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Lite varningarg

D hä ä i k• Det här är inte naturvetenskap.
• En beskrivning av fiskars nervsystem etc ger inte svar på frågan 

fi k f kti kt ppl ä t ll i t Ä i d ä d tom fiskar faktiskt upplever smärta eller inte. Än mindre säger det 
om fiskar upplever smärta som något dåligt.

• Pratar om ”fiskar” som om de vore likadana Det är de• Pratar om fiskar  som om de vore likadana. Det är de 
naturligtvis inte.



Smärta?

• En känsla bör nog vara obehaglig på något vis för att räknas somEn känsla bör nog vara obehaglig på något vis för att räknas som 
smärta.

• Smärtupplevelser kan inte uteslutas därför att fisken inte skyr 
sådant som tycks orsaka den smärta. 

• Smärtupplevelser kan inte uteslutas därför att fisken inte tycks 
l ä t då d ”b d ”uppleva smärta då den ”borde”.

• Då fiskar inte har någon storhjärna upplever de rimligtvis inte 
smärta på samma sätt som vi. Detta kan inte heller läggas tillsmärta på samma sätt som vi. Detta kan inte heller läggas till 
grund för antagandet att fiskar inte upplever smärta.



Smärta välfärdSmärta – välfärd 

• Smärta (smärtfri) en del av välfärden. 
• Olika idéer om vad (djur)välfärd är:

1. Känslobaserad – välfärd i den mån fisken mår bra (och inte 
har ont).

2 F k i b d älfä d i d å fi k k2. Funktionsbaserad – välfärd i den mån som fisken kan anpassa 
sig till den miljö där den lever och har sina biologiska 
funktioner i behållfunktioner i behåll.

3. Naturlighetsbaserad – välfärd i den mån djuret kan leva enligt 
(vad som antar vara) sina naturliga behov och beteenden.(vad som antar vara) sina naturliga behov och beteenden.

• Smärta/smärtfrihet verkar främst hamna under idén att välfärd 
är känslobaserad.



Hänsyn till smärta på osäkra 
grunder?

H ll f i ä fäll• Hellre fria än fälla
• Försiktighetsresonemang
• Vi har tagit fel förr
• Hurdana vill vi vara, vilken sorts egenskaper vill vi odla?



Smärtans etiska relevans?
• Fisken upplever smärta – vilka krav ställer det på oss?
Ja knappast att vi genast och i varje upptänkligt fall avlägsnar detJa, knappast att vi genast och i varje upptänkligt fall avlägsnar det 

som orsakar smärtan.
Inte rimligt att vi åker runt på haven och räddar fiskar från att ha g p

ont.
• Men i de fall som fiskens smärta direkt orsakas av människor? 

Bö i ä d å å då? O iBör vi ändra på något då? Om inte:
Kompensation: negativa upplevelser kan kompenseras med positiva 

upplevelserupplevelser.
Både inom och mellan individer
Vi håller djur i jordbruket, och vi slaktar dem. Kanske menar vi attVi håller djur i jordbruket, och vi slaktar dem. Kanske menar vi att 

det obehag djuren har av det kompenseras av att vi får mat.
Resonemanget är relevant för yrkesfiske, hobby- och sportfiske, 

fiskodling, fiskar som försöksdjur…



UtilitarismUtilitarism

• Största möjliga (sammanlagda) nytta – kan förstås som lycka eller 
välfärd (motsatsen till smärta eller lidande)
Fö d l i /l k ll i di id ä i i i ll• Fördelningen av nytta/lycka mellan individerna är principiellt 
ointressant

• Döden är ett problem eftersom döden berövar oss fortsatt liv• Döden är ett problem eftersom döden berövar oss fortsatt liv 
med möjlighet till lyckoupplevelser

• Väga nyttan av att äta fisk mot att fiskarna berövas fortsatt livVäga nyttan av att äta fisk mot att fiskarna berövas fortsatt liv 
(samt mot fiskarnas obehag under själva fångsten och 
avlivningen)g )

• Jämförelserna är självklart svåra att göra, men svårigheten är inte 
ett argument mot att ändå försöka



UtilitarismUtilitarism

• Peter Singer, Animal liberation
• Jämlikhet lika hänsyn till lika intressen• Jämlikhet – lika hänsyn till lika intressen
• Opartiskhet
• J B th (1748 1832)• Jeremy Bentham (1748-1832): 
”…the question is not, Can they reason? Nor, Can they talk? But, 

Can they suffer?”Can they suffer?  
(Introduction to the Principles of  Morals and Legislation)



Dj ä i hDjurens rättigheter

• Tom Regan The Case for Animal Rights• Tom Regan, The Case for Animal Rights
• Jämför med mänskliga rättigheter. Vilka rättigheter kan djur 

ha?ha?
• Rättigheter - skyldigheter (djur kan ha rättigheter men inte 

skyldigheter, vilket även gäller små barn tex)s y d g ete , v et äve gä e s å ba te )
• Kränkta rättigheter kan inte kompenseras. Inga avvägningar 

mellan många som får sina rättigheter respekterade på g g p p
bekostnad av (färre) andra.



JämförelserJämförelser

• Sammanlagd nytta – individers rättigheter
• Offra individer för andras bästa – eller inte
• Likheter: rekommenderar etisk vegetarianism, båda mycket 

restriktiva vad gäller att utsätta fisk (djur) för smärta, om än på j
olika grunder.

• Båda ganska radikala



Traditionens vikt?Traditionens vikt?

• Enligt:
Tom Regan och Peter Singer: I princip ingen om inte traditionen 

åk ö ä d k i i k (djråkar överensstämma med respektive etiska normer (djurens 
rättigheter respektive principen om nyttomaximering).

Konservatismens svar: Traditionens vikt är stor! Traditioner växerKonservatismens svar: Traditionens vikt är stor! Traditioner växer 
fram över tid och bidrar till att hålla samman relationer och 
samhällen.

De flesta etiker skulle säga att det inte finns etiska skäl att bevara 
traditioner som sådana, det beror på vilken tradition vi pratar p p
om. 



V d k b ätti i å tVad kan berättigas i vårt 
handhavande av fisk?handhavande av fisk?
Tänk om de har ont?!

• Avvägningar mellan nytta/nöje å ena sidan och lidande/smärta å 
den andra?

• Individer med rättigheter att respektera? Vilka rättigheter? 
• Eller något helt annat?


