta 

rovdjur som är ursprunget till våra tamhundar.2

    Detta gör det intressant att se vad denna klyfta innebär för vargen som skapar dessa läger på var 

sida. Det intressanta är att se vilket moraliskt värde dessa båda olika sidor sätter på vargen och om 

det kanske kan finnas en gemensam grund att arbeta ifrån.

    

1 Räder, Andrea, Bröderna Grimms Sagovärld – Rödluvan, 2008, s. 78- 79
2 http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/rovdjur/tiofragorochsvar/varforskaparrovdjursamangakonflikter.5.7cdc  

43ec129352b02448000267.html  Besöksdatum: 15/1-2014
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

I många år har vargen vandrat i Sveriges skogar, och allt eftersom vargstammen ökat har den 

kommit i kontakt med individer i samhället. I och med detta har en debatt stigit till ytan där det 

finns två olika sidor, om vargens vara eller icke-vara. Djurrättsorganisationer kämpar för att få stopp 

på vargjakten, medan en del av jägarkåren kämpar för att få tillstånd till en fungerande sådan.

    Syftet med denna uppsats blir att se vilket etiskt innehåll argumenten har i debatten om vargjakt, 

särskilt vad gäller från Svensk Jakt respektive Tidningen Djurens Rätt's argument. I och med detta 

har syftet brutits ner i följande frågeställningar:

• Vilket moraliskt värde har vargen enligt artiklar från Svensk Jakt och Tidningen 

Djurens rätt, i debatten utifrån begreppen eko-, bio- och antropocentrism?

• På vilket sätt kan de olika parternas argument förstås med hjälp av de etiska 

modellerna utformade av Carruthers och Franklin?

1.2 METOD, AVGRÄNSNINGAR OCH MATERIAL

1.2.1 METOD – ARGUMENTATIONSANALYS 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av argumentationsanalys som metod för att granska de 

utvalda artiklarna. Här kommer jag plocka ut artiklarnas teser och sedan plocka ut pro- och contra-

argument för tesen för att se om den kan stödjas på hållbara och relevanta argument, för att sedan 

kunna se hur stark beviskraften är i argumenten. Pro- och contra- argument är bättre ju starkare skäl 

dessa argument ger oss att antingen acceptera eller inte acceptera den föreställda tesen. Pro-

argument är för-argument för den aktuella tesen, och contra-argument är mot argument mot den 

aktuella tesen som har valts.3 Pro-argument som term kommer att användas i analysen i den 

uppställning som görs kommer det stå som P. Detta kommer även gälla för contra-argument som 

kommer att få benämningen C i uppställningen.  Jag kommer i denna uppsats att endast ta upp de 

argument som anses vara relevanta för den tes som artikelförfattaren försöker driva. 

    Argumenten kan även vara av olika art, exempelvis kan de vara fakta påståenden. Faktapåstående 

är ett påstående som påstår något som varit, är eller kommer vara sant. Ett normativ påstående eller 

argument är en form av argument som förmedlar något som är önskvärt att genomföra eller att en 

viss handling är just önskvärd. I de normativa påståenden bör man testa om dessa normativa 

påstående får stöd av olika argument eller om de blir motsagda mot dessa argument.4 Dessa rör sig 

3 Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrika & Ullholm, Anders, Argumentationsanalys – färdigheter för kritiskt tänkande, 
2009, s. 22- 23

4 Ibid s. 31-32
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inom området av värdeteori som Bergström förklarar som att vi har värderingar om vad som är rätt 

och fel, och vad som är sämre, bättre eller önskvärt i en viss situation. Värdeteori handlar om 

värderingar och hur vi kan komma att uttrycka dessa. Sedan kan det förekomma vissa oenigheter 

om hur värdeomdömen kan vara sanna.5 

    Värderealister anser exempelvis att värdeomdömen kan vara sanna i en form av objektiv sanning. 

Den objektiva sanningen består i att den är oberoende av våra tankar och attityder, men även att 

denna sanning kan finnas utom räckhåll för vår inneboende kunskapsförmåga. Värdeidealisterna 

anser även de att värdeomdömen kan vara sanna, men att dessa omdömen är konstruerade på ett 

visst sätt. De anser att värden är en form socialkonstruktion, medan värdenihilisterna anser att det 

inte finns några värdeomdömen som kan antas vara sanna i någon mening som värderealisten och 

idealisten påstår.6

    I detta arbete kommer argumenten som plockas ut att antingen att plockas ut som normativt 

påstående eller fakta påstående för att sedan kunna diskuteras hur dessa kan komma att påverka 

tillförlitligheten i argumentet hos den som uttalar det. På sätt kan det uttolkas om argumenten har en 

form av vinkling för att sedan kunna styrkan i det författarna försöker driva. För att se om ett 

argument antingen är ett faktapåstående kommer jag att se till om det finns några tillförlitliga källor 

till det argument som uttalas. För de normativa påståendena kommer jag med hjälp av Franklins 

eller Carruthers teori se om dessa får stöd eller bryter mot någon norm hos dessa.

1.2.2 AVGRÄNSNINGAR OCH MATERIAL

I frågan om val av metod kommer det att vara en analys med hjälp av olika djuretiska teorier för att 

kunna förstå de olika argumenten i debatten. Teorierna kommer fungera som tolkningsverktyg för 

att tolka argumenten som jag plockat fram. De teorier som kommer att användas är  Julian H 

Franklin som utvecklar Kants tanke i Animal Rights and Moral Philosophy och Peter Carruthers 

presentation om kontraktsteorin och hur djur inte omfattas av moraliska rättigheter och värden i The 

Animals Issue – Moral Theory in practice.  I detta arbete har dessa teorier valts för att kunna se 

skillnader och likheter, och se hur dessa på olika sätt antingen kan inkluderar eller exkluderar djur 

från att inneha ett värde eller rättigheter. Arbetet kommer även att avgränsas mot tidningen Svensk 

Jakt och Tidningen Djurens Rätt, då det finns flera röster i debatten än endast dessa två, så som 

djurägare men även de människor som bor ute på landsbygden samt tidningar som ges ut av andra 

organisationer.  I analysen kommer jag även att använda mig av begrepp som Mikael Stenmark 

presenterar i sin bok Miljöetik och miljövård – miljöfrågornas värderingsmässiga dimension, om 

eko-, bio- och antropocentrism. Dessa begrepp är teorier i sig, men kommer att användas om 

5 Bergström, Lars, grundbok i värdeteori, 2012, s. 8
6 Ibid, s.73
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analysbegrepp för att utröna vilket moraliskt värde vargen har hos de två olika sidorna. 

    Det material som kommer analyseras är två artiklar från varje sida om debatten, och detta för att 

försöka ge en mer rättvis bild av de röster som finns. Den första tidskriften är utgiven av 

djurrättsorganisationen Djurens Rätt, Tidningen Djurens Rätt, som kommer motsvara den första 

sidan i debatten, och de andra tidskriften är utgiven av Jägarförbundet, Svensk Jakt, och denna 

kommer få motsvara den andra sidan. Denna avgränsning görs då arbetet med att analysera fler 

antalet artiklar från flera olika djurrätts- och jakt tidskrifter, skulle bli ett allt för stort arbete. 

    De tidskrifter som är uttagna från jägarkårens sida är manuellt urplockade från fysiska tidningar 

och ingen databas är använd. Artiklarna från Djurens Rätt är hämtade från deras eget 

dataarkiv,www.djurensratt.se. Tidigare utgivna artiklar är beställda från deras egen webbshop för 

tidigare utgivna tidningar då inte alla tidningar som getts ut av organisationen finns i deras databas. 

    Artiklar har sållats bort efter relevans för uppsatsen. Detta har givit mig ett material om fyra 

tidningar, med en artikel ur varje. Två olika tidningar som är utgiven av Svensk Jakt och två olika 

tidningar från Tidningen Djurens Rätt.

2.TIDIGARE FORSKNING

2.1 ROGER SCRUTON:   ETHICS AND WELFARE: THE CASE OF HUNTING  

Roger Scruton är brittisk filosof. Han har gett ut olika filosofiska artiklar, och även gett ut en del 

artiklar inom ämnet miljöetik och djur etik.7

    Scruton skriver att våra moral baseras på vad som kan anses vara rätt eller fel i olika 

sammanhang. Moralen baseras även på vad som kan anses vara dygder och vad som är önskvärt av 

oss människor. Han menar om vi ska närma oss djur och deras välbefinnande måste det utredas 

vilken typ av skyldigheter vi har mot vilka djur. Scruton tar som exempel en räv och en hund, som i 

detta fall har båda brutit benet. Han menar att räven lider lika mycket som hunden, men det är vår 

hund vi kommer prioritera. Först och främst ska människor bry sig om de djur som står dem närmat, 

och i detta fall är det våra husdjur. Scruton menar även att det beror på vilken form av relation vi 

har till djuret som avgör om handlingen kan anses vara önskvärd. Han visar återigen med exemplet 

med hunden och räven. Han menar att jaga, fånga in och sedan ta med räven till ett djursjukhus är 

dålig handling för räven, då det kan komma att stressa den och sedan skada den i det långa loppet. 

Det är annat för hunden då den är domesticerad av människan och handlingen är då även riktig mot 

oss och mot hunden.8 

    Scruton hävdar att när vi ska utvärdera ett djurs välbefinnande kan lidande i vissa fall vara 

7 http://www.roger-scruton.com/   besöksdatum: 17/1-14
8 Scruton, Roger, ”Etichs and Walefare: The case of hunting” i Philosophy, Nr: 04:2002, s.544-545

4

http://www.roger-scruton.com/


berättigat. Han menar att denna tanke är viktig när individer talar om jakt och viltvård. Scruton 

hävdar att jakt kan vara berättigat om det handlar om att bevara och förvalta vissa populationer av 

arter, där utgången kan komma att bli bättre än vad de har det nu. Vissa menar att det ska talas om 

det individuella djuret i frågan och inte om en större population, men Scruton menar på att om vi 

endast ser till ett djurs välbefinnande, kan det komma att påverka andra arters välbefinnande och 

populationer. I detta fall måste man se till det stora hela hur det kan komma påverka andra individer 

än den enskilde.9

2.2 TOM REGAN OM JAKT OCH FÄLLFÅNGST

Tom Regan är professor i filosofi vid North Carolina State University, Raleigh, North Carolina. Han 

har studerat och gett ut böcker i ämnet djuretik, och i boken  Djurens rättigheter – En filosofisk 

argumentation, har han ett kapitel som behandlar jakt och fällfångst på djur, och hur dessa 

handlingar inte kan anses vara riktig mot djur.

Regan menar dock på att all jakt och fällfångst på djur inte kan anses vara moraliskt fel. Han ger ett 

exempel på rävar som är smittade med rabies och som sedan biter mänskliga barn. Han menar på att 

om vetskapen finns om att dessa rävar bor i en närliggande skog och att det med säkerhet kan 

fastställas att det kommer ske fler attacker, då kan det sanktioneras ut jakt på rävarna. Jakten kan 

dock endast sanktioneras om det föreligger någon form av fara, men jakt som bedrivs som nöje eller 

som sport kan inte försvaras. Han menar på att de anledningar som jägare exempelvis ger för att 

rättfärdiga sin jakt på djur inte är tillräckliga. Den gemenskapen som skapas, njuta av naturen eller 

tillfredsställelsen i ett bra skott, alla dessa anledningar menar Regan på kan avnjutas utan att djur 

blir dödade. 10

    Även om jakt och fällfångst för nöjes skull kan anses vara fel behöver inte människor som 

bedriver denna typ av aktivitet vara onda eller elaka av naturen. De utför endast en handling där den 

bakomliggande tanken är att djur är en förnybar resurs och att de behöver vårdas. Regan menar på 

att djur visserligen kan förnya sig själva men att de gör det utan inblandning av människor och har 

gjort det i flera generationer innan människan började blanda sig i. Han trycker även på att djuren 

inte finns här för människans skull utan att de finns till för sin egen skull. De har ett eget värde som 

är skilt från människors värde, och genom att bedriva jakt på djur visas det ingen respekt mot dem 

som egna individer. 

    Det kommer dock invändningar från jägarna  att de skulle utföra en omoralisk handling. De 

menar på att även djur dödar andra djur i naturen och att det inte anses vara moraliskt fel. De menar 

9 Scruton, nr: 04:2002, s 558
10 Regan, Tom, Djurens rättigheter – En filosofisk argumentation, 1999, s. 323
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på att om jakten som jägare bedriver ska ses som en omoralisk handling skall även rovdjurs 

handlingar där de dödar andra djur, ses som moraliskt felaktiga handlingar. Regan menar dock på att 

djur inte kan stå till svars för sina handlingar, och de kan inte heller anses ha några plikter att följa 

moraliska lagar som människor måste följa. Vargar som jagar och dödar ett annat djur, gör inget fel 

i att göra det även fast sättet de jagar och dödar djuret på kan anses vara hemskt nog. Detta på grund 

av att det ligger i deras natur.11

    Inte heller kan det anses vara acceptabelt för mänskliga individer att döda vilda djur som en form 

av affärsrörelse. Regan menar på att det är många fler djur som blir dödade när det bedrivs någon 

form av affärsrörelse kring jakten, men genom att inte köpa deras produkter kan de heller inte hålla 

affärsrörelsen levande. Visserligen kan de individer som bedriver denna typ av affärer komma att få 

det sämre ställt, men det finns alltid risker med att bedriva ett företag. Andra människor, har som 

tidigare nämnt, inga plikter mot att hålla denna typ av affärsrörelse flyttande genom att köpa deras 

produkter.12

2.3 ROBERT W. LOFTIN OCH DEN MORALISKA JAKTEN

Robert Loftin jobbade och undervisade vid Department of Philosophy, University of Florida, vid 

tiden då artikeln skrevs. Han undervisade i flera olika kurser i ämnen som miljöetik samt 

fältornitologi.13

    Loftin presenterar i sin artikel hur jakt som inte bedrivs i vinstdrivande syfte kan rättfärdigas. 

Han börjar med att förklara att skillnad på etisk jakt och moralisk jakt. Han menar att den etiska 

jägaren är den som följer de satta lagarna och inte jagar vilt som inte är lagligt att jaga för den 

aktuella tidpunkten.14 Han menar även på att jakt som bedrivs på rätt sätt och efter rätt 

förutsättningar som plats och tid, kan ha ett visst värde för människor.15 Han tar som exempel 

människor som jagar på grund av att det är en del av deras kultur, som indianer eller inuiter. Loftin 

skriver att det skulle kunna gå att frakta förnödenheter till dessa individer, men att de i denna 

process förlorar sin kultur. I och med detta undrar han om djurens lidande i och med jakten, 

verkligen kan komma att betyda mer än det värde som människor sätter på jakten.16

    Loftin lyfter i sin artikel hur jägare försöker försvara sitt intresse för jakten med olika typer av 

argument. Ett argument som är återkommande är att jägare gör den jagade arten en tjänst då jakten 

hjälper till att reglera antalet individer. Jakten hjälper till genom att artens population inte blir för 

stor för den yta den har att leva på. Han menar att tidigare var det rovdjur som såg till att population 

11 Regan, 1999, s. 325
12 Ibid, s. 326
13 Loftin, Robert W, ”The morality of hunting” i s. 243
14 Ibid, s. 243
15 Ibid, s. 243
16 Ibid, s. 242, 243
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av djur hölls på en accepterad nivå, men han menar nu att de inte kan utföra denna uppgift. Detta på 

grund av att rovdjuren har blivit färre och kan där med inte hjälpa till att hålla populationerna nere 

på samma sätt som tidigare. Han menar även att med hjälp av jakten kan arters genpool förstärkas.17

    Loftin lyfter även tanken kring jakt på rovdjur. Vissa rovdjur som varg, björn och lo kan anses 

vara jaktbara arter av vissa individer, och på så sätt jagas även de naturliga jägarna av de mänskliga. 

Han hävdar dock att argumentet om att jaga djur på grund av att de blir för många, inte håller i 

relationen till rovdjur. Han tror att anledningen till varför vissa jägare vill jaga dessa rovdjur är för 

att det har en historisk förankring. De mänskliga individerna vill eliminera potentiell konkurrens om 

det jaktbara bytet. Han menar att jakt på rovdjur endast kan vara försvarbart om rovdjuret i fråga 

kommer att utgöra eller utgör en fara för mänskliga individer.18

    Loftin vill även poängtera att jägare som jagar som en form av fritidssyssla skiljer sig från 

affärsjakt, jakt som bedrivs som en form av affärsverksamhet, då fritidsjägaren ofta vill värna om 

det jaktbara viltet och se till att populationen hålls på en balanserad nivå. Han lyfter argumentet att 

jägare som jagar som en form av fritidssyssla aldrig har utrotat arter, men som kontrasten menar på 

att jakt som bedrivs som affärsverksamhet har gjort detta. Om jakt som bedrivs av jägare som en 

fritidssyssla skulle förbjudas, skulle det komma att skada biosfären och i sin tur djur själva. Detta då 

djur blir flera, blir det även ett större tryck på biosfären vilket leder till att den sedan inte kan 

underhålla vissa arter av djur.19

    Loftin fördömer dock troféjägare som endast jagar för ett djurs päls eller horn. Genom att bedriva 

jakt på grund av detta kommer genetiskt viktiga individer gå förlorade. Han menar att de naturliga 

rovdjuren, som exempelvis varg, endast tar individer som är svaga, sjuka eller gamla. Dessa rovdjur 

jagar inte för nöjes skull utan för att överleva. Troféjägare å andra sidan jagar de individer som har 

störst horn, bäst päls och de som har bästa möjlighet att överleva i naturen.20

    Loftin kommer fram till att om laglig jakt skulle komma att bli förbjuden skulle detta leda till att 

djuren blir många vilket kommer leda till att livsmiljöer som dessa djur lever i kommer att gå 

förlorade. De går förlorade på grund av trycket som skapas när en population av individer blir stor, 

och detta kommer skada både jaktbara och icke jaktbara djur. Dock vill han se att jägare som jagar 

för sitt höga nöjes skull visar större självbehärskning när det kommer till att jaga jaktbara arter. 21

17 Loftin, s. 243
18 Ibid, s.244
19 Ibid, s. 246-247
20 Ibid, s. 245
21 Ibid, s. 249
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3. TEORETISK BAKGRUND

3.1 BIO-, EKO- OCH ANTROPOCENTRSIM

Dessa tre kommande teorier som presenteras av Stenmark, kommer här att beskrivas i korthet. 

Dessa kommer sedan att användas som analysbegrepp, i analysen för att utröna vilken form av 

moraliskt värde vargen har i debatten.

    De sista två teorierna av Peter Carruthers och Julian Franklin kommer att användas för att tolka 

hur författarnas argument kan förstås.

3.1.1 ANTROPOCENTRISM

I sin bok beskriver Stenmark begreppet antropocentrism. Han lyfter fram att naturen och andra 

levande individer inte kan tillskrivas egenvärde. Istället är det endast människan som kan tillskrivas 

detta egenvärde, medan resterande ting och individer endast kan inneha ett instrumentellt värde. 

Detta är en grundläggande syn för antropocentrismen. Instrumentellt värde har den sak eller levande 

organism som endast kan anses vara ett medel för den mänskliga individen, medan egenvärde 

förklaras som att individen, saken eller organismen har ett värde i sig självt, att denne själv är 

viktig.22

3.1.2 BIOCENTRISM

Djuretiken rör sig under det biocentriska paraplyet. Stenmark beskriver här att under detta begrepp 

finns det tre underliggande biocentriska syner som riktar sig mot olika delar inom biocentrismen. 

Den första är stark biocentrism där en individs handlingar och miljöåtgärder ska bedömas. Det som 

kommer bedömas är hur dessa åtgärder kan komma att påverka varje levande organisms 

välbefinnande. Den andra beskrivs som svag biocentrism där samma handlingar ska bedömas igen 

men denna gång utifrån hur de kan komma och påverka alla levande organismers välbefinnande, 

men där människan sätts i första rummet. Den tredje och sista biocentriska synen, djurrättslig 

biocentrism, ska även bedömas utifrån handlingar, men denna gång utifrån hur människor andra 

kännande individers välbefinnande kan komma att påverkas av den handling som kommer att 

utföras.23 

    Stenmark presenterar Regans perspektiv och hur den djurrättsliga biocentrismen är förenlig med 

hans perspektiv. I detta perspektiv som presenteras av Stenmark, menas det på att jakten kan vara 

förenlig med denna biocentrism, men bara om det är för skydda sig, eller om det inte skulle gå att 

frambringa födda på annat sätt. För övrigt är inte jakten förenligt med den Regans biocentriska syn, 

då jakten som handling inte kan anses visa respekt mot andra kännande individer. I och med detta 

22 Stenmark, Mikael, Miljöetik och miljövård – miljöfrågornas värderingsmässiga dimension, 2011, s. 40
23 Ibid, s. 99- 100
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förespråkas även ett liv som vegetarian, för att på sätt visa respekt mot djuren. 

3.1.3 EKOCENTRISM

Det ekocentriska begreppet förklaras i boken på det sättet att det är ekologiska helheter som har ett 

egenvärde. Dessa helheter kan vara olika arter, biosfärer eller ekosystem. På sätt omfattas inte bara 

människan av detta utan det är även berg, floder, olika former av landskap, hav med flera. Med ett 

ekocentriskt perspektiv kan en individ anse att vi antingen handlar moraliskt riktigt eller moraliskt 

orätt mot exempelvis ekosystem. Ekosystem är då beroende av de moraliska val som vi gör.24

    Det definieras även i texten att stark ekocentrism menar på att mänskliga individer har 

skyldigheter mot allt som berör naturen: växter, djur, organismer, berg med flera. Stenmark 

presenterar stark ekocentrism på följande sätt:

Stark ekocentrism är synsättet att människors handlingar gentemot naturen 

eller föreslagna miljöåtgärder primärt skall bedömas på basis av hur de 

påverkar arters och ekosystems goda och i andra hand på basis av hur de 

påverkar levande människors och kommande människogenerationers samt 

andra levande varelsers välbefinnande.25

    Det presenteras även en svag ekocentrism i Stenmarks text. Den är överens med den starka 

ekocentismen så långt att det goda för de olika helheterna är en form av kriterium som är till för att 

bedöma om en handling är moraliskt riktig mot en sådan helhet. Dock anser de att dessa helheters 

stabilitet och integritet utgör en del när individer ska fatta beslut om miljövård, men det svaga 

ekocentriska perspektivet anser dock att det inte är den viktigaste delen.26

3.2 JULIAN H. FRANKLIN OCH KANT

I detta avsnitt kommer Julian Franklin att presenteras och hans tankar kring hur Kants olika 

formuleringar på det kategoriska imperativet även kan inkludera djur, som individer med eget 

moraliskt värde. 

    I detta avsnitt kommer begrepp som maxim, moraliska agenter och moraliska patienter att tas 

upp. En maxim är enligt Kant en moralisk regel, och denna moraliska regel tillfaller enligt honom 

endast den moraliska agenten. Den moraliska agenten i detta sammanhang är en förnuftig individ, 

som måste följa och blir bedömd av den moraliska lagen, medan den moraliska patienten i detta fall 

blir en individ som inte innehar ett förnuft. De moraliska patienterna har moraliska rättigheter men 

är inte bundna av att följa moraliska lagar.27

24 Stenmark, 2011, s. 103
25 Ibid s. 108
26 Ibid, s.113
27 Franklin, Julian H, Animal Rights and Moral Philosophy, 2005, s. 31, 35
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3.2.1 KANTS TEORI OCH MAXIMER

Franklin presenterar Kants teori och hur den kan sträcka sig mot att även inkludera djur, även då 

Kant menar på att detta inte går. Kants teori ser djuren som icke autonoma varelser, som inte heller 

har något självmedvetande. Då de inte innehar dessa specifika egenskaper kan de heller inte anses 

vara förnuftiga individer, och har därmed inte rätten till att få respekt. Men Franklin menar på att 

Kant har misstolkat den moraliska lagen och han menar att det inte går att neka djur rättigheter eller 

respekt. Han hävdar att djur ska ses som moraliska patienter. Förnekar mänskliga individer djur den 

rätten faller Kants teori.28

    Tanken med den första formuleringen av det kategoriska imperativet är att individer endast ska 

handla efter den maxim, genom man skulle vilja att den blir en naturlag. För att en maxim ska vara 

berättigad, måste den vara universell, och det går inte att sätta godtyckliga begränsningar på en 

maxim. Franklin ger förslag på hur en maxim ska formuleras samt hur den ska testas för att se om 

den håller för att den ska gälla som universell moralisk lag. Maximen är: 'Jag ska ljuga när det 

passar mina syften eller intressen'. Om maximen skulle appliceras på hela världen, skulle detta leda 

till att alla skulle komma med osanning, då maximen är formulerad på sådant sätt. Kant menar på 

att det inte går att göra visa regler universella då sådana regler kan komma få orimliga resultat, men 

även bli motsägelsefulla. En maxim om att en förnuftig individ endast ska ska ljuga då det gynnar 

denne, gör att det kan ifrågasättas om det är moraliskt rätt eller fel och hur samhället sedan kan bli 

lidande. 29

    Franklin hävdar att maximer som exkluderar djur först kan verka berättigade och vidare vara 

universella. Han formulerar en maxim för exkludera djur för att förtydliga vad han menar. Maximen 

är: 'Jag kan äta kött från vilket djur jag vill.' Denna maxim hindrar inte den förnuftiga individen att 

eftersträva sina mål, möjligheterna till framgång skulle inte bli sämre om denna maxim tillämpades 

och alla följde den. Den förnuftiga individen kan välja att äta kött och hur mycket av det som denne 

vill, medan andra är fria att inte äta kött. Franklin menar då på att denna maxim endast har 

restriktioner mot icke mänskliga individer. Kött vi äter antas komma från djur då maximen är 

formulerad på det sättet. Antas detta kan maximen bli universell utan att den anses bli orimlig. 

Skulle dock restriktionen om att det endast är människor som maximen gäller för, samt antagande 

om att det endast är djur vars kött det handlar om, försvinna, skulle resultatet bli annorlunda. 

Friheten till att äta vilket kött man vill, skulle fortfarande finnas kvar, men nu finns det en risk för 

den personliga sfären då det är tillåtet för andra individer att äta andra mänskliga individer. Skulle 

en sådan maxim tillåtas att bli universell skulle den tillåta kannibalism. En sådan maxim blir då 

28 Franklin, 2005, s. 31
29 Ibid, s. 32
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orimlig och kan inte heller då accepteras som universell.30

    För att utesluta de orimliga maximerna tar Franklin upp två maximer som liknar varandra, men 

som utesluts på grund av att de anses vara absurda, dock innebär uteslutandet att mänskligheten 

döms till att svälta. Den första maximen som Franklin tar upp är: 'Jag äter kött från vilket djur jag 

vill' som tidigare har visat pekar på indirekt på kannibalism. Den andra maximen: 'Jag äter vad jag 

vill' pekar även den på kannibalism och kan därför inte göras universell, men görs inte denna 

maxim universell utesluter vi även andra födoämnen som exempelvis grönsaker. Franklin försöker 

förklara och komma runt detta problem. Han ställer frågan hur människor och djur kan exkluderas 

från att ätas, utan att andra födoämnen utesluts? Franklin menar på att vi måste skilja på olika 

former av individer i detta fall. Han gör skillnaden i individer som känner smärta, människor och 

djur, och de som inte gör det, grönsaker. Individer som människor och djur har förmågan att känna 

smärta, förlust och dö en önskvärd död, vilket grönsaker inte kan eftersom att de är kännande 

individer. Att se grönsaker som ett undantag i det kategoriska imperativet kan accepteras på grund 

av att de är icke kännande individer, medan exkludering av djur inte kan accepteras på grund av att 

de innehar förmågan att känna smärta.31

3.2.2 DEN FÖRSTA FORMULERINGEN AV DET KATEGORISKA IMPERATIVET

    När det kommer till den Universella lagen, godtar den inga undantag vilket gör att den kan stöta 

på problem. Återgår vi till maximen om att äta kött och omformulerar den, kommer den att gälla för 

både djur och människor. Erkänns djur ett visst värde och rätten till rättigheter, leder till att det 

relevanta imperativet syftar till att kännande varelser inte får ätas. Den första formuleringen av det 

kategoriska imperativet blir då: handla som om maximen för din handling, genom din vilja skulle 

kunna bli en naturlag32, att gälla kännande individer likväl som förnuftiga. Franklin hävdar då att 

även djur omfattas av det första formuleringen av det kategoriska imperativet. Men det betyder inte 

att djur är mindre bundna till att vara vegetarianer än vad människor är. Förnuftiga individer är de 

enda som kan vara moraliska agenter, och de själva är subjekt för de moraliska lagarna, vilka är 

påtvingade dem på grund av förnuftet. Men då djur anses vara moraliska patienter kan de heller inte 

dömas efter de moraliska lagarna, endast få den respekt som de moraliska lagarna säger att de ska 

ha. Detta leder till att det är tillåtet för djuren att äta kött, då de är moraliska patienter och inte 

moraliska agenter. Djur blir då inkluderade som moraliska patienter i det utrymme som de 

moraliska reglerna gäller.33

    Kant har, som tidigare nämnt, förnekat djur någon form av rättighet eller värde. Han har refererat 

30 Franklin, Julian H, Animal Rights and Moral Philosophy, 2005, s. 33
31 Ibid s. 45
32 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategoriska_imperativet (Översättning av första formulering av kategoriskt imperativ)
33 Franklin, 2005, s. 35
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djur till att vara saker, men framförallt instrument för mänskliga individer att använda fritt. Franklin 

hävdar att Kant tidigare har styrkt detta genom att hänvisa till teologi som talar om naturens 

konstruktion. Franklin hävdar dock att teologi inte kan rättfärdiga exkludering av djurs moraliska 

värde. Då mänskliga individer ska utgå från det första formuleringen av det kategoriska imperativet, 

leder det till att vi har skyldigheter att erkänna att även djur har rättigheter. Mänskliga invider kan 

inte heller acceptera svagare termer, som att det finns indirekta plikter mot djur. Dessa indirekta 

plikter är inte plikter mot djuren utan det handlar om att det finns indirekta plikter mot andra 

människor genom djuren. 

    Kant presenterar olika argument för varför djur bör exkluderas. Ett av dessa argument är att djur 

inte kan vara sina egna. Han menar att djur inte har ett eget ändamål, de kan endast vara ett objekt 

för en annans ändamål, och dessa ändamål är de mänskliga individerna. De indirekta plikterna är 

endast plikter mot människor och mänskligheten. Exempelvis är det inte fel att avliva djur genom 

att skjuta dem, då djur inte äger förmåga till att döma, men det är inhumant och kan skada 

människor runt omkring samt den egna mänskligheten. Människor har en plikt jämt mot andra 

människor att visa sig mänskliga. Det anses även fel att döda djur för det egna nöjets skull då det 

visar på icke mänskliga egenskaper, vilket senare även kan leda till att en annan mänsklig individ 

dödas på samma grunder som djur. De indirekta plikterna mot djur är egentligen endast är plikter 

mot andra mänskliga individer.34

    Franklin hävdar att inget av de argument som Kant presenterar för att exkludera djur kan 

accepteras eller rättfärdigas. Han menar dock på att det heller inte är fel i Kants formulering av det 

första kategoriska imperativet. Tanken med formuleringen är att det ska tolkas som att det endast 

gäller mänskliga individer, men då det inte uttryckligen står människor i Kants formuleringen kan 

tolkningen även sträcka sig vidare mot att inkludera djur.35 

3.2.3 DEN ANDRA FORMULERINGEN AV DET KATEGORISKA IMPERATIVET

Kants tanke om djurs exkludering kan få stöd via den andra formuleringen av det kategoriska 

imperativet vilket är formulerat på följande sätt: Handla så att du aldrig behandlar mänskligheten i 

vare sig din egen eller någon annans person som medel, utan alltid tillika som ett ändamål.36 

Franklin menar dock att det endast är ett sätt att fastställa den Universella lagen ytterligare än vad 

det är gjort i det första kategoriska imperativet. Den Universella lagen fastställer de kategoriska 

imperativet genom att legitimera maximer, medan mänskligheten fastställer det genom att 

giltighetsförklara ändamål eller avsikter.37

34 Franklin, 2005, s.36- 38
35 Ibid, s. 38- 39
36 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategoriska_imperativet (Översättning av andra formulering av kategoriskt imperativ)
37 Franklin, Julian H, Animal Rights and Moral Philosophy, 2005, s. 39
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    Kant menar med sin teori att ändamål är en subjektiv grund för den egna viljans beslutsamhet. 

Han första formulering av det kategoriska imperativet behandlar endast de formella principerna för 

viljan, medan det andra formuleringen av det kategoriska imperativet behandlar viljans ändamål och 

subjektiva avsikter. Ändamålen uppstår som ett resultat av impulser som kommer ur ett materiellt 

behov. Dessa ändamål kan inte bidra med några principer som är universella. Dock är 

mänsklighetens mål och avsikter annorlunda från det subjektiva ändamålet, då mänsklighetens 

ändamål är objektiva och som har ett absolut värde, och på så vis även ett eget ändamål.38

    Kants andra formulering av det kategoriska imperativ handlar egentligen om att  inte behandla 

någon annan individ som ett medel, utan att de alltid ska behandlas som ett eget ändamål, menar 

Franklin på.  Kants andra formulering av det kategoriska imperativet talar därför inte heller om 

varför djur borde exkluderas från denna princip. Att ge falska löften till en annan individ är, enligt 

Kant, ett bevis på att den första individen använder den andra individen som ett medel, vilket gör 

handlingen moraliskt fel. För att mänskligheten ska kunna acceptera nyttjandet av en annan individ, 

måste den individen delta i ändamålet. En individ får inte användas för ett ändamål som denne inte 

delar. Kant menar att domesticerade djur kan dela ett ändamål för vilket de används för om de blir 

rätt kompenserade. Dock skiljer sig dessa djur från exempelvis mänskliga arbetare, som utför 

samma uppgift, då djurens deltagande inte är frivilligt. Mänskliga individer kan därför också delta 

som medel mot ett ändamål som de inte delar med andra, bara de bli kompenserade på sätt sätt. Då 

djur och människor kan bli behandlade på samma sätt, borde inte djuren heller användas endast som 

medel eller instrument för ett ändamål. Franklin ställer upp ett exempel för att tydliggöra 

innebörden av uttalandet. En hund som fullgjort sitt uppdrag eller sitt jobb, ska inte endast få finnas 

kvar efter sin pension på grund av människan välvilja, utan hunden ska få finnas till efter jobbets 

fullbordan på grund av det resultat som den hjälpt till med att åstadkomma. Franklin vill därför 

omformulera den andra formuleringen av det kategoriska imperativet till att: handla så att du aldrig 

behandlar kännande varelser i vare sig din egen eller någon annans endast som medel utan alltid 

tillika som ett ändamål. Detta vill han göra på grund av att människor och djur kan behandlas på 

lika sätt i samma situationer.39

    Kritiker mot Kants tanke menar framförallt på att även djur kan inneha ändamål. Den andra 

formuleringen av det kategoriska imperativet kan endast sträcka sig till förnuftiga individer som 

människor, men Franklin menar på att det inte går att rättfärdiga eftersom att det visats att djur och 

människor kan behandlas på samma sätt, vilket leder också till att djuren kan omfattas av det andra 

formuleringen av det kategoriska imperativet. Han hävdar att djur i lika höggrad kan inneha egna 

ändamål, precis som människor. Detta är en nödvändig implikation i båda formuleringarna av det 

38 Franklin, 2005, s. 39
39 Ibid, s. 40- 42
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andra kategoriska imperativet.40 

3.2.4 DEN TREDJE FORMULERINGEN AV DET KATEGORISKA IMPERATIVET

Det tredje formuleringen av det kategoriska imperativet: Handla enligt maximerna tillhörande en 

allmänt lagstiftande medlem i ett blott möjligt ändamålens rike41 består i två olika formuleringar 

som tillsammans skapar denna sista formulering. Kants tanke angående autonomi är att det anses 

som att människor är författare till moraliska lagar till vilka människorna är bundna. Vidare in i 

ändamålens rike deltar vi med andra förnuftiga varelser för att skapa ett system av legitimitet. Detta 

sista formulerin syftar då endast på människor. Då människor skapar moraliska lagar är de även 

bundna till att följa dem. Problemet som Franklin vill närma sig är inte själva ursprunget till dessa 

lagar, utan problemet till vilka dessa lagar skyddar. Franklin menar på att djur inte kan vara 

medlemmar av samvälde genom betraktelse av dessa regler. Han klargör tidigare mening genom att 

hänvisa till att djur inte kan inneha rätten till att rösta. Han menar dock på att samväldes 

perspektivet inte endast gäller för individer som samverkar tillsammans inom det. Meningen med 

det är att inte endast uttrycka det kollektiva plikter för mänskligheten för att skapa harmoni mellan 

dessa individer, utan även mellan andra kännande varelser så långt som det går att utföra. De kan bli 

tvungna att medla harmoni till djur.42

3.3 PETER CARRUTHERS OCH KONTRAKTSTEORIN

3.3.1 KONTRAKTSTEORIN

Peter Carruthers beskriver hur kontraktsteorin är uppbyggd, hur den bygger på tanken om att 

moralen är en form av inbillat kontrakt mellan förnuftiga individer. Dessa förnuftiga individer 

kommer sedan överens om regler och principer som skall styra den moraliska relationen. Carruthers 

försöker förstå teorin som att den är ett försök till att legitimera ett system av moraliska principer 

genom att visa att dessa principer skulle bli accepterade av förnuftiga individer i specifika idealiska 

situationer. Han försöker visa förnuftet i de moraliska reglerna och han försöker inte legitimera 

reglerna från ett nutida självintresse.43

    Kontraktsteorin dömer bort tanken om att moralen är form av konstruktion, skapad av människan 

för att värna om relationer inom det egna samhället. Istället anser en del kontraktsteoretiker att 

människor har moral på grund att de har ett förnuft. Dock hävdar Carruthers på att människan inte 

alltid kan vara förnuftig, vilket gör att kontraktsteoretiker väljer att använda sig av en annan variant 

av det inbillade kontraktet: vi flyttas från ett begränsat förnuft, mot att representera det vi skulle 

40 Franklin, 2005, s.44- 45
41 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategoriska_imperativet  (Översättning av tredje formulering av kategoriskt imperativ)
42 Franklin, 2005, s. 46- 47
43 Carruthers, Peter, The animals Issue – Moral theory in practice, 1992, s. 35- 36
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välja om människor var absolut förnuftiga.44

   För många teoretiker inom kontraktsteorin den normativa principen om autonomi, tanken om att 

individer i största möjligaste mån inte ska blanda sig i andra individers handlingar, central. På detta 

vis skapas det ett försvar mot andra individer och grupper. Det skapar även regler som accepteras av 

den offentliga sfären där individer förhåller sig till varandra, men det finns även en privat sfär där 

individer kan känna sig fria till egna val, utan behöva följa moraliska direktiv som gäller i det 

offentliga.45

    Kontraktsteorin bildar uppfattningen om kontrakt mellan förnuftiga individer, regler och 

principer som kommer ur detta samband måste antas vara känt av alla. De regler och principer som 

kommer fram ska vara offentligt förhandlingsbara och försvarbara i öppen dialog med andra 

förnuftiga individer. Förnuftiga individer ska efter dessa preferenser välja reglerna och principerna 

som är opartiska och utan några undantag. Det skulle exempelvis vara oacceptabelt om en regel 

fanns för att straffa eller skada oskyldiga. Carruthers menar på att en sådan regel skulle komma att 

försvaga hela systemet. Dock anser kritiker att teorin är minimalistisk och negativ. De syftar till att 

det finns regler som hindrar oss från att bland oss i andra individers liv, men det finns ingen regel 

om att ingripa i vissa situationer, där det krävs ingripande. Regler finns om att vi inte får ta en annan 

förnuftsbärande individs liv, men ingen regel om att ingripa för rädda ett sådant liv. Carruthers 

hävdar att anklagelserna ligger i att kontraktsteorin fokuserar på rättvisa och att den exkluderar 

välgörenhet.46

3.3.2 MORALISK MOTIVATION

Carruthers skriver att det kan vara problematiskt att utreda vad kontraktsteorin säger om den 

moraliska motivationen. Han menar på att frågor som exempelvis: ”varför ska jag vara intresserad 

av vilka principer en förnuftig person väljer bakom okunnighetens slöja?” kan dyka upp. 

Okunnighetens slöja, ett begrepp myntat av John Rawls, är ett stadium där en individ släpper allt 

som är personligt: kön, längd, vikt, social status och andra privata intressen i kontraktsteorin. 

Individen frångår helt sin privata livssituation. Detta göra individen för att kunna fatta förnuftiga 

och rättvisa beslut utifrån samhällsfakta utan att ens egna preferenser spelar in och skapar fördelar. 

Carruthers nämner att Rawls menar på att beslut som är fattade bakom okunnighetens slöja är 

rättvisa. Varför är vi då intresserade av rättvisa? Det är en fråga som dyker upp i samband med 

detta. Återigen använder Carruthers sig av svar som är givet av Rawls. Det är för att förnuftiga 

individer bryr sig om moral, för utan moralen kan det inte heller finnas en långsiktig lösning på 

våldsamma eller sociala konflikter i det moderna och sociala samhället. Detta för att vi idag inte kan 

44 Carruthers, 1992, s. 36
45 Ibid, s. 40
46 Ibid, s. 42- 43
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vända oss mot teologiska auktoriteter för att lösa moraliska dispyter när dessa dyker upp. 47

3.3.3 KONTRAKTSTEORIN OCH DJUR

Ur Rawls synvinkel, är moral ett system av regler i samhället, skapade av förnuftiga individer. 

Carruthers anser att det endast är dessa förnuftiga individer som har moraliska rättigheter och som 

får skydd av de moraliska reglerna. Han anser att det inte finns tillräckliga anledningar till att 

inkludera icke-förnuftiga individer under dessa regler, och då djur inte anses vara förnuftiga 

individer skall inte heller dessa inkluderas, då inte heller innehar ett moraliskt värde. Detta stött på 

kritik och och dessa kritiker anser att djur kan inkluderas under kontraktsteorin. Kritiker menar på 

att djuren i okunnighetens slöja kan få representeras av förnuftiga individer, där de då förespråkar 

djurs rättigheter och intressen. Även om detta skulle accepteras, skulle detta inte skapa en rättvis 

syn på djur, istället skapas det en syn där djuren är människors jämlikar och har lika rättigheter, 

även fast de är drivna av andra behov och innehar andra kvalitéer. De kanske inte har samma rätt till 

egendom men de har samma rätt till liv, och djurens förespråkare skulle inte heller nöja sig med 

något mindre, då de i okunnighetens slöja fortfarande inte har en moralisk övertygelse. Dessa 

representanter kan inte acceptera att djur har ett lägre moraliskt värde än människor. Carruthers 

anser att det är extremt att ge djur samma moraliska värde som människor, och kan därmed inte 

heller accepteras. Ytterligare kritik mot djurens lika moraliska värde, är då om dessa icke förnuftiga 

individer ska ha representanter i okunnighetens slöja, så skall även andra icke förnuftiga individer 

få bli representerade. Detta gör att stenar, växter, mindre organismer, berg och ruiner, även skulle få 

bli representerade av förnuftiga individer. De moraliska rättigheterna blir stora och orealistiska 

vilket leder till att ingen skulle kan acceptera den tanken. Men det starkaste argumentet Carruthers 

presenterar mot representanter för djur i okunnighetens slöja, är att den tanken är allt för godtycklig. 

Påståenden om djurs rättigheter har skapats i en icke-beroende ställning och det finns inte heller 

någon form av förnuft bakom påståendet, utan det har skapats för att nå önskat resultat: att djur ska 

få moraliska rättigheter och värde.

    Carruthers har tolkat Rawls på ett sådant sätt att den reflexiva jämvikten är viktig då det är där vi 

testar våra moraliska övertygelser och ser om dessa är tillförlitliga i verkligheten. Han fortsätter 

med att Rawls hävdar att en etisk teori måste stämma överens med många av våra moraliska 

övertygelser för att den etiska teorin ska anses bra. Carruthers menar på här att vi redan har 

moraliska övertygelser om hur man som individ bäst behandlar djur. Han fortsätter med att valet av 

principer i okunnighetens slöja skapar en koherent vision om hur moralen är beskaffad. Moraliska 

regler är skapade för att upprätthålla respekten mellan andra förnuftiga individer, under 

förutsättning att reglerna och principerna kommit till under total okunskap om det egna privata 

47 Carruthers, 1992, s. 44
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fakta. Men om individer får information om att denne ska representera djur och deras intressen i 

urvalet av moraliska regler och principer, försvinner koherensen på grund av information som inte 

är relevant, och på så sätt blir även moralbegreppet oklart.48

3.3.4 DJUR SOM EGENDOM I KONTRAKTSTEORIN

Djur saknar moraliska rättigheter i kontraktsteorin men detta betyder inte att förnuftsbärande 

individer kan behandla dem efter eget önskemål. Djur har fortfarande någon form av moraliskt 

värde, men inte alls i lika hög grad som förnuftsbärande individer. Djur kan indirekt hamna under 

teorins regler och principer, men ej som individer med egna rättigheter, utan som den förnuftiga 

individens egendom. Om kontraktsteorin skapar regler och principer för den egna egendomen blir 

situationen sådan att en annan förnuftsbärande individ inte får skada en annans egendom. Egendom 

kan vara djur likväl som ett hus eller en bil. Carruthers menar på att det är viktigt att särskilja vems 

rättigheter som respekterar. I en sådan situation som presenterats ovan är det inte djurets rättigheter, 

utan den förnuftsbärande individens, den som äger djuret, vars privata egendom respekteras, då 

djuret inte bär på något eget förnuft. Det är dock endast en minoritet av alla djur som får indirekt 

skydd av teorins regler, då många djur inte har någon ägare, framförallt de vilda djuren. Det är inte 

heller klart att djur får skydd under teorins regler om de ses som egendom, då den förnuftsbärande 

individen har rätt att göra vad denne behagar i den privata sfären med egna egendom. Individen får 

hoppa på sin bil, tända eld på sitt hus likväl som att individen skulle kunna skada sitt djur. Denna 

förklaring känns inte rimlig då andra kommer reagerar på djurs lidande. En annan förklaring är att 

många människor bryr sig om djur och då många gör det skapar det ett offentligt intresse för hur 

djur ska behandlas. Carruthers liknar det med att många bryr sig om gamla byggnader och 

arkitektur, vilket leder till att det skapas moraliska regler och principer för hur dessa gamla 

byggnader ska behandlas för visa respekt mot de individer som bryr sig om dem. Det skapar 

moraliska plikter mot dessa individer. I djurens fall blir situationen följande: då många människor 

bryr sig om djur och dessa individer kan komma att reagera starkt på att djur lider, skapas moraliska 

plikter för att inte skapa onödigt lidande för djur, för att inte göra de djurälskande förnuftsbärande 

individerna upprörda. Återigen måste det här särskiljas för vem plikterna och rättigheterna skapas 

och respekteras. Även fast det kan tolkas som att det är för djurens rättigheter, är fallet inte sådant. 

Då djur inte har ett förnuft kan inte heller regler eller plikter skapas för att skydda dem, utan 

reglerna och plikterna skapas för de djurälskande individerna för att de inte ska bli upprörda. 

Indirekt i detta fall har vi plikter mot djur, men inte för deras skull utan för de individer som bryr sig 

om dem. Carruthers menar dock på att djuren inte innehar något större moraliskt värde, vilket gör 

att deras intressen och liv inte kan vägas mot den förnuftsbärande individens. Dessa plikter kommer 

48 Carruthers,1992, s. 98- 100
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inte heller upp till ytan om inte djurälskande individers intressen ska respekteras. Djurälskande 

individer kan dock få det svårt att stoppa vissa handlingar mot djur som gör det möjligt för de 

förnuftsbärande individerna att må bättre, exempelvis djurtester för att få fram nya förbättrade 

mediciner, som kan förbättra livskvalitén för andra förnuftiga individer.49

    Även detta närmande stöter på svårigheter. Det sunda förnuftets moraliska övertygelse kan inte 

inhysa vissa element under sitt paraply. Ett av dem är att våra indirekta plikter mot djur kan 

förekomma både i en offentlig och privat sfär. Carruthers hävdar att föregående närmande talar om 

varför det är fel att tillfoga djur smärta offentligt, men det är inte alls lika tydligt eller klart varför 

det skulle vara moraliskt fel att tillfoga djur smärta i den privata sfären. I den privata sfären ser inte 

den djurälskande individen vad för form av behandling ett djur får, vilket leder till att de då inte 

heller själva lider. Handlingen skulle i ett offentligt rum kunna anses vara moraliskt fel, men då det 

inte finns någon inom den privata sfären som dömer ut handlingen, begås heller inget fel. Det är en 

del av det sunda förnuftets moraliska övertygelse att grymhet mot djur är fel på grund av vad som 

utförs mot djuren, inte på grund av det det lidande det kan skapa hos sympatisörerna, som ett mer 

modernt närmande skulle föreslå. Carruthers hävdar att kontraktsteoretiker skulle försöka ge 

lösningar på problemet genom att förespråkar djur som objekt med förmågan till handling på eget 

initiativ. Risken skulle bestå i att djuret skulle kunna fly från den dåliga behandlingen, vilket då 

även riskerar att den privata handlingen blir offentlig. Detta leder då återigen till att det kan skapa 

starka reaktioner från de individer som sympatiserar med djur. Carruthers anser att sådana 

övervägande kan anses vara svaga och han menar på att kontraktsteorin inte kan inhysa allt vad det 

sunda förnuftet säger om handlingar jämt emot djur, bara genom att ge dem moraliskt värde, på 

grund av att många bryr sig om djur.50

3.3.6 FÖRMÅGOR

Carruthers skriver att djur inte kan räknas som förnuftiga i någon form på grund av att de saknar 

många av de grundläggande förmågor som gör människor förnuftiga. Förmågan att planera 

långsiktigt in i framtiden, förmågan för att utforma sociala regler, samt utarbeta vilka konsekvenser 

som kan bli av om man bryter mot dessa.51

    Carruthers framhäver att förmågan till att bry sig om andra individer på en känslomässig nivå 

som en av de förmågor människor besitter redan ifrån födseln. Han menar på att vi har denna 

förmåga oavsett om det handlar om den närmaste familjen eller vänkretsen. Vi kan även bry oss om 

andra saker än biologiska individer, exempelvis icke levande saker. Han hävdar att denna förmåga 

49 Carruthers,1992, s. 105- 107
50 Ibid, s. 108- 109
51 Ibid, s. 143
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innehar alla människor oavsett ålder och intelligens.52

    En annan förmåga som skiljer oss från djuren är förmågan till ett artikulerat tal. Det finns de som 

hävdar att djur är förnuftiga för att de har ett språk som de kan uttrycka. Exempelvis när en hund 

hör att husse eller matte kommer hem från jobbet, kan hunden ställa sig vid dörren och uttrycka 

glädje med kroppen och med skall. Carruthers menar dock på att detta argument är alltför 

godtyckligt, och detta argument har inte heller stött på något större motstånd. Han hävdar att djuren 

inte har det artikulerade språk som vi människor har och de kan inte heller uttrycka önskningar, och 

de har inte förmågan till att planera långsiktigt för framtiden och basera sina val och reflektera över 

konsekvenserna som kan komma av dessa val. Djur kan visserligen lära sig saker på en kognitiv 

nivå, men det omfattar inte önskningar eller övertygelser.53

    Vissa skulle här hävda att djuren till viss mån är förnuftsbärare eftersom att de följer en 

strukturerad plan. Vissa djur samlar föda under sommaren för att spara till vintern, andra djur äter 

sig feta för att sedan gå i ide. Carruthers hävdar dock att djuren inte gör dessa val medvetet, utan de 

handlar via instinkt på grund av att det finns inprogrammerat i deras DNA. Om temperaturen stiger 

eller om solen går upp, aktiverar det en impuls hos djuret vilket får den att utföra denna handling. 

Det är en reaktion på en rad olika händelser i naturen.54

3.3.7 KARAKTÄR, JAKT OCH DJUR

Som tidigare nämnt, skadar vi ingen förnuftsbärande individ som sympatiserar med djur, om vi 

orsaker djur lidande i den privata sfären. Ändå kan det anses vara moraliskt fel, och detta på grund 

av att det säger något om den förnuftiga individen karaktär. Denna typ av handling speglar en dåligt 

karaktär, vilket även visar på karaktärsdrag som kan anses vara omänskliga, eller anses vara 

respektlöst mot de djurälskande individerna. De omänskliga dragen är de drag en individ ska 

undvika.55

    Carruthers kommer då till frågan om jakt kan anses vara ett tecken på dålig karaktär även om 

djuret inte utsätts för något lidande, utan dör en smärtfri död. Han hävdar att så är inte fallet. 

Carruthers betonar att allt handlar om vara en förnuftig individ återigen. Vi kan känna sympati för 

en annan när en förnuftig individ dör, men inte när det handlar om ett djur som dör snabbt och 

smärtfritt, då de inte är förnuftiga individer. En förnuftig individ kan känna och tänka kring den 

döde individen, framförallt vad döden kan betyda för de närmaste anhöriga. Carruthers menar på att 

djur inte har de tankar om döden, och att låta djur dö snabbt och smärtfritt visar inte på dåliga 

karaktärsdrag. Dock att inte visa på sympati när den förnuftiga individen dör kan visa på brister i 

52 Carruthers, 1992, s. 117
53 Ibid, s. 126-127, 131
54 Ibid, s. 133- 134
55 Ibid, s. 146- 147
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karaktären.56

    Dock anser han att djuren inte ska utsättas för någon form av onödigt lidande. Han förklara 

begreppet onödigt lidande med termer som: ingen anledning, obetydliga orsaker eller för den egna 

sakens skull. Sedan kan inte djur och förnuftiga individers rättigheter vägas mot varandra då djuren 

inte har rättigheter till att börja med. För förnuftiga individer som jagar för nöjes skull och inte för 

att försörja sig, gör det utifrån motiv som kan anses vara obetydliga i jämförelse med vilket lidande 

som orsakas. Carruthers hävdar dock att syftet med jakten inte är av sadistiskt intresse, det behöver 

inte vara djurs lidande som är objektet för det valda nöjet. Han menar dock på att det inte går att 

skilja från åtnjutandet av makt. Syftet med jakten kan vara upplevelsen vilket gör att man inte jagar 

djuret för djurets skull, utan individen jagar för sin egen skull.57

4. ANALYS AV MATERIALET

4.1 TORSTEN MÖRNER OCH   TA INTIATIVET OM VARGARNA!  

4.1.1 ARTIKELN I KORTHET

I artikeln Ta initiativet om vargarna! debatterar Torsten Mörner om hur Sverige måste ta ett aktivt 

kliv i frågan om varg inom den svenska rovdjurspolitiken. Mörner menar på att EU:s habitatdirektiv 

är inaktuellt.

     EU:s habitatdirektiv är det dokument där det står formulerat hur medlemsländerna i EU ska 

förhålla sig till den biologiska mångfalden och ekosystemen. Det som talar emot vargjakten i  

habitatdirekivet är dess 12:e paragraf som talar om skydd för hotade arter. I bilaga 4 som bifogats 

med habitatdirektivet finns varg med som en art som ska skyddas och därmed inte får bedrivas jakt 

på.58

    Mörner tar upp två olika teser. Tes är den åsikt som författaren försöker argumenterar för eller 

mot. Hans ena tes är att Sverige bör tillåta vargjakt för att få en bra vargförvaltning, vilket enligt 

honom skulle innebära vargens fortsatta överlevnad men under kontrollerade former, och jägarna 

ska vara en del av denna förvaltning. Hans andra tes är att Sverige inte kan vänta på att EU ska fatta 

beslut om ändringar i det nuvarande direktivet, utan att istället som land ta första steget.59  Mörners 

artikel kan tolkas som att Sverige ska utöva skyddsjakt utan att invänta klartecken från EU. Jag har 

valt att endast behandla den första tesen då jag anser att den andra tesen inte är relevant, men 

kommer tas upp som ett contra-argument till första tesen.

56 Carruthers, 1992, s. 155- 156
57 Ibid, s. 156-157, 160
58 EU, (1992), Rådets Direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 

växter. s. 9-10, 62.
59 Mörner, Torsten, ”Ta initiativet om vargarna!” i Svensk Jakt, 2012:05, s.30
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4.1.2 PRO-ARGUMENT

T:  Sverige bör tillåta vargjakt för att få en hållbar 

vargförvaltning och vargstam

__________________

P1: Habitatdirektivet måste förändras  då genom Eu:s expansion 

har det tillkommit nya rovdjursstammar och naturtyper60

P1P1: Habitatdirektivet har inte tagit hänsyn till Eu:s expansion 

när det formulerades för 20 år sedan

F1P1: Det behövs en uppdaterad rovdjurspolitik

     Mörner tolkas som att ha ett ekocentriskt synsätt då han vill ha en förvaltning, vilket innebär att 

han vill att vargen ska få finnas i naturen och bli en del av ekosystemet eller som en egen helhet i 

detta ekosystem. Stenmarks specificerar det ekocentriska perspektivet som att det är helheter som 

har ett egenvärde, som exempelvis arter. Arten varg har därmed ett egenvärde, men som individ har 

vargen endast ett instrumentellt värde, ett medel för ekosystemet att upprätthålla naturen och dess 

biologiska mångfald, vilket stämmer överens om Carrutherss teori om att djur inte kan inneha något 

moraliskt egenvärde. Den har även ett instrumentellt värde som individ för den egna arten, för att 

upprätt hålla balansen.

    Då Mörner inte nämner i sin text något om vargens lidande och därmed inte heller vargens 

välbefinnande samt att det inte är på grund av att skydda människan eller skaffa fram föda som 

Mörner vill ha en förvaltning, har han inte biocentriskt synsätt. Mörner har inte heller ett 

antropocentriskt synsätt då fokus inte ligger på mänskliga individer, utan på att vargen ska anpassas 

till ekosystemet.

    EU's habitatdirektiv har en starkt ekocentrisk prägel då direktivet inte enbart fokuserar på artens 

välbefinnande och existens utan utifrån hela ekosystem. Detta gör att vargen har ett instrumentellt 

värde då vargen är en del av ekosystemet.

   Det tolkas som att EU's direktiv och Mörner har samma syn på vargens värde, men att Mörner 

motsätter sig det nuvarande direktivet och han menar på att det behöver uppdateras

    Carruthers menar på att samhället är skapat av moraliska regler och lagar som har anpassats efter 

förnuftiga individer. Det finns inte någon anledning till att inkludera icke-förnuftiga individer, 

exempelvis djur. Djuren har enligt Carruthers inget egenvärde och i Mörners artikel framkommer 

det att djuret endast har ett instrumentellt värde för antingen ekocentrismen, där vargen blir en del 

av ekosystemet och det är ekosystemet som är viktigt.

60 http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/europe_nature_for_you/sv.pdf
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   Vargen får här skydd av habitatdirektivet då det uttrycker att jakt på skyddade arter är fel, vilket 

gör att det kan kopplas till Carrutherss teori om djur som egendom enligt kontraktsteorin, där en 

annan individs egendom inte får skadas. Vargen får inte jagas eller fångas då detta innebär att man 

skadar någon annans egendom och utför en felaktig handling, dock inte mot vargen som individ 

utan mot EU och den satta moraliska regeln.

    Argumenten som presenteras kan anses bedöms vara ett faktapåstående då det kan kontrolleras att 

detta verkligen stämmer att det tillkommit nya naturtyper, dock har det normativa inslag på grund 

av att det anses att direktivet måste ändras  på grund av det. Det tolkas som att Mörners perspektiv 

anser att vargen får skydd av reglerna som en individ med egenvärde istället för en individ med 

instrumentellt värde, vilket enligt Carruthers teori är fel då vargen inte kan inneha egenvärde, vilket 

då bryter mot den norm som Carruthers förespråkar, att människor är de enda förnuftiga individerna 

som kan få skydd av moraliska regler. Den tolkning som görs är att EU går emot den normen utifrån 

vad Mörner skriver då han verkar ha tolkat EU's habitatdirektiv som ett sätt att sätta ett moraliskt 

egenvärde på vargen. Det kan uttydas som att EU och Mörner har samma synsätt, men har gjort 

olika tolkningar av habitatdirektivet.

    I kommande argumentation frångås materialet i klartext för att fördjupa förståelsen av 

argumenten. Detta görs genom att presentera andra röster i debatten. Detta är relevant i anslutning 

till Mörners artikel då han i vissa avseenden talar om skeenden i samhället som han inte specificerar 

tydligare.

P2 Riksdagen beslutade 2009 om att Sverige skulle ha en 

vargförvaltning för att strama upp det regelverk som finns 

kring vargen.61  

F1P2 Beslutet fick även stöd av LCIE (Large Carnivore 

initiative for Europe) som menar att skyddsjakt endast får 

bedrivas på speciella grunder, exempelvis om de orsakar 

skada på människans egendom.62

LCIE är en grupp experter som frivilligt hjälper till med att bevara stora rovdjur i Europa. De 

erbjuder sina tjänster som till exempel till EU. De olika medlemmarna i denna organisation delar 

med sig av sin erfarenhet kring ekologi, social forskning, hantering av vilda djur med mera. Dessa 

61 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-
2012/Forvaltningsplan-for-varg/

62 Cinque, Serena, I vargens spår: myndigheters handlingsutrymme i förvaltningen av varg, 2008, s.140
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forskare är utspridda över hela Europa och bedriver olika typer av forskningsprojekt.63

    I Mörners argumentation, som här är klara faktaargument då besluten ligger bakåt i tiden och kan 

därmed kontrolleras, verkar vargen få ett skydd av riksdagen på ett sätt som liknar Carruthers tankar 

om djur som egendom, där vargen får skydd av riksdagen i form av vargförvaltning. Carruthers 

menar på att djur inte kan inneha ett förnuft, men att de fortfarande har en form av moraliskt värde, 

men inte lika högt som människan. Han menar också att djur kan få skydd av regler och lagar som 

människors egendom. I detta fall anses det som att vargen får skydd av vargförvaltningens mål och 

regler som präglas av ett biocentriskt perspektiv där vargen har ett egenvärde. Målet med 

vargförvaltningen, som Naturvårdsverket skriver på sin hemsida, är att främja relationen mellan 

människa och varg, vilket ska leda till att de kan leva tillsammans i samförstånd, samt att öka 

toleransen för varg och minska illegala jakter. Detta visar på ett biocentriskt synsätt, där vargens 

välbefinnande är lika viktigt som människans.64

    Här tolkas det som att vargen enligt Mörner får skydd hos vargförvaltningen. Han har som 

tidigare nämnt, en ekocentriskt syn på vargen, där vargen ska förvaltas för ekosystemets skull, men 

där vargförvaltningen vill främja relationen mellan människa och djur, där vargen har ett egenvärde.

    Riksdagens förvaltningsplan som är framtagen av Naturvårdsverket har ett biocentriskt synsätt 

och vargen har därmed ett egenvärde. Vargen ska förvaltas för sin egen skull eftersom att det skapas 

en egen förvaltning kring den, och att den inte får dödas utan någon större anledning. Det tolkas  

som att förvaltningsplanen är till för att visa respekt mot vargen som individ och att även den har 

rättigheter att existera. Ytterligare tolkning som görs grundar sig i det antropocentriska perspektivet, 

med utgång i F1P2, där slutmålet talar om människan. Skadar vargen en annan människas egendom 

kan det fattas beslut om skyddsjakt för att värna om människans säkerhet. 

     Skyddet som vargförvaltningen ger vargen är inte förenligt med Carruthers teori på grund av att 

vargförvaltningen sätter ett egenvärde på vargen, medan Carruthers anser att djur inte är 

förnuftsbärande individer. Därmed anses djur inte heller ha något högt moraliskt värde. Men tolkas 

det ur det antropocentriska perspektivet kan handlingen vara riktig, jämt emot människan. 

Carruthers skriver om att slutmålet är människan, och skadar då vargen människans egendom kan 

beslut fattas om skyddsjakt för att skapa en rättvisa mot andra mänskliga individer. 

    Kommande argument frångår även det materialet i klartext. I detta fall frångår formuleringen 

materialet på sådant sätt att det är till att fördjupa förståelsen i Mörnes argument då han uttrycker 

sig oklart.

63 http://www.lcie.org/AboutLCIE.aspx
64 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-

2012/Forvaltningsplan-for-varg/
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P3 Det finns starkt stöd för vargförvaltningen  i Sverige för att 

bevara den biologiska mångfalden.65

I detta argument uttrycks det en form av ekocentrisk prägel. Detta på grund av att det uttrycks att 

individer vill att det ska finnas en biologisk mångfald. För att det ska finnas en biologisk mångfald 

måste det finnas en variation bland arter. Då det finns flera arter finns det även flera olika helheter. 

Då det finns flera olika helheter pekar det på Stenmarks beskrivning av det ekocentriska 

perspektivet. Vargen som individ har återigen inget egenvärde, men som art är den viktig och bidrar 

till den biologiska mångfalden, vilket gör att arten har ett egenvärde. Argumentet kan anses vara ett 

faktaargument då det kan styrkas med hjälp av rapporter för att se om detta stöd finns.

    Utifrån Carruthers teori kan argumentet P3, tolkas som att människan vill ha varg för att vi 

människor drivs av en moralisk motivation, och då kommer vargförvaltningen som en lösning för 

att undvika våldsamma eller sociala konflikter i samhället. Det kan tolkas som att vargförvaltningen 

försöker skapa en hållbar situation mellan vargen och de mänskliga individerna. Dock kan det 

tolkas annorlunda ur Franklins perspektiv. Franklin hävdar utifrån Kants andra formuleringen av det 

kategoriska imperativet, där man inte får behandla en annan kännande individ som ett medel för sitt 

eget ändamål, om inte individen delar samma ändamål. Genom att visa ett starkt stöd för en 

biologisk mångfald kan det tyda på att vargen som art och moraliska agenter delar ett och samma 

ändamål. Vargens ändamål är att finnas till, och de moraliska agenterna vill se en biologisk 

mångfald, där vargen kan ses som en del av det ändamålet. Vargen som art blir då ett medel för 

människan att uppfylla detta ändamål, men då den delar samma slutmål, kan inte handlingen ses 

som moraliskt oriktig. 

4.1.3 CONTRA-ARGUMENT

I den kommande argumentationen tas det upp andra parter i debatten för att tydliggöra och fördjupa 

förståelsen i de contraargument som kan tas upp mot Mörners argumentation.

C1: EU:s Nuvarande habitatdirektiv säger att jakt på vissa hotade 

arter inte får bedrivas.66

C1C1: Forskaren Serena Cinque från LCIE, menar att jakt på 

varg inte skulle bryta mot EU:s habitatdirektiv, med stöd av 

direktivets 16 paragraf.67

65 http://www.de5stora.com/illustrationer/fil_20130702093144.pdf    s. 14
66 EU, (1992), Rådets Direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.  

Dokument nr: 1992L0043— SV— 01.01.2007 — 005.001— 1 s. 9-10, 62.
67 Cinque, 2008, s. 29
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     Här tolkas det som att habitatdirektivet brister i koherensen då habitatdirektivet §12 inte tillåter 

jakt av hotade arter, medan forskargruppen LCIE anser att den inte gör det enligt §16 i direktivet. C1 

är i detta fall ett rent faktapåstående då det framförallt står i direktivet att arter inte får jagas. Detta 

värderas då som trovärdigt på grund av att det går att kontrollera rent faktamässigt.

    Mörner anser att habitatdirektivet måste ändras, medan gruppen LCIE anser att det inte 

behöver ändras då jakten inte strider mot direktivet. Vad är det då som gör att Mörner anser att 

direktivet måste ändras? Det kan vara på grund av att habitatdirektivet i sig består i att bidra till 

biologisk mångfald för att främja ekonomiska, kulturella och regionala behov för att främja en 

hållbar utveckling, och att säkerställa den biologiska mångfalden.68 Den ändring som Mörner kan 

vara ute efter är att direktivet måste preciseras för att säkerställa att jakten inte bryter mot direktivet 

när det kommer till vargjakten. 

     Argumentet uttrycker att jakt på varg inte kan anses vara oetiskt då LCIE säger att den inte bryter 

mot det nämnda direktivet. Mörner menar att det finns en form av konflikt mellan EU-

kommissionen och LCIE då båda stödjer sig på habitatdirektivet, men de hävdar olika saker, och har 

två olika perspektiv

    Här hävdas det att LCIE har ett ekocentriskt synsätt där man vill att vargen ska vara medel för att 

främja ekosystemen i Europa. LCIE menar på att vargen endast har ett instrumentellt värde för 

ekosystemet, då vargen ska hjälpa till att stärka och göra denna helhet stark så att alla kan ta del av 

den.

    Det tolkas som att reglerad jakt då blir viktig för att vargantalet ska hållas på en hållbar nivå, för 

att inte skada ekosystemet på grund av inavel.

   Även EU-kommissionen ser vargen ur ett ekocentriskt perspektiv. De har i ett av sina dokument 

skrivit följande:

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för införande av ett strikt 

skyddssystem i det naturliga utbredningsområdet för de djurarter som finns 

förtecknade i bilaga 4 a, med förbud mot a) att avsiktligt fånga eller döda 

exemplar av dessa arter i naturen, oavsett hur detta görs.69

EU-kommission intar här en ekocentrisk ställning där vargen omtalas som art, och att individer 

inom denna art inte får fångas. Det kan då tolkas fram som att vargen har ett instrumentellt värde 

som individ, men som en egen helhelt har den ett egenvärde, då Stenmark skriver att helheter som 

68 http://www.jagareforbundet.se/dalarna/orsa/images/analys_art-habitatdirektivet.pdf   
69 EU, (1992), Rådets Direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.  

Dokument nr: 1992L0043— SV— 01.01.2007 — 005.001— 1 s. 9, 62
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exempelvis arter har ett egenvärde. Kommissionens text tolkas som att arten ska skyddas för sin 

egenskull och inte för människans, på grund av att den anses vara utrotningshotad och står på den 

röda listan.70

    Carruthers skulle förkasta tanken om att vargar ska skyddas eller förvaltas för sin egen skull. Han 

menar att skyddet endast kan anses vara förnuftigt om djur skulle tillåta sig att ha representanter i 

okunnighetens slöja när kontraktet utformas. Men skulle slutmålet med förvaltningen av vargen 

vara för människans skull, skulle Carruthers teori även kunna användas som en teori mot 

vargjakten.

    Franklin skriver, utifrån Kants teori, att det inte ska skapas maximer som kan komma att skada 

andra individer. Här har det skapats en maxim om att vargen inte får skadas eller jagas. Maximer 

har skapats för att skydda vargen och inte skada den. Ur Franklins perspektiv kan det ses som att 

denna handling, skapandet av den maxim, är riktig då den inte utgör någon fara för vargen som 

individ.  

4.2 DAG LINDGREN OCH   GE VARGEN EN GYNNSAM BEVARANDESTATUS NU  

4.2.1 ARTIKELN I KORTHET

Dag Lindgren presenterar i sin debattartikel i Svensk Jakt, att vargen har en hög inavelsgrad vilket 

gör att det skulle ta mycket lång tid för att stammen ska få en gynnsam bevarandestatus.71 Begreppet 

gynnsam bevarandestatus förklaras med att vargstammen ska vara långsiktigt livskraftig och med 

god genetisk status.72 Begreppet gynnsam bevarandestatus används när man talar om att en art kan 

anses komma att vara livskraftig under på längre sikt, men även att de kommer att kunna fortsätta 

att leva i det nuvarande utbredningsområdet som de lever i, och att det inte heller kommer att 

minska. Begreppet tyder på att arten som får detta begrepp kommer att vara livskraftig, kunna leva 

vidare på långsikt och kommer kunna göra det i den miljö som den nu befinner sig i.73 Lindgren 

använder begreppet som en status vargen måste få för att jagas, för att den sedan ska kunna få en 

gynnsam bevarandestatus. 

    Han beskriver hur det skulle gå snabbare för vargen att uppnå det önskade antalet individer 

genom att öka avskjutningen på den inavlade stammen, samtidigt som han vill se en ökning av 

vargar från djurparker eller andra länder för att nytt blod ska få större genomslagskraft. Det problem 

som finns dock för att öka avskjutningarna är att EU inte tillåter jakt på varg om inte vargen har en 

gynnsam bevarandestatus, och beslut om detta tar svenska myndigheter. Tesen som Lindgren för i 

70 http://www.iucnredlist.org/details/3746/0 
71 Lindgren, Dag, ”Ge vargarna gynnsam bevarandestatus nu!” i Svensk Jakt, 2012:06, s. 30-31
72http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/vilt/genetisk-
forstarkning/Grafik-varg-i-forvaltningsplan-2012.pdf
73 https://www.rovdjur.se/objfiles/1/VR32013gybseu_336060923.pdf , s.21
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sin artikel är att svenska myndigheter måste besluta om vargen har en gynnsam bevarandestatus nu 

för att vargstammen i tid ska hinna bli en livskraftig vargstam på lång sikt.74 

    Rovdjursutredningen är en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen att utvärdera 

rovdjurens utveckling i landet. De har i uppdrag att analysera och hitta åtgärder för vargen, samt hur 

vi ska kunna underlätta invandring för varg från öst. Rovdjursutredningen berör andra arter än 

vargen, men endast vargen är en den som kommer att beröras i denna uppsats.75 Utredningen har 

beslutat att vargen, för att den ska få en gynnsam bevarandestatus, måste komma upp i ett antal om 

450 stycken individer med en föryngring på 45 stycken avkommor per generation.76 Under 

inventeringen 2012 beräknades det att det fanns mellan 320 och 380 vargar i Sverige.77

Utredningen menar på att det är problem med inaveln, och med olika åtgärder hoppas utredningen 

på att kunna ge vargen en gynnsam bevarandestatus senast 2024. Utredningen menar dock att 

många av de olika åtgärderna måste sättas in snarast för att de ska få någon verkan. En större 

invandring från öst är nödvändig för att öka den genetiska förstärkningen.78

4.2.2 PRO-ARGUMENT

T  Svenska myndigheter måste besluta om vargen har en 

gynnsam bevarandestatus nu för att vargstammen i tid ska hinna 

bli en livskraftig vargstam på lång sikt.

_______________

P1 Genom att ge vargen gynnsam bevarandestatus nu kan man 

minska den nuvarande stammen med hjälp av avskjutningar, 

och nytt blod från nya individer får större effekt i stammen.79

F1P1 Nytt blod har större effekt i en låg stam då det nya blodet 

utgör en större del av stammen

F2P1 Minskad inavel leder till en livskraftig vargstam på lång 

sikt.

F3P1 EU tillåter inte jakt på varg eftersom att den inte har fått en 

gynnsam bevarandestatus av de svenska myndigheterna.80

74 Lindgren, 2012:06, s. 30-31
75 SOU, Mål för rovdjuren – slutbetänkande om rovdjursutredningen, 2012, s.29
76 Ibid, s.90
77 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Varg-population-skandinavien/ 
78 SOU, 2012, s.90
79 Lindgren, 2012:06, s. 30-31
80 Ibid 2012:06, s. 30-31
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    Lindgren framhäver en ekocentrisk syn på vargen där vargen som art är viktig och inte som egen 

individ. Vargen som individ får endast instrumentellt värde, men som art är den viktig för 

ekosystemet, eftersom att den jagar och lämnar efter sig rester till andra djur i naturen. Vargen ska 

inte få finnas för sin egen skull, utan för resten av naturen. Det tolkas som att Lindgren menar på att 

sätta en gynnsam bevarandestatus nu på den svenska vargstammen, och sedan öka avskjutningen på 

varg, kommer ekosystemet att gynnas på grund av att vargstammen blir friskare. Detta kan leda till 

att vargstammen blir livskraftigare vilket gör att vargen kommer att leva i den svenska naturen 

under en längre tid. Det går även att tolka som att vargen som art är viktig på grund av att individer 

vill få en livskraftig vargstam, vilket tyder på hela arten. Genom ökad avskjutning på vargstammen, 

menar på att arten i Sverige kommer att bli friskare i och med att det introduceras nytt blod. 

    Detta bedöms som ett normativ påstående på grund av att det är svårt att fastställa fakta, men 

även på grund av att detta framställer något som kan komma bli, men inte säkerställas. Detta 

normativa påstående bryter även mot normen att det är fel att skjuta och jaga djur, på grund av att 

de ska ses som moraliska patienter ur Franklins perspektiv. Men den får dock stöd av Carruthers om 

att djur inte är förnuftiga individer och kan där med inte heller ta vara på sig själv. Normen blir då 

att människans i egenskap av förnuftig individ ska förvalta vargen.

    Lindgrens ekocentriska synsätt är delvis inte förenligt med Carruthers teori, eftersom att varken 

djur eller ekosystem har ett eget förnuft,och det är endast de förnuftiga individerna som kan inneha 

detta förnuft och moraliska rättigheter. Det ekocentriska perspektiv som präglar Lindgren visar 

istället på att det finns moraliska rättigheter för varg som art och helhet. Det tolkas som att 

avskjutningen som handling kan vara försvarbar i Lindgrens text då det på längre sikt kan skapa en 

bättre helhet för vargen som art. Vargen är även viktig för ekosystemet så avskjutning på varg som 

handling kan även anses vara försvarbar i det långa loppet för ekosystemet. 

    Carruthers menar på att jakt på djur utan orsak är en moralisk felaktig handling exempelvis om 

man jagar för nöjes skull. Jag tolkar det dock som att jakt på vargstammen med gynnsam 

bevarandestatus i Lindgrens text inte är jakt utan orsak, då syftet med jakten är att skapa bättre 

förutsättningar för vargen som art.   

    I Lindgrens argumentation kan det utläsas att inaveln är ett problem för vargen, då hög inavel kan 

medföra genetiska sjukdomar vilket den svenska vargstammen kan bli lidande av. Då vargen är ett 

djur utan förnuft anses det heller inte omfattas av högt moraliskt värde enligt Carruthers teori, inte 

heller kan den skyddas under de moraliska regler som finns för egendom. Dock tolkas det utifrån 

Carruthers att vargen kan skyddas av moraliska regler då det finns grupper med förnuftiga individer 

som bryr sig om vargen. Indirekt kan vargen då få skydd då det anses vara fel att göra förnuftiga 

individer upprörda genom att orsaka vargen onödigt lidande hos djur. Enligt Lindgren kommer 
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vargen utsättas för onödigt lidande om vargstammen inte får en gynnsam bevarandestatus nu. 

    Franklin menar att det är moraliskt fel att jaga och skjuta djur för det höga nöjets skull, då det 

visar på icke mänskliga egenskaper som sedan kan påverka människor. I detta fall tolkas det som att 

vargen är defekt då den är inavlad och därmed ska sjuka individer rensas ut, för att sedan tillsätta 

nytt blod. Detta kan dock ses som omänskliga egenskaper på grund av det skulle senare kunna leda 

till att man började rensa ut mänskliga individer som kan anses vara sjuka eller ha någon form av 

genetisk defekt. Då både djur och handikappade människor skyddas av moraliska lagar som 

moraliska patienter, får vargen inte skadas eller jagas. Handlingen som Lindgren förespråkar sett 

från Franklins perspektiv, kan då anses vara en moralisk oriktig handling. 

4.2.3 CONTRA-ARGUMENT

     Lindgren tar även contra-argument mot den tes som han bedriver i sin text. Här nedanför 

kommer dessa argument mot tesen att presenteras.

C1 Vargstammen är för liten enligt rovdjursutredningen för att få 

en gynnsam bevarandestatus och där med får den inte heller 

bedrivas jakt på.

C1C1 Antalet vargar kan vara mindre än det rovdjursutredningen 

kommit fram till, för att ha en livskraftig vargstam. 

C2C1 I rovdjursutredningen har det inte tagit hänsyn till att nytt 

blod har större effekt i en liten vargstam i beslutsunderlaget.

    Lindgren framför ett starkt ekocentriskt synsätt i argumentet då han talar om vargen som art och 

inte som individ, men även hur olika handlingar som förnuftiga individer utför mot arten och dess 

välbefinnande. Förnuftiga individer diskuterar vilken handling som kan anses vara riktig mot artens 

välbefinnande. Tolkningen som görs här är att Lindgren anser att avskjutning och sedan införandet 

av nytt blod  av varg är en riktig moralisk handling mot ekosystemet och arten varg, då det främjar 

kommande generationer, medan Rovdjursutredningen tolkas annorlunda.81 Där tolkas det istället 

som att de anser att en riktig moralisk handling mot arten och ekosystemet är att inte skjuta av 

vargen förens de har kommit upp i deras mål om 450 vargar, och att detta kommer att främja 

kommande generationer av arten varg men även för deras framtida välbefinnande.

    Det första faktaargumentet värderas som sant då det går att kontrollera det vad 

rovdjursutredningen faktiskt har skrivit i detta dokument. C1C1 är även det fakta argument men där 

81 SOU, 2012, s.41
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fakta är svår att kontrollera om det påstådda verkligen är sant eller inte. Det uttrycker att det endast 

kan vara mindre, men kan inte säkerställas. I C2C1 kan det vara svårt att säkerställa fakta, men det 

kan vara möjligt om man får tillgång till det beslutsunderlag som rovdjursutredningen har. Dock när 

detta inte framgår i artikeln vilket beslutsunderlag det handlar om, kan det inte heller det 

säkerställas, och de båda contra-argument mot C1 kan bedömas som svaga, men de kan inte helt 

uteslutas då det framgår att det finns en möjlighet till att det kan vara sant. 

    Människor är förnuftiga individer och ska därmed skapa lagar och regler som inte skadar 

oskyldiga. Vargen har här fått representeras av andra individer som medverkat i 

rovdjursutredningen, vilket Carruthers menar på är en extrem handling, då det inte finns någon 

gräns för andra icke förnuftiga individer att få en representant i samhället. 

    Enligt Franklin, har dock djur ett värde som moraliska patienter och då behöver dessa hjälp med 

att se till att de inte blir offer för omoraliska handlingar, regler och lagar. Både Lindgren och den 

sidan som argumenterar mot honom anser att vargen måste skyddas från omoraliska regler, men på 

olika sätt. Då människor skapar lagar är vi tvungna att följa dessa, och de lagar som finns kring 

vargstammen nu, vill Lindgren försöka ändra för att vargstammen ska slippa lidande. Detta tolkas 

som att han anser att vargen har blivit utsatt för en lag som inte kan anses vara moraliskt riktig. De 

motargument som Lindgren har plockat fram mot tesen visar på att vargen måste skyddas från det 

nya förslaget, då de anser att en gynnsam bevarandestatus nu skulle vara en omoralisk handling, då 

det kan anses som att denna status endast kommer till på grund av att vissa mänskliga individer vill 

jaga vargen. Båda sidor sätter värde på vargen som art, men inte som individ, och genom tolkningen 

som gjorts, framkommer det att de har liknande syn men anser att olika handlingar är riktiga.

4.3 PETRA DAHLBERG OCH   TJUVJAKT PÅ VÄG ATT UTROTA VARGEN  

4.3.1 ARTIKELN I KORTHET

Petra Dahlberg tar upp i sin artikel att vargen är på väg att utrotas på grund av tjuvjakt som bedrivs 

av jägare. Anledningarna som hon ger är att vargen är en konkurrent om det byte som jägare jagar, 

men även för att den tar hundar från dem när de jagar. Hon har intervjuat olika individer i olika 

organisationer för att ge stöd åt den tes hon försöker bedriva. Tesen som Dahlberg försöker föra 

fram är: Jaktlagarna är inte tillräckliga då det bedrivs tjuvjakt på varg, vilket är på väg att utrota den 

och påverka andra arter.82 I denna del av analysen kommer också organisationen Nordulv nämnas då 

Dahlberg tar upp den som en form av argument för sin tes. Där med är det även viktig att analysera 

Nordulv för att kunna se vad det är hos dem Dahlberg bygger det på för att få ett sammanhang i 

argumentationen. Nordulv är en organisation som arbetar för att förbättra rovdjurens villkor, 

82 Dahlberg, Petra, ”Tjuvjakt på väg att utrota vargen” i Tidningen Djurens Rätt, 2006:02, s. 8
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framförallt vargens och att försöka skydda vargen från mänsklig påverkan. De arbetar även med att 

försöka värna om den ursprungsmiljö som vargar och andra rovdjur lever i. De har som mål att de 

skandinaviska rovdjursstammarna ska klara sig själva med minsta möjliga inblandning av 

människan.83

4.3.2 PRO-ARGUMENT

T Jaktlagarna är inte tillräckliga då det bedrivs tjuvjakt på 

varg, vilket är på väg att utrota den och påverka andra arter.

_________________

P1 Man har tidigare trott att det funnits mellan 150 och 170 

stycken kvar, men det fanns endast 100 stycken vid tillfället. 

(År 2006) 84 

P1P1 Rovdjursexperten Christina Lindberg pekar på nya siffror 

där det skjuts 10- 20 vargar olagligt varje år. 85

Dahlbergs argumentation tolkas som ekocentrisk, då hon även framhäver arten varg som ett antal. 

Då individer är viktiga för hela arten, för helheten, är varje vargindivid viktig för arten. Vargen har 

då ett viktig instrumentellt värde som individ, men som art är den viktig och där med speglas det 

även det ekocentriska perspektivet in på Dahlbergs argumentation. Den kan även vara viktig för den 

redan existerande arter. Om vargen som art dör ut kommer det att påverka andra arter som helheter. 

Varje sådan helhet är viktig för att ekosystemet ska upprätthållas och vara i balans.

    Dessa argument som lagts fram för tesen är faktaargument där uppgifterna går att kontrollera med 

hjälp av rapporter från Viltskadecentret som styrker argumentationen och därmed även tesen. 

    Franklins formulering av Kants första formulering av det kategoriska imperativet kan sträcka sig 

även till att inkludera djur. Lika väl som att djur inte får ätas får de heller inte jagas eftersom att 

även de är kännande varelser, precis som mänskligt förnuftiga individer. Vargen ska då inte jagas, 

men kan inte heller dömas för att den själv jagar andra djur, då den endast kan ses som en moralisk 

patient som får skydd av moraliska regler och lagar. Människor är skyldiga att erkänna djurs värde 

och att vi har plikter mot att skydda dem mot onödigt lidande, och därmed kan tjuvjakten anses vara 

moraliskt fel mot vargen som individ. Genom tjuvjakt visar en del av de moraliska agenterna på att 

83 http://www.nordulv.org/organisation/stadgar-for-nordulv.html
84 Viltskadecentret, Varg i Sverige vintern 2005/2006 – statusrapport,2006, s. 8 

http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/varg_i_sverige_statusrapport_05_06.pdf
85 Liberg, O., Sand, H., Wabakken, P & Pedersen, H.C. 2008. Dödlighet och illegal jakt i den skandinaviska 

vargstammen, Viltskadecentret, s.15, figur 1
http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/dodlighet_och_illegal_jakt.pdf
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vargen inte har ett värde, och de följer inte heller de moraliska plikter som moraliska agenter är 

skyldiga att följa.

    Det andra argumentet P2, är ett uttalande från Mae Isaksson, ordförande för organisationen 

Nordulv, som Dahlberg tar upp i sin artikel.

P2 Vargen är en art som påverkar andra arter i ekosystemet om 

den skulle bli utrotad, exempelvis skulle Fjällräven kunna bli 

utrotad i samband med det.

P1P2 Fjällräven lever främst på de kadaver som vargen lämnar 

efter sig

Här tolkas det som att Dahlberg tar upp ett argument med en ekocentrisk prägel eftersom att den 

berör arter och ekosystemet. Vidare tolkas det som att vargen inte blir en individ med ett egenvärde 

utan att den har instrumentellt värde för hela ekosystemet, då andra arter är beroende av vad den 

lämnar efter sig i naturen.

    Detta argument kan ses både som faktapåstående men även som ett normativt påstående. Som 

faktapåstående kan det styrkas med hjälp av andra rapporter, men det som anses vara intressant är 

hur det kan ses som ett normativt påstående. Som normativt påstående kan det anses få stöd av 

Franklin, då det är fel att skjuta varg dels för att vargen som djur ska ses som moralisk patient och 

få skydd, men även för att det kan komma att skada andra moraliska patienter som är beroende av 

vargen. Detta kan då anses vara moraliskt fel att jaga vargen.

    Då det är moraliskt fel att döda människor enligt Kants kategoriska imperativ, är det även fel att 

döda andra djur för det höga nöjets skull då detta visar på inhumana egenskaper enligt Franklin. 

Tjuvjakten på varg skadar inte bara arten, utan den skadar även andra djur, vilket enligt Kants 

kategoriska imperativ anses vara fel, då djuren ska ha en möjlighet att fullfölja sina egna ändamål. 

Genom tjuvjakt utför moraliska agenter en inhuman handling vilket visar på de inhumana 

egenskaperna: att inte visa hänsyn för andra. Det tolkas som att om inte hänsyn visas för de 

moraliska patienterna kan man inte heller visa hänsyn för andra moraliska agenter. Jägare utför då 

en omoralisk handling utifrån Franklins utformning av Kants kategoriska imperativ.

Dahlberg har ett tredje pro-argument som kan anses vara relevant för tesen som hon bedriver. Här 

frångås materialet för att tydliggöra argumentationen ytterligare för att skapa en förståelse med vad 

Dahlberg vill med argumentet :
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P3 Nordulv kräver att EU granskar jaktlagarna för att de 

jaktlagarna som finns idag inte är tillräckliga för att skydda 

vargen.

F1P3 De flesta förundersökningar om tjuvjakt läggs ner i brist 

på bevis då lagarna inte är tillräckligt strikta.

 

Denna argumentation tolkas som ett ekocentriskt perspektiv. Lagarna är inte tillräckliga för att 

skydda arten varg, vilket kommer att leda till att arten blir skadad vilket i sin tur kan komma att 

skada andra individer i ekosystemet. Arten bli då viktig för hela ekosystemet, och enskilda individer 

inom arten har då ett instrumentellt värde där de är ett medel för artens fortsatta överlevnad. Arten 

blir då även viktig för den biologiska mångfalden.

    Detta bedöms som ett normativt påstående eftersom att Nordulv uttrycker någon form av 

missnöje över att lagarna inte är tillräckliga. De reagerar på att normen som finns i samhället inte 

kan accepteras och där med måste nya lagar skapas för att få en ny norm som ska gälla. Ur 

Franklins perspektiv får denna normförändring stöd eftersom att moraliska patienter ska ha samma 

moraliska skydd som moraliska agenter. 

     I och med att lagstiftningen inte är tillräcklig brister människorna som moraliska agenter då de 

ska se till att de moraliska patienterna inte får ett lägre värde, eller stå ut med onödigt lidande. Här 

anses det utifrån Franklins teori att lagarna som stiftas kan ses som moraliska principer för hur 

jakten ska gå till och skötas på ett bra sätt för inte skada de moraliska patienterna. Men då lagarna är 

otillräckliga, är det lättare för moraliska agenter att göra övertramp och skada de moraliska 

patienterna. Människor ska anses vara moraliska agenter och på så sätt skapa principer som skyddar 

de svagare individerna, de moraliska patienterna, som inte innehar det förnuftet. Franklin menar att 

principer ska skapas för att även djuren ska kunna uppfylla sina egna ändamål, och skapas inte 

dessa principer eller om någon bryter mot dem, kan djur komma till skada. Nordulv vill skapa nya 

lagar som ersätter de gamla, för att bättre skydda vargen som i egenskap av moralisk patient far illa 

i den nuvarande lagstiftningen. De moraliska agenterna i Djurens Rätt och Nordulv och de 

moraliska patienterna, vargar, delar ett ändamål vilket gör att det finns en vilja till att förändra 

nuvarande lagstiftningar för försäkra värdigheten hos de moraliska patienterna. De moraliska 

patienterna har även rätten till lika skydd som de moraliska agenterna har. 

4.3.3 CONTRA-ARGUMENT

Dahlberg tar endast upp ett contra-argument mot den aktuella tes som hon driver. Argumentet är 

uttolkat från Tage Collberg, som är ordförande för SSIR (Sveriges samarbetsforum i 

rovdjursfrågor). SSIR var en organisation som grundades 2001, på grund av att den svenska 
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befolkningen kände sig utanför i beslutsfattande kring den dåvarande rovdjurspolitiken. Meningen 

med organisationen var att försöka få med den allmänna befolkningen i beslutsfattandet och 

utformningen av en ny rovdjurspolitik.86

C1 Vargen är inte utrotningshotad i Sverige eller i världen då det 

finns en stor vargstam i Ryssland.87

C1C1 Tjuvjakt kan dock fortfarande inte tolereras då det kan 

anses vara inhumant, omoraliskt eller olagligt.

     

Här tolkas det som att Collberg menar på att lagar är satta av en anledning och att dessa ska följas, 

inte för vargens skulle men för människors skull, vilket gör att Collberg ett antropocentriskt 

perspektiv på saken där vargen inte har något egenvärde utan har ett instrumentellt värde för att 

uppfylla människans syften. Lagarna är skapade för att andra individer inte ska bli illa berörda för 

att vargen skadas, vilket gör då att vargen skyddas men endast som ett medel för andra individer. Då 

Collberg anser att tjuvjakten är felaktig handling, tolkas det som att det är en felaktig handling mot 

andra individer som sympatiserar med vargen.

    Detta faktaargument kan kontrolleras med hjälp av arkivet som visar om vissa arter är rödlistade 

eller inte, men det underliggande argumentet visar ändock på en normativ prägel. Där menar man 

på att tjuvjakt bryter mot en norm som menar på att om jakt ska bedrivas så ska den bedrivas lagligt. 

Normen får stöd från Carruthers perspektiv där man menar på att djur som annan förnuftig individs 

egendom inte får skadas, då det kan komma att skada andra förnuftiga individer. Det anses vara 

moraliskt fel att bryta den normen, och kan inte heller accepteras. 

    Ur Carruthers perspektiv anses det att SSIR har ett synsätt på vargen som är förenligt med hans 

teori, då det kan uttolkas i Collbergs uttalande att det är en överdrift att säga att vargen är 

utrotningshotad, men att tjuvjakt på den fortfarande är fel. Carruthers menar på att djur fortfarande 

har någon form av moraliskt värde, men de kan aldrig ha lika högt värde som människor. Slutmålet 

ska alltid vara människan, och i detta fall kan det anses att tjuvjakten är fel på grund av att det kan 

komma och skada andra förnuftiga individer runt omkring som känner sympati när vargen skadas. 

Carruthers menar på att det är fel att skada andra förnuftiga individer, och tolkar därmed Collbergs 

uttalande i Dahlbergs artikel, som att tjuvjakten som bedrivs är fel på grund av att den skadar andra 

förnuftiga individer. 

86 Cinque, Serena, Vargens Utbredning och lokalisering – en orientering, 2003
http://www.cefos.gu.se/digitalAssets/107/107760_arbrapp30b.pdf  s. 18
87 http://www.iucnredlist.org/details/3746/0 besöksdatum: 28/12/13

34



4.4 LOUISE CEDERLÖF   OCH   MILJÖMINISTERNS FÖRSVAR AV VINTERNS VARGJAKT  

4.4.1 ARTIKELN I KORTHET

Louise Cederlöf skriver om licsensjakten på varg som tilläts vintern 2010, och tar upp hur den har 

kritiserats. Hon lyfter fram hur Andreas Carlgren, Sveriges miljöminister, försvarar vargjakten på 

grund av att stammen är inavlad. Andra individer i Cederlöfs artikel lyfter dock fram att inaveln inte 

är ett problem för den svenska vargstammen. Då det har utförts obduktioner på dessa.88 Tesen som 

jag tolkar fram i Cederlöfs artikel är:  jakten på varg 2010 var inte till för att minska inaveln hos 

vargarna. I denna analys har jag plockat ut de tre starkaste pro-argumenten och ett contra-argument 

för den tes som jag anser att Cederlöf har i sin artikel.

4.4.2PRO-ARGUMENT

T Jakten på varg 2010 var inte till för att minska inaveln hos 

vargarna

______________

P1 Inavel är inte ett problem hos vargarna.

P1P1 Obduktioner som utförts på de skjutna vargarna visar inga 

tecken på genetisk defekt.

I det första argumentet som tas upp, menar Cederlöf på att inaveln inte är något problem för 

vargarna och detta är påvisat på grund av att de skjutna vargarna har obducerats. Det enda som 

framkommer är skador som frakturer eller sjukdomar orsakade av parasiter enligt 

obduktionsrapporterna från SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt).89 Det tolkas då som att 

påståendet om vargstammens inavel inte är tillräckligt för att försvara jakten som bedrevs under 

2010, då Cederlöf tar upp detta i sin artikel.

    Ett ekocentriskt perspektiv tolkas fram då hon uttrycker att det inom arten varg inte finns någon 

inavel. Inaveln kan inte endast minska hos en varg, utan den kan minskas inom hela arten. Då 

obduktionerna visar på att de inte är inavlade, kan inte heller arten anses vara inavlad. Vargen som 

individ har ett instrumentellt värde för arten, men hela arten är viktig för att de dels ska kunna leva 

vidare samt för att upprätthålla balansen i naturen.

    Denna argumentation har en prägel av faktapåstående där det går att kontroller fakta som ställs 

fram. Det underliggande argumentet hjälper till att stödja det första där det även går att kontrollera 

88 Cederlöf, Louise, ”Miljöministerns försvar av vinterns vargjakt” i Tidningen Djurens Rätt,2010:01, s.4- 5
89 http://www.sva.se/upload/Redesign2011/Pdf/Om_SVA/publikationer/vilda%20djur/1/Licensjakt%20vargar

%202010%20Bilaga%201%20Obduktionsutl%C3%A5tanden.pdf besöksdatum:29/12/13
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fakta. 

    Ur Franklins perspektiv tolkas det som att vargen skyddas på grund av att den är en moralisk 

patient, och det är fel av moraliska agenter att skada eller döda dem, eftersom att ett, de inte har ett 

eget förnuft och kan därmed inte heller kan fatta egna moraliska beslut om vad som är rätt och fel 

och två, det visar på inhumana egenskaper hos de moraliska agenterna. Det tolkas ytterligare som 

att de moraliska agenterna som bedriver jakten använder vargen som ett medel för sina egna 

ändamål, i detta fall nöjet med jakten. Franklins andra formulering av Kants kategoriska imperativ 

säger att man inte ska använda någon annan moralisk agent eller patient som ett medel. För att de 

ska få användas som ett medel måste även de dela ändamålet, men i detta fall gör inte jägarna det.  

Å andra sidan tolkas det fram som att de moraliska agenterna som anser att jakten är moraliskt fel, 

sätter ett moraliskt egenvärde på vargen och de vill skydda den som den moraliska patient som den 

är. De försöker inte använda vargen som ett medel utan att de anser att vargen har ett eget ändamål 

och ska inte jagas på grund av det.

P2 Hade jakten varit för artbevarande skäl, hade tillstånd att 

skjuta varg endast getts ut till ett litet antal jägare, anställda av 

länsstyrelsen.90

P1P2 Vargjakten var ren nöjesjakt då fler än 18 000 jägare var ute 

och jagade varg. 91

    Schlyter uttrycker en biocentrisk synvinkel, då han menar på att handlingen är felaktig. Han anser 

att jakten inte kan berättigas på grund av det höga antalet jägare var ute för att jaga vargen. Han är 

dock inte helt negativt inställd jakten, då han uttrycker att om det var på grund av artbevarande skäl, 

skulle länsstyrelsen sänt ut statligt anställda jägare för att jaga. Dock tolkas det fortfarande som att 

han är mot jakten på grund av att han anser att den inte bedrivs på de grunder som regeringen 

hävdar. Där av anses det som att han har en biocentriskt prägel där vargen får ett egenvärde. Detta 

egenvärde tolkas fram på grund av hur han framställer det han säger till Cederlöf, att det exempelvis 

var flera tusen som jagade vargen. I och med detta blir det flera hundra mänskliga individer per 

varg, vilket gör att det inte kan anses vara rättvist.92 

    Schlyters uttalande kan även tolkas som ekocentriskt då han uttryckligen pratar om artbevarande 

skäl för vargarna. Tolkas det fram denna väg anses det som att vargen som helhet är viktig. Att då 

skjuta undan 28 stycken individer ur denna helhet kan det tolkas som en felaktig handling då alla 

90 Cederlöf, 2010:01, s. 4- 5
91 Naturvårdsverket, (2011), Licensjakten efter varg 2010 – genomförande och utfall – en uppföljning av förhållanden  
under jakten och jaktens effekter på den svenska vargstammen, s.18
92 Cederlöf, 2010:01, s. 4
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dessa vargindivider är viktiga för den helheten. Då dessa individer sköts undan från den svenska 

vargstammen, blev arten som helhet skadad, vilket då inte är en moraliskt rätt mot arten som helhet. 

Åter igen har vargen som individ endast ett instrumentellt värde, men som art har den ett egenvärde, 

då det talas om omoraliska handlingar mot arten i det ekocentriska perspektivet.  

    Schlyters påstående menar har en normativ prägel där han menar att denna jakt som utfördes, bröt 

mot den norm som han anses ha. Normen i detta fall handlar om att alla individer har rätt till respekt 

och på sätt har jägare brutit mot denna norm då antalet jägare var så stort när jakten startades. 

    Utifrån Franklin tolkas det som att Schlyter anser att vargen har ett egenvärde som moralisk 

patient och att jakten inte är förenligt med det biocentriska perspektivet, då dessa jägare inte jagar 

för att skaffa fram föda, då det finns andra alternativ. Här hävdas det då att Schlyter antyder att 

jägarna som var ut vintern 2010 och jagade, inte satt något egenvärde på vargen och bryter mot 

rollen som moralisk agent, då det är agenternas plikt att skydda de moraliska patienterna. 

    Djuren kan möjligtvis inte vara delaktiga i ett samvälde i samhället enligt Franklin, men detta ger 

oss inte rätten att utesluta vargen som moralisk patient då de moraliska agenterna ska, enligt den 

tredje formuleringen av det kategoriska imperativet, verka för harmoni mellan djur och människor. 

Det tolkas som att Schlyter anser att vissa moraliska agenter bryter mot den tredje formuleringen av 

Kants tredje formulering av det kategoriska imperativet utifrån Franklins perspektiv, men även det 

andra som tidigare har diskuterats.

P3 Vargstammen behöver öka kraftigt, och inte minskas med 

vargjakt, som Carlgren säger.

P1P3 Åtta forskare vid Stockholms universitet menar på att den 

svenska vargstammen inte kan minskas för att bli frisk

Cederlöf tar här upp argument som hon tagit från en annan debatt artikel från Dagens Nyheter 2010, 

efter den genomförda vargjakten. Den debattartikeln är skriven av åtta forskare från 

Stockholms universitet. Dessa menar på att vargstammen måste öka för att den ska ha en chans att 

bli frisk och att avskjutningar på varg inte kommer att hjälpa till att nå målet om en frisk vargstam. 

Avskjutningarna skadar inte bara vargen utan även det ekosystem som de lever i. Huvudargumentet 

för dem är dock att det måste ske kraftig ökning av vargar i form av avel och och inplantering av 

andra vargar.93

    De åtta forskarna uttrycker ett ekocentriskt perspektiv på vargen men där den även har ett 

instrumentellt värde. Detta på grund av att de även talar om hur genetiskt viktiga individer kan ha 

93 http://www.dn.se/debatt/sveriges-vargstam-kan-inte-skjutas-till-battre-halsa/
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gått förlorade i jakten vilket kommer skada arten. I sin tur kan detta leda till att ekosystemet skadas, 

och vargen som individ kan endast ha ett instrumentellt värde för hela arten, då den kan anses vara 

ett medel för artens fortlevnad.94 När de talar om att vargstammen inte kan skjutas frisk anses det 

som att de uttrycker att vargen som art i sin helhet är viktig. Här närmar sig Cederlöf tesen med en 

annan igång, för att påvisa varför vargjakten 2010 inte borde ha ägt rum. Hon närmar sig tesen med 

hjälp av det ekocentriska perspektivet för att visa på att vargen inte endast har djurrättsligt 

biocentriskt egenvärde men att vargen som art är viktig för ekosystemet. 

    Detta argument har även det en normativ prägel där man menar på att det är felaktig att jaga och 

döda djur. Djur har ska, enligt Franklins perspektiv, åtnjuta samma moraliska fördelar som de 

moraliska agenterna, det är då fel att jaga dem. Detta stödjer sig sedan på ett fakta argument där åtta 

forskare stödjer att vargstammen inte kan skjutas frisk. Dock går det inte att kontrollera var de får 

sina uppgifter från vilket gör att argumentet är svagt.

    Ur Franklins perspektiv kan forskarna tolkas som moraliska agenter som försöker visa på att 

vargar är moraliska agenter. De uttrycker en form av oro för att den svenska vargstammen inte 

kommer kunna återhämta sig då det bedrevs jakten  2010, vilket då leder till att man skadar de 

moraliska patienterna som ska få skydda av samma moraliska regler som de moraliska agenterna 

har skapat. Genom avskjutningen har vargen endast blivit ett medel för andra moraliska agenter, och 

jag anser att de försöker visa på att vargen inte får jagas, inte bara för sin egen skull men utan att 

den även är viktig för andra moraliska patienter, dock ej som ett medel. Vargen har ett eget ändamål 

med sitt liv och medan vargen omedvetet strävar mot detta ändamål, hjälper den andra individer att 

uppfylla sina ändamål. 

4.4.3 CONTRA-ARGUMENT

Cederlöf tar endast upp ett contra-argument mot den tes som jag plockat ut ur hennes text. Contra-

argumentet är uttalat av Andreas Carlgren, som vid tillfället var Sveriges miljöminister.

C1 Det har framtagits en ny rovdjurspolitik för att stärka 

vargstammen, där jakt, genetisk förstärkning och ökad 

delaktighet är delar för att göra detta. 

F1C1 Utan delaktighet från allmänheten kan vargen inte få 

acceptans i vargtäta områden.

Carlgren framhäver att jakten är en del av den då nya rovdjurspolitiken som de ville lägga fram på 

grund av att den tidigare rovdjurspolitiken som tidigare regeringen hade inte var tillräcklig som den 

94 http://www.dn.se/debatt/sveriges-vargstam-kan-inte-skjutas-till-battre-halsa/   Besöksdatum: 29/12/13
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var. Han vill med den nya rovdjurspolitiken främja delaktigheten med andra individer i samhället. 

Han menar även på att det inte endast kommer vara avskjutning på varg utan att det även kommer 

att planteras in annan varg för att stärka genetiken. Vargen måste även få acceptans i vargtäta 

områden för att relationen mellan varg och människor ska bli hållbar.95

    Detta argument har tolkats som ett faktapåstående där det går att kontrollera om det verkligen har 

framkommit en ny rovdjurspolitik. Den nya rovdjurspolitiken som det talas om i denna artikel är 

den Rovdjursutredningen varit med och tagit fram.  

    Det tolkas som att Carlgren har en ekocentrisk prägel i sitt uttalande då han framhäver 

vargstammen, vargen som art, som viktig och att det då behövs en ny rovdjurspolitik för att den ska 

kunna fortleva och på sätt bidra till den biologiska mångfalden. Han vill även att andra individer 

ska vara delaktiga i detta arbete för att stärka den nuvarande vargstammen. Detta kan då tolkas som 

att han sätter ett egenvärde på arten varg, då den är viktig för den biologiska mångfalden, medan 

individen varg får ett instrumentellt värde.

    Franklin säger att jakt på djur utan någon större anledning är felaktig och visar på inhumana 

egenskaper. Dock uttrycker Carlgren att jakten är till för att minska inaveln, vilket då gör att jakten 

kan vara acceptabel då det är meningen att den ska skydda kommande generationer av moraliska 

patienter. Jakten bedrivs för att förbättra livsvillkoren  för de kommande generationerna av 

moraliska patienter för arten varg. 

5. DISKUSSION, METODDISKUSSION OCH SLUTSATSER

I detta avsnitt kommer analyserna att diskuteras och jämföras utifrån de frågeställningar som 

uppsatsen är utformad kring, och sedan presentera slutsatserna. Syftet med uppsatsen var  att se 

vilket etiskt innehåll argumenten har i debatten om vargjakt, särskilt vad gäller Svensk Jakt 

respektive Tidningen Djurens Rätts argument. Detta syfte bröts sedan ner i två frågeställningar: 

• Vilket moraliskt värde har vargen enligt artiklar från Svensk Jakt och Tidningen Djurens 

rätt, i debatten

• På vilket sätt kan de olika parternas argument förstås med hjälp av etiska teorier?

Utifrån dessa frågeställningar har jag sedan analyserat material i form av fyra olika artiklar från två 

olika tidningar. Resultatet från denna analys kommer att jämföras och diskuteras, för att ge en mer 

klar bild över vad jag har kommit fram till i analysen.

95 Cederlöf, Louise, ”Miljöministerns försvar av vinterns vargjakt” i Tidningens Djurens Rätt, 2010:01, s. 4-5
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5.1 BIO-, EKO- OCH ANTROPOCENTRISM – EGENVÄRDE ELLER INSTRUMENTELLT 
VÄRDE

5.1.1 DET BIOCENTRISKA EGENVÄRDET

Cederlöf har i sitt argument P2 två möjliga tolkningar. Ett, ekocentriskt vilket kommer att diskuteras 

i kommande avsnitt, och två, biocentriskt. Det biocentriska perspektivet har tolkats fram i analysen 

då det ansåg vara orättvist för vargen att det var flera hundra jägare på en enskild individ. Detta 

skulle kunna tyda på att vargen som egen individ inte får en ärlig chans att komma undan de 

mänskliga individerna som jagar den. Detta gör då att vargen får ett egenvärde. Jag anser i detta 

sammanhang att det är fel att jaga vargen då den är ett naturligt rovdjur som Loftin menar. Vargen 

ska inte heller på något sätt förvaltas utan få klara sig själv som individ i naturen, som Regan menar 

på är en moraliskt riktig handling mot vargen. Djuret finns till för sin egen skulle och inte för någon 

annan att utnyttja. Vargen som jag förstår det ur detta är viktig för sig självt och ingen annan.

5.1.2 DET EKOCENTRISKA INSTRUMENTELLA VÄRDET

Mörners argument har tolkats fram som att det är genomgående ekocentriska, både pro- och contra-

argument. Detta gör att vargen som individ inte har ett egenvärde men att som art har den ett 

egenvärde. Hela arten viktig dels i självt men även för ekosystemet och den biologiska mångfalden. 

Mörner förespråkar jakt på vargen för att på sätt kunna stärka denna biologiska mångfald för att den 

sedan ska kunna bli livskraftig. Loftin menar dock på att jakt på rovdjur som exempelvis vargen 

inte kan accepteras. Men han säger även att jakt för att stärka arters livkraft och för att stärka 

populationen kan accepteras, vilket gör att jakt på varg för att stärka arten borde vara acceptabelt, 

dock endast fram till det stadiet då arten varg kan anses vara livskraftig, vilket är syftet med 

vargförvaltningen. Jakten bedrivs inte heller i ekonomiskt vinstdrivande syfte, vilket då även stöds 

av Loftin, som säger att sådan jakt inte kan anses vara moraliskt rätt på grund av att det kan komma 

att skada arten då viktiga genetiska individer kan komma till skada. Genom att bedriva den typ jakt 

som Mörner föreslår genom att ändra rovdjurspolitiken, kan säkerligen leda till att genetiskt viktiga 

individer kan komma att gå förlorade. Detta kan då leda till att arten varg blir lidande då det måste 

tillföras nytt genetiskt blod i större omfattning än tidigare. 

    Lindgrens pro- och contra-argument kan även de sättas in i detta avsnitt då de uttrycker endast 

ekocentriska syner. Lindgren menar att med hjälp av avskjutningar på vargen och sedan tillförandet 

av nytt blod kan stammen och arten i Sverige bli livskraftig. Avskjutningarna skulle kunna anses 

vara moraliskt riktiga handlingar mot arten, då Loftin menar att förvaltning av arter kan hjälpas med 

jakt för att på sätt kunna stärka stammens överlevnadskraft. 

    Rovdjursutredningen som i Lindgrens text, har tolkats som ett contra-argument, menar dock på 
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att det inte går att jaga vargen då arten inte kan anses vara livskraftig. Jag tolkar det som att Loftins 

tankar även här skulle kunna ge stöd åt Rovdjursutredningens tankar. Vargen får ett, inte jagas för 

att den är ett naturligt rovdjur och två, den skulle endast få jagas om den ansågs vara ett hot mot 

andra individer. Men ändock säger Loftin att jakt i form av förvaltning kan hjälpa att stärka arter, 

vilket gör att detta kan anses vara motsägelsefullt. Regan å andra sidan menar på att jakt i 

förvaltningssyfte är fel, då naturen sköter detta själv och behöver inte heller förvaltas. På sätt skulle 

jag se det som att både jakt och förvaltning i detta sammanhang är moraliskt fel, då ett, jakt är 

endast en aktivitet som ger njutning åt mänskliga individer, och två, vargen kan sköta sig själv som 

art utan människans inblandning i form av förvaltning. På det hela kan jag då anse att vargen som 

art är viktig för naturen och som en egen art, vilket gör att arten i sig får ett egenvärde men att 

enskilda individer, utifrån analysen, Loftin och Scruton, endast får ett instrumentellt värde.

    Även Cederlöfs argument som hon tar upp i sin artikel, kan anses vara av ekocentrisk prägel, 

dock kan argument P2 tolkas som biocentriskt, som tidigare nämnt i ovanstående avsnitt. Hon talar 

om att vargen som art inte är inavlad vilket gör att det inte heller behöver bedrivas någon jakt på 

arten i förvaltningssyfte. Då arten har ett egenvärde, och individer endast ett instrumentellt värde, 

kan jag då anse att arten är viktig för ekosystemet och för sin egen skull, och på sätt behövs heller 

ingen vargförvaltning. Regan menar på, som tidigare nämnt, att djuren klarar sig själva då det gjort 

detta i flera generationer, och Cederlöf menar på att vargen inte är inavlad, tolkar jag det som att 

vargförvaltningen inte behövs då den redan är frisk. Cederlöfs tankar stöds även av Loftin som 

menar på att vargen som ett naturligt rovdjur inte får jagas, eftersom att det finns mindre varg nu än 

vad det gjorde längre tillbaks i tiden, då det var vargen som skötte den naturliga förvaltningen av 

jaktbart vilt. Även åtta forskare som hon tagit upp i sin artikel menar på att vargen inte kan skjutas 

frisk. Vargen är alltså viktig inte bara för sin egen skull utan även för ekosystem, och andra arter. 

Vargen behöver, som jag förstår det utifrån Cedelöfs artikel, få sköta sig själv och öka i sin egen takt 

för att sedan åter igen ta hand om den naturliga förvaltningen. 

    Contra-argumentet som Cederlöf tar upp, där det är Carlgren som uttrycker att med hjälp av den 

nya rovdjurspolitiken, ska vargstammens status stärkas. Även han uttrycker ett ekocentriskt 

perspektiv. Vargen som art är viktig och han menar att med hjälp av avskjutningar och delaktighet 

från allmänheten ska vargen som art kunna stärkas. Han talar om en ny vargförvaltning där 

avskjutningar och införandet av nytt blod är viktig, samtidigt som deltagande från andra individer är 

minst lika viktigt för att kunna stärka vargen som art. Loftin menar på att jakt på vissa arter kan 

stärka populationen om jakten bedrivs på rätt sätt. Dock menar Cederlöf med hjälp av uttalande från 

Schlyter att jakten inte bedrivits på rätt sätt eftersom att det var flera tusen jägare som var ute och 

jagade, när det var tillåten jakt. Vad jag förstår skulle jakten skötas på rätt sätt om det var statligt 
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anställda jägare som var ut och jagade, då det skulle kunna med hjälp av selektiv jakt, säkerställa att 

genetiskt viktiga individer för arten inte gick förlorade.

    Dahlberg har argument som kan tolkas både ekocentriskt och antropocentriskt. Här kommer dock 

endast det ekocentriska perspektivet behandlas. Hon framhäver tydligt att inavel inte är ett problem 

för arten och det då inte kan anses vara moraliskt riktigt att bedriva jakt på arten. Detta styrks av 

Loftin som menar på att rovdjur inte ska jagas eftersom att det är för få. Om det då bedrivs jakt på 

en art som inte är inavlad, kan detta leda till att andra arter blir drabbade och detta kommer sedan att 

skapa obalans i ekosystemet. Rovdjurens ställning, i detta fall vargen, behöver stärkas för att de 

sedan ska kunna upprätthålla balansen i ekosystemet. Enskilda individer kan inte göra detta själv 

utan det är hela arten i sammantaget. Jag hävdar då i detta sammanhang att arten varg inte får jagas, 

då Regan menar på att djur sköter sig själva utan hjälp av förvaltning av mänskliga individer. 

Scruton menar på att man måste se till hela populationen av en arts välbefinnande, och i detta fall 

kan jag inte anse att jakt på arten varg kan vara riktig eftersom att den inte är inavlad enligt 

Cederlöf. Jakt på arten skulle då sänka dess välbefinnande och skada artens egenvärde, och sedan 

skada andra biologiska helheter. 

5.1.3 DET ANTROPOCENTRISKA INSTRUMENTELLA VÄRDET

Ett av de argument som Mörner har, F1P2, kan tolkas som antropocentriskt där det uttrycks att det 

kan ges tillstånd att jaga vargen dom den utgör en fara för människor eller deras egendom. Loftin 

menar i detta sammanhang att rovdjur endast ska jagas om det utgör en livsfara för mänskliga 

individer, medan Scruton menar på att de vi först och främst ska bry oss om är våra egna tamdjur. 

Tamdjur kan då ses som egendom vilket gör att utifrån Scruton skulle tillstånd kunna ges för att 

jaga vargen. Utifrån Loftin skulle jag anse att vargen endast skulle få jagas om det gick så långt att 

vargen skadade en annan mänsklig individ. Men om vargen skulle komma att skada den privata 

egendomen så som exempelvis djur, skulle mänskliga individer kunna komma att ta illa vid sig och 

där med bör människans välmående och värde sättas över vargen. Vargen får bara ett instrumentellt 

värde då den endast i det fallet skulle kunna anses vara ett medel för människans naturupplevelser.

    Den antropocentriska tolkningen som görs utifrån Dahlbergs text är det contra-argument hon har 

som säger mot tesen. Där är det ett uttalande från Collberg, ordförande för SSIF som menar på att 

vargen inte utrotningshotad, men han motsätter sig den påstådda tjuvjakten. Jag hävdar att han 

menar på att jakt på varg kan bedrivas, men då på lagliga grunder. Tjuvjakten är fel då på grund av 

att den kan komma att skada andra mänskliga individer. I detta fall skulle det kunna komma att 

skada jägarnas rykte, och få dem att framställs som omoraliska människor. Vargen är som jag har 

tolkat det som, endast ett medel för att upphöja jägarnas upplevelse av jakten, den är ytterligare en 

del av naturen. Slutmålet är hela tiden människan och den tidigare forskningen visar på att det inte 
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kan anses vara rätt i något avseende att se vargen ses som ett medel endast för människan utan att 

den ska ses som antingen som en individ med ett egenvärde eller som population med egenvärde. 

Jag tolkar det som att det där med är fel att endast se vargen som endast ett djur och inte som en 

individ eller art som finns till för sin egen skulle, som Regan menar på. 

5.2 SLUTLIGA  TANKAR

I diskussionen har det framkommit att de båda tidningarna i denna debatt använder sig främst av 

ekocentriska argument för att framhäva vargens värde. I vissa fall kan vargens värde tolkas som 

antingen biocentriskt eller antropocentriskt. Men detta vill jag visa på att både Svensk Jakt och 

Tidningen Djurens Rätt, har en gemensam grund att stå på . De båda ser vargen ur ett ekocentriskt 

perspektiv. Dock anser Svensk Jakt att det vargförvaltning tillsammans med jakt är en riktigt 

moralisk handling mot arten varg och dess egenvärde för att kunna styrka den, medan Tidningen 

Djurens Rätt anser att jakt och förvaltning av vargen inte fungerar och att vargen inte behöver 

förvaltas. Dessa olika skillnader i vad som anses vara en riktig moralisk handling mot arten, kan 

skapa stora debatter och missförstånd mellan olika parter, som egentligen vill samma sak: att se 

arten varg fortleva då den som egen art är viktig för ekosystemet och den biologiska mångfalden. 

    Jag anser i detta fall att båda dessa parter kanske kan komma diskutera frågan i ett frågan i ett 

annat ljus och på sätt kanske komma fram till en kompromiss om hur vargen ska skötas eller inte 

skötas. På så sätt kanske de tillsammans kan komma fram till en lösning hur vargens fortlevnad ska 

säkerställas i den svenska skogen framöver. 

5.3 METODDISKUSSION

    I och med användandet av argumentationsanalys som metod har det uppkommit en del saker som 

kan vara problematiskt med metoden. En artikel kan ha flertal teser och olika argument som 

motiverar de olika teserna. Alla de argument som kan framkomma i en artikel kan inte med säkerhet 

vara relevant för den tesen som jag har tolkat fram. Detta kan bero på att vi alla har olika former av 

bakgrundsinformation vilket leder till att man kan tolka en argumentation på olika sätt och det är 

inte med säkerhet att resultatet blir det samma för en annan. Informationen som då förmedlas fram i 

de olika artiklarna kan få olika betydelse beroende på denna bakgrundsinformation. Men utifrån den 

valda metoden, samt valet av frågeställningar ska undersökningen kunna utföras för att ge samma 

resultat som jag har kommit fram till. Dock har användandet av argumentationsanalysen använts på 

ett sådant sätt här för att klargöra för hur argumentationen ser ut för den valda tesen. Detta gör att 

den tydligt visar dels vad tesen är för den valda artikeln och vilka argument som kan tänkas stödja 

den eller fälla den.

    Ytterligare problem med argumentationsanalys är att argumentationen i en text inte är helt klar 
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och behöver där med struktureras upp och förtydligas.96 Detta problem att har framkommit i arbetet 

med texterna, och jag har därmed även strukturerat upp författarnas argumentationer på ett sådant 

sätt som kan komma att göra den så stark som möjligt, samt förtydligat argumentationen för att 

fördjupa förståelsen.

    En annan fråga är hur jag har förhållit mig till reliabilitet och validitet. Göran Bergström och 

Kristina Boreus skriver att tanken med validitet är att man ska använda sig av rätt metod för rätt 

ändamål.97 I mitt fall har jag använt mig av argumentations analysen för att tydliggöra för hur 

argumentations kan se ut för att sedan kunna tolka den med hjälpa av de olika valda teorierna. Där 

med anser jag att den valda metoden som jag har använt kan anses vara valid, då det just är 

argumenten och hur dessa kan tolkas utifrån mina valda teorier jag valt att använda mig av.

    I frågan om reliabilitet skriver Bergström och Boreus att det handlar om att man ska vara 

noggrann i den valda metoden. Det gäller i denna typ av analys att man vara noggrann i att 

synliggöra felkällor, men även tydligt redogöra för varför man drar en viss tolkning.98 I min analys 

har jag i möjligaste mån motiverat och tydliggjort varför jag gör en viss tolkning. Jag har redogjort 

för mina tankar, med hjälp av begrepp och sedan kopplat detta till mina teorier och varför det tolkas 

på ett visst sätt utifrån dessa. Jag har även i detta tillämpat ett neutralt analysspråk vilket borgar för 

en bra intersubjektivitet, som Bergström och Boreus menar på är en grund.99

    Då urvalet av artiklar är begränsade till två artiklar per organisation, blir resultatet snävt och kan 

inte sägas representera alla medlemmarna i organisationen, synsätt eller åsikter. För att få ett större 

perspektiv skulle det behövas ett större urval av artiklar samt ett större uppsatsarbete. 

    Ur källkritisk synpunkt har jag valt artiklar med författare som vill framhäva någon form av åsikt, 

vilket gör att den fakta de presenterar kan vara vinklad för att passa deras åsikt. Där av har 

argumenten värderats som antingen faktapåstående, där källor kan kontrolleras för att se om det 

uttalade argumentet stämmer, eller som värdeomdöme där personens personliga åsikter, där de anser 

att det finns ett värde.

96 Bergström, Göran & Boreus, Kristina, Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, 2011,  s. 141

97 Ibid, s.34
98 Ibid, s. 35
99 Ibid, s. 36
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6. SAMMANFATTNING

Syftet med denna uppsats var att se vilket etiskt innehåll argumenten har i debatten om vargjakt, 

särskilt vad gäller från Svensk Jakt respektive Tidningen Djurens Rätt's argument. I och med detta 

bröts syftet ner i följande frågeställningar: 1.Vilket moraliskt värde har vargen enligt Svensk Jakt 

och Tidningen Djurens Rätt, i debatten? 2.På vilket sätt kan de olika parternas argument förstås med 

hjälp av etiska teorier?

    Metoden som använts i detta arbete är argumentationsanalys där jag utreder pro- och contra-

argument hos de fyra olika författarna till de artiklar som jag valt att studera. Jag har två författare 

från båda sidorna: två från tidningen Svensk Jakt och två stycken från Tidningen Djurens Rätt. 

Problem som kan komma att uppstå i och med användandet av argumentationsanalys är att det 

framkommer subjektiva tolkningar.

    Franklins teori bygger på att vi ska se djur som moraliska patienter och att de kan skyddas av de 

moraliska rättigheterna som skapas av de moraliska agenterna. De moraliska patienterna kan inte 

heller dömas för sina handlingar utifrån moralisk synpunkt då djur inte innehar ett förnuft. 

Carrutherss teori bygger på att djur inte kan inneha ett lika högt moraliskt värde och att då de saknar 

förnuft inte kan räknas som förnuftiga individer. Han menar dock på att bara för att de saknar ett 

förnuft betyder det inte att man får behandla dem hur som helst då det kan komma att skada andra 

moraliska individer.

    Analysen har visat att författarna från Svensk jakt framförallt har en ekocentrisk syn på vargen 

där den får ett instrumentellt värde för ekosystemet, och att den som art är viktigt för att upprätthålla 

en balans. Författarna från Djurens Rätt har framförallt en biocentrisk syn på vargen där den får ett 

egenvärde för att de framhäver det som att vargen har egna ändamål att uppfylla. De kan även 

sträcka sig till att vargen har ett instrumentellt värde inom det ekocentriska perspektivet. 

    Analysen har även visat att det är Djurens Rätt som bäst kommer överens med Franklins teori, 

medan Svensk Jakt till vissa delar kommer överens med Carrutherss teori om hur djur inte kan 

inkluderas.

   Diskussionen har visat att Djurens Rätt och Svensk Jakt har en gemensam ståndpunkt det vill säga 

ett ekocentriskt perspektiv där vargen har ett instrumentellt värde, även fast de anser att olika 

handlingar är olika rätt för att skydda arten och ekosystemet. Denna gemensamma ståndpunkt kan 

vara en startgrop för att kunna diskutera och komma fram till en lösning för hur vargen ska bevaras 

och kunna fortleva i de svenska skogarna som livskraftig.
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