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Abstrakt 

Denna  uppsats behandlar idéer  och  ideologier  i två  tidskrifter,  Djurens rätt och 

Djurfront,  utgivna av  djurskyddsföreningen  Nordiska  Samfundet mot  Plågsamma 

Djurförsök under  1970-talet. Uppsatsen  syfte är att  undersöka  vilka  idéer  och 

ideologier  som  framkommer  i tidskrifterna,  det  vill  säga vilka  värderingar  och 

föreställningar  om  verkligheten  som  kommer  till uttryck. För detta har jag  använt  mig 

av  idé- och  ideologianalys.  Min  teori består  i  en  förståelse av  språk och  begrepp som 

uppbyggt  och  format av  en  antropocentrisk  diskurs som  särskiljer  och  upphöjer 

människan och  det mänskliga  från  djuret och  det djuriska.  Vidare menar  jag att detta 

får  konsekvenser  för  hur  en  rörelse som  ämnar  ändra på  djurens underordnade 

ställning  hanterar  begrepp som  är  kopplade till  det mänskliga och  begrepp som  ställs i 

motsättning till det mänskliga enligt traditionella dikotomier. 

Undersökningen  visar att  det i huvudsak finns två sätt att  hantera  bärande begrepp. 

Det  ena  är  att  tillskriva  begreppen  en delvis ny  mening som  är  förenlig med syftet  att 

förändra  djurens status eller  minska  utnyttjandet  av  djur.  Det  andra  är att  peka  ut  olika 

begrepp som  bärare av  antropocentriska  maktstrukturer, och  därav  ta  avstånd från 

dem. Begreppen  hanteras på  olika  sätt  hos olika  skribenter  i tidskrifterna och  i 

huvudsak kan  vi  finna två  större omfattande ideologier. Den första  kommer  främst  ur 

äldre  djurskyddsrörelse. För  denna linje är  medlidande,  empati,  det andliga och 

subjektiva bärande begrepp.  Den  andra  linjen  som  utvecklas och blir  allt  mer  utpräglad 

under 1970-talet  bemöter  djurförtrycket med begrepp som  generellt  är  i ett dualistiskt 

förhållande till den  första  linjen,  däribland rationalitet, rättighet, vetenskaplighet och 

objektivitet. Begreppen  frihet och  frigörelse får  också  en  viktig  funktion  för  att 

förändra  djurens status,  vilket  kopplar  samman  såväl  den  äldre linjen  med den  senare, 

då dem kopplas samman med begreppen rättighet och medlidande. 
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1.1 INLEDNING
Djuren  har  alltid funnits omkring  oss människor  och vi har  alltid förhållit  oss till såväl 

djur  och  natur  för  att skapa en  uppfattning  om  vem  människan  är  och  hur  världen  är 

beskaffad.  Tanken  att  djuren  behöver  skyddas från  delar  av  det  mänskliga  samhället 

och  människan har  däremot  inte varit  en  fråga av  större intresse genom  den 

västerländska  historien. Sedan  slutet  av  1800-talet  har  djurskyddsföreningar  agiterat 

för  att förbättra  för  djuren.  Föreningarna  präglades delvis av  romantiska och 

sentimentala  drag,  känslosamheten  i förhållande till djur  var  viktig  för  att motivera 

djurskyddet. Samtidigt som  delar  av  rörelsen identifierade sig  med djurens lidande så 

framhölls också människans överhöghet  som  ett  argument  för  att ta  ansvar  för  djurens 

situation.1 

Under 1960- och  1970-talet  kan  vi se nya  samhällsrörelser  födas och  befintliga 

förändras. Tidens progressiva  anda  påverkar  de förekommande ideologierna, och  de  

strukturer  av  idéer  som  de består  av,  det vill  säga  värderingar  och  föreställningar  om 

verkligheten. Flera  av  verklighetens aspekter  kom  att  politiseras.2 Hur påverkar  detta 

den  svenska  djurskyddsrörelsen? Vi  kan  se att  djurskyddsfrågan  får  ett  ökat  intresse 

genom  det  ökade medlemsantalet i  en  av  denna tids större djurskyddsföreningar, 

Nordiska  Samfundet mot Plågsamma Djurförsök,  som  idag går  under  namnet Djurens 

rätt.  När  vi går  in  i  1970-talet ligger  medlemsantalet på  drygt sjutusen  medlemmar för 

att stiga  till över 23.000 medlemmar.3   Hur påverkar  tidsandan  de människor  som 

engagerar  sig  i  djurskyddsföreningarna? Kommer  även  människans relation  till  djuren 

att politiseras under  1970-talet? Kan  vi tala  om  en  ny  djurskyddsrörelse eller  håller  sig 

rörelsen kvar vid den äldre djurskyddsrörelsens idéer och ideologier? 

1.2 SYFTE
Uppsatsens syfte är att  undersöka vilka  idéer  och  ideologier  som  framkommer  i 

tidskrifterna Djurens  rätt och Djurfront som  utgavs av  Nordiska  Samfundet  mot 

plågsamma djurförsök under 1970-talet.

För detta syfte har jag arbetat med frågeställningarna:

* Hur ser man på samhället och djurens plats i samhället?

* Hur argumenterade man för att höja djurens status?

* Vilka olika ideologier och idéer kommer till uttryck i källmaterialet?

* Hur förhåller  sig  de idéer  och  ideologier  som  finns i källmaterialet  till  begrepp som  är 

kopplade till människan och det mänskliga? 
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1.3 KÄLLMATERIAL OCH AVGRÄNSNING
Det  ökade intresset  för  djurskydd under  1970-talet  avspeglar  sig  inte bara  i  det  ökande 

medlemsantalet  utan  även i de tidskrifter  som  Nordiska Samfundet  mot  Plågsamma 

Djurförsök gav  ut,  genom  att det  lockade fler  skribenter samt att nya  frågor  får 

utrymme,  vilket gör  denna period intressant  att  undersöka. Mitt källmaterial består 

sålunda  av  de två tidskrifter  som  utgavs av  Samfundet under  1970-talet, Djurens  rätt 

som gavs ut under hela 1970-talet och Djurfront som började ges ut år 1974.

Djurens  rätt fungerade som  en medlemstidning och  började ges ut  år  1910  och  ges ut 

än  idag.  Tidskriften  kom  ut  i  fyra  nummer per  år  med ett  sidantal på  cirka  25-35  sidor, 

för  att under  decenniets slut  öka  till  ett  större  format och  till  sex  volymer per år.  När  vi 

går  in  i 1970-talet  är  Johan  Börtz ordförande för  Samfundet, det är  även  han  och hans 

fru  Ellen  Börtz som  står  för en  stor  del  av  materialet  i Djurens  rätt under  framförallt  de 

första  åren av  decenniet.  Tidskriften består  till  stor del av  information om  djurförsök 

och  rapporteringar  om  olika  djurförsök som  ägt  rum  men  också  av  rapporteringar  av 

föreningens arbete.  Det  finns även  argumenterande texter  om  varför vi bör  undvika  

experiment  på  djur, och  vilken  livsstil  som  är  i enlighet  med att  inte stödja  plågsamma 

djurförsök.  Det  är  framförallt  de sistnämnda texterna  som  varit relevanta  för 

uppsatsens undersökning.

Medelåldern  i föreningen  och  i styrelsen  är  hög när vi  går  in i 1970-talet. 4   År  1971 

bildas en ungdomsgrupp för  den  nya  grupp ungdomar som  strömmat till föreningen. 

Gruppen  bestod av  ungdomar som  studerade på  högskola  och  universitet från olika 

ämnesområden,  däribland psykologi,  medicin,  filosofi och  konst.5   Birgitta  Carlsson, 

som  var  en  av  de aktiva  i ungdomsgruppen, som  sedan  kom  att  bli  ordförande för 

Samfundet år  1977, skriver  i Djurens rätt 125 år. En framgångsrik agitator för djuren 

(2007) att ungdomsgruppens ambition  var  att  göra  stordåd,  och att  man genom  att 

agitera och propagera för människor ville avslöja djurförtrycket.6

Även  Djurfront gavs ut  i fyra  nummer  per  år  och  omfattar  cirka  25-35  sidor  och 

innehåller  såväl argumenterande texter  som  informativa  artiklar  som  redogör för 

djurens levnadsvillkor. Det som  skiljer  Djurfront från  Djurens  rätt är dels att  den 

första  inte var  en medlemstidning  utan skulle fungera  som  en  agitator  mot  de breda 

massorna, samt  att  Djurens  rätt främst  fokuserade på  försöksdjurens situation.  I  första 

numret av  Djurfront förtydligas att  man  från  ungdomsgruppen  motsätter  sig alla 

former  av  djurförtryck, så  som  i köttindustrin,  jakt  och  pälsindustrin,  och  inte endast 
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det  som  försöksdjuren  utsätts för. 7 Även  om  tidskriften  Djurens  rätt också  tog  upp 

andra  former  av  djurförtryck  så  blir  ställningstagandet  mot  alla  former  av  utnyttjande 

av djur än mer tydligt i Djurfront.

Jag har  läst  hela  mitt källmaterial,  det  vill säga  samtliga  nummer och  artiklar  i 

tidskrifterna som  gavs ut under  1970-talet,  eftersom  jag har  ambitionen  att  undersöka 

vilka  de genomgående idéerna  och  ideologiska  strömningarna  är  i mitt källmaterial. 

Tidskrifterna omfattar ungefär  två  tusen  sidor  och  består  till stor  del av  upprepningar 

och  information  som  inte är  relevant  för  uppsatsen, därför  har  jag  endast återkommit 

till det material och  de artiklar  som  jag  funnit  vara  av  betydelse i förhållande till 

uppsatsens syfte.

Det  finns ingen  forskning på  svensk djurskyddsrörelse  under  1970-talet eller  specifikt 

om  Nordiska  Samfundet  mot  Plågsamma Djurförsök under denna  tidsperiod. Däremot 

finns det forskning på tidigare svensk  djurskyddsrörelse.  Idéhistoriker  Karin  Dirke har 

skrivit  om  den  tidiga  djurskyddsrörelsen  i Sverige i sin avhandling  De värnlösas 

vänner. Den svenska djurskyddsrörelsen 1875-1920 (2000).  Denna  ger  mig  dels 

material  till  mitt  bakgrundsavsnitt  men också  en god förförståelse till  vilka  idéer och 

ideologier  som  står  till  grund för den  svenska  djurskyddsrörelsen. För  att få  en ingång 

till mitt källmaterial  har  jag även gått  igenom  Djurens rätt mellan  år  1920 och  år  1969 

för  att  bättre förstå  utvecklingen  fram  till 1970-talet.  Samfundet  har  gett ut  två böcker 

om  föreningens historia i  samband med dess hundraårsjubileum 8  och 

hundratjugofemårsjubileum 9.  Båda böckerna  är  författade av  några av  Samfundets 

frontfigurer  under  1970-talet, Johan  och  Ellen Börtz och  Birgitta  Carlsson.  De ger  en 

översiktlig  bild  över  vilka  som  engagerat  sig  i  Samfundet, medlemsantal, vilka  frågor 

som man drivit, men utan att vara någon forskning med vetenskapliga anspråk.

Internationellt  kan  vi finna forskning  på djurskydds- och  djurrättsrörelsen  som  även 

uppmärksammar  1970-talet.  Däribland Animal Rights: History  and Scope of a Radical 

Social Movement (1998)  av  Harold D.Guither, professor  i  jordbruksekonomi. Guither 

följer  frågan  om  djurskydd och  djurrätt  genom  den  västerländska  historien  med fokus 

på Storbritannien  och  Nordamerika,  fram  till  den period som  han  skriver  boken, mitten 

av  1990-talet. Han  följer  upp den  idémässiga utvecklingen  i ett  flertal föreningar  som 

arbetar  för  att  förbättra  för  djuren  och  håller  sig till en  vanlig förekommande 

uppdelning  mellan  vad han kallar  för  djurskydd, att marginellt förbättra  för  djuren, och 

djurrätt,  att  tillskriva djuren  egna  rättigheter. Diane L.  Beers,  professor  i historia, 
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skriver  i The History and Legacy of Animal Rights  Activism in the United States 

(2006) om  djurskyddsrörelsens historia  i Nordamerika. Förutom  att  redogöra för  de 

idéer  och  strategier  som  rörelsen använt sig av  gör  hon kopplingar mellan  djurens 

underordnade ställning och  andra  samhällsrörelser  och  företeelser,  så som 

kvinnorörelsen  och  slaveriet.  Dessa böcker  har  fungerat  som  en  ingång  då  jag  bearbetat 

mitt  källmaterial,  inte minst  för  att  det  i uppsatsens källmaterial  framgår  att  Samfundet 

låtit  sig  inspireras av  de strategier  och  den  ideologiska utveckling  som  skett  i rörelsen 

internationellt.

1.4 TEORI OCH METOD
Jag kommer  använda mig  av  en  hermeneutisk  metod och  närläsning  av  mitt 

källmaterial. Utöver  det   kommer  jag  använda mig av  idé- och  ideologianalys som  jag 

beskriver  i  avsnittet  nedan. Eftersom  mitt  källmaterial även  består  av  bild,  främst 

fotografier,  kommer  jag  till  viss del  använda mig  av  bildanalys även  om  jag  främst 

fokuserar  på  text.  Efter  att  jag redogjort för  min metod kommer  jag  gå in  på  min 

teoretiska bakgrund vilken grundar sig i min förståelse av språk och begrepp. 

1.4.1 Idé- och ideologianalys
För  att  undersöka  vilka  ideologier  eller  idésystem  som  uttrycks i  tidskrifterna  Djurens 

rätt och  Djurfront har  jag  valt  att använda  mig  av  en  så  kallad idé- och  ideologianalys. 

Den  används för  att  undersöka  vilka  ideologier  och  idéer  som  finns i en  text,  vilket 

beskrivs av  Göran  Bergström  och  Kristina  Boréus i Textens Mening och Makt. 

Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys  (2012).  Begreppen ‘idé’ och 

‘ideologi’ kan liksom  Bergström  och  Boréus beskriver  innefatta  olika  mening  beroende 

på i vilket  sammanhang som  begreppen  förekommer.10  Den  förståelse av  begreppen 

‘idé’ och  ‘ideologi’ som  ligger till  grund för  uppsatsen  är att  ‘idéer’ är  en sorts 

tankekonstruktioner som  innefattar  föreställningar  om  verkligheten, hur  verkligheten 

är, men också värderingar om dessa föreställningar, hur verkligheten bör vara.11

Min förståelse av  ideologibegreppet är  kort; en  samling  av  idéer,  eller  system  av  idéer. 

En  defintion som  är  öppen  för  vilka  idéer  som  en  ideologi kan  bestå  av. 12 Bergström  och 

Boréus skiljer  på politiska  ideologier  och  andra  där  den  föregående ofta  anses kunna 

urskiljas som  enheter,  som  till  exempel liberalism  och  konservatism. Övriga  ideologier, 

exempelvis skolans ideologi kan vi istället  förstå som  en  idéstruktur  av  föreställningar 

inom  skolväsendet. 13  Jag  exkluderar  inte någon av  dessa  förståelser  av 
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10 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening ohc makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 
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11 Ibid,. s. 142
12 Ibid., s. 140f
13 Ibid., s. 144



ideologibegreppet men försöker  varken  finna  en ideologi som  kan  stå  för  hela  mitt 

källmaterial eller  ideologier  i  form  av  flera skilda  enheter  som  går  att  applicera  på  mitt 

källmaterial. Min  förförståelse ligger istället  i att  se olika  strukturer  av  idéer,  det vill 

säga  ideologier, som  finns i källmaterialet,  som  både kan  bestå  av  motsatta  och 

gemensamma  idéer. Jag  kommer  sålunda inte att försöka  dra  någon  absolut gräns 

mellan en ideologi och en annan eftersom jag menar att det inte är möjligt.

Bergström  och Boréus redogör  även  för  ett  sätt  att klassificera  ideologibegreppet 

genom  att utgå  från  undersökningens syfte. Genom  denna klassificering framträder 

dels undersökningar  som  har  ett  beskrivande syfte och  dels studier  med en  mer 

ställningstagande utgångspunkt, 14  varav  den  senare går  att  koppla  till  den  kritiska 

ideologianalysen. Undersökningen  som  utgör  denna  uppsats är  främst  beskrivande 

men  metodologiskt  kommer jag  använda  mig  av  ett  analysverktyg som  författarna 

främst  kopplar  till ideologikritik 15 eftersom  det gagnar  mitt  syfte.  Stegen  i denna  analys 

är  kort  att  analysera  texten, diskutera  vad texten  refererar  till samt diskutera  det 

sammanhang som  texten har producerats i. 16 Uppsatsens undersökningsdel  är  dock 

inte  uppdelad utefter  dessa  tre steg  utan  min analys kommer  presenteras i  fyra 

tematiska  block  som  tar  upp fyra  huvudsakliga  områden  som  jag  genom  denna  process 

funnit i mitt källmaterial.

1.4.2 Bildanalys
Mitt källmaterial utgörs utöver  text  även  av  bilder, dessa  kommer  få  ett  visst  men 

begränsat  utrymme som  föremål  för  min  analys eftersom  jag i  huvudsak  fokuserar  på 

text. Utgångspunkten  för min  bildanalys är att  bilderna  i  sig  inte i huvudsak är fixerade 

objekt  med inneboende mening  utan att  tolkningen  till stor del avgör bildens mening. 

Om  detta  skriver  sociologiprofessor  Patrik  Aspers i Bild och Samhälle. Visuell analys 

som  vetenskaplig metod (2004). Aspers tar  upp hur  vi  formas in  i  olika  visuella 

kulturer  genom  ”visuell socialisation”  och  att  en bild därav  kan  tolkas på olika  sätt 

beroende på  dess sammanhang  och  vem  som  tolkar. 17 Även  om  det  finns element i  en 

bild  som  vi alla  troligen  kan vara överens om,  till  exempel  att  det  finns en  svart katt  på 

en specifik bild,  så  kan  detta få  en  skild betydelse beroende på  utifrån  vilken 

meningsstruktur  bilden  tolkas. Med andra  ord är  bilder  vad Aspers kallar  för 

perspektivanalytiska  reflektionsytor,  och  därför  måste vi  ta hänsyn till  andra  aspekter 

än  det  som  vi med enkelhet  kan  komma överens om  att  bilden  ”visar”.  Istället  finns det 
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många möjliga  meningar  i  en  och  samma bild. 18  Som  en  del av  denna  förståelse av 

bilder  som  meningsbärare vill jag  även  lyfta  bildens funktion som  komponent i ett 

meningsskapande sammanhang.  Meningarna  i bilderna  i  mitt  källmaterial  som  jag 

söker  finna  genom  min  analys är  de som  är  relevanta  utifrån  de meningsstrukturer  som 

kommer  till uttryck i mitt  källmaterial. Bilderna  kommer  liksom  texten  ställas mot 

bakgrund och  teori,  därav  ges ingångar  för  tolkning  av  bilderna utifrån  dessa 

meningsstrukturer ett företräde framför många andra möjliga tolkningar.

1.4.3 Teori
En teoretisk  utgångspunkt  i min  förståelse av  uppsatsens källmaterial  är  språkets  och 

begreppens betydelse.  Rent  grundläggande innebär  denna  ingång  att språket  och 

begreppen  får  sin betydelse eller  mening  genom,  och  påverkas av  sociokulturella 

förändringar, och  därför  alltid är flytande och under  förändring.  Jag  menar  också  att 

ett  begrepp inbegriper förhållanden  till andra begrepp, så  som  begreppet  djuriskt i 

förhållande till begreppet  civiliserat.  En  annan funktion  som  jag  lägger in  i  språket och 

begreppen  är  hur de fungerar  som  bärare av  ideologier  eller  idéstrukturer i den  vida 

mening som  jag  diskuterar  i uppsatsens tidigare avsnitt. Detta  får  konsekvensen  att 

språket och  begreppen  är  en  del av  en  maktutövande struktur,  vilket  har  utvecklats 

teoretiskt inom såväl genus- och postkolonial teori. 

Ett  begrepp som  förekommer  frekvent  i denna  uppsats är  djur,  vilket  innefattar  en 

absolut  gräns runt vad som  kallas för  människa.  Detta  till  trots att människan  numera, 

i naturvetenskapliga termer inkluderas i  begreppet djur,  efter  evolutionsteorins 

genomslag. Detta  har inte nämnvärt förändrat begreppets innebörd utan  det  används 

fortfarande på  ett  sätt  som  innebär att  en  mängd djurarter  klumpas ihop under  denna 

generaliserande beteckning trots att  de kan  ha  större olikheter  - jämför  till exempel en 

amöba och  en elefant - än vad djurarten  människa  och djurarten schimpans har 

biologiskt.  Skälet till  detta  är  att  begrepp aldrig  är  neutrala eller  förståbara  utanför en 

social kontext.  Min  förståelse av  begreppet  djur är  att  det  är  utformat  i en  process där 

människan särskiljt sig från andra djurarter.

Helena Pedersen  skriver  i The School and the Animal Other.  An ethnography of 

human-animal relation in education (2007) att vi inte kan  förstå  begreppet  djur eller 

djuriskt utan  att  placera det i relation  till en mängd andra begrepp, däribland 

människa, kultur och  natur eftersom  begreppen förstås utifrån  sina relationer  till 

varandra. 19  Pedersen tar  även upp hur  ekofeminsmen gör  en  koppling  mellan  en 

androcentrisk  och  en  antropocentrisk maktordning  och inkluderar  djur-begreppet  i 
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klassiska  dikotomier,  så  som  själ/kropp, förnuft/känsla,  man/kvinna,  människa/

djur.20   På  så  vis kopplas djuriskt och  djur samman med bland annat kvinna, 

subjektivt, objekt,  känsla  och  natur,  och  ställs i ett  motsatsförhållande till exempelvis 

människa, man,  objektivitet,  subjekt och  förnuft.  Dessa  traditionella  dikotomier 

kommer  jag  förhålla  mig till  i  min  undersökning  men  utan  att  se dem  som  fasta  utan 

snarare som  delar  av  en  mer  komplex  struktur. Ett  exempel  på  detta  kan  vi finna  i  

begreppet  genius,  som  tillhör  det manliga men  som  samtidigt  har  inslag  av  det 

kvinnliga genom att det kopplas till begrepp som intuition, känsla och fantasi.21 

Begreppet  djur står  som  vi ovan  nämnt i  relation  till en mängd andra  begrepp.  Att 

språkets struktur  innefattar  maktförhållanden  är något som  filosofen  Jacques Derrida 

belyser  i The Animal That Therefore I Am (2008).  Han  argumenterar  för  att  hela  vår 

förståelse av  såväl människa som  mänskligt - inklusive alla  de begrepp som  vi kopplar 

till det  mänskliga; förnuft, civilisation,  att vara  ett  subjekt och  ett  rättighetssubjekt, 

humanism,  att ha  ett  medvetande, - är  en  del av  en  process som  underkuvar  det  så 

kallade djuret  som  i sin  tur  ställs i  ett motsatsförhållande till dessa egenskaper. 

Historiskt  har  språket följt och utvecklats med denna  process. Detta  visar  Derrida 

bland annat genom  att exemplifiera  med några  av  de betydelser  som  finns i franskans 

droit, däribland; rätt,  riktigt, att  hålla  sig upprätt, uppriktig, ståndaktig  men också 

rättvis  och  ansvarsfull.  Förmågan att  stå  på två  ben, upprätt,  kopplar  han  till  en 

allmän  erektion  i processen  att  bli  människa,  där  det  vertikala  och  räta  läget skiljer  ut 

människan  från  de flesta  andra däggdjuren.22  Egenskapen som  den rätta står  i 

samband med andra  egenskaper  som  tillskrivs människan och  det mänskliga.  Till 

exempel krävs ett förnuft för  att  kunna  handla  rätt,  samt  ha  ett  medvetande, kunna 

tala och svara för  sig, egenskaper  som  i sin  tur  krävs för att  kunna  vara  en  person och 

därmed ett rättighetssubjekt. Även  begrepp så  som  civilisation, humanism  och  kultur 

exkluderar  djur eller  det djuriska.  Den  kontext  som  har format  innehållet i  begreppet 

djur och  djurisk  är  i sin  tur  en  antropocentrisk diskurs. Med detta  sagt kommer  jag 

vidare använda  mig  av  begreppet  djur, då  jag  inte finner att  andra  termer - så  som  de 

icke-mänskliga, andra djur eller  icke-mänskliga djur - löser  denna  problematik 

eftersom  även  de utgår  från begreppen människa/mänskligt och djur.  Istället bör  du 

som läsare förstå min användning av begreppet djur utifrån min teoretiska diskussion.

Denna  förståelse av  begrepp och  språk fungerar  som  en teoretisk bakgrund i  analysen 

av  mitt källmaterial eftersom  jag  menar  att  en  rörelse som  ämnar höja  djurens status 

och  förändra  förtryckandestrukturen  även  kommer  behöva hantera  språket  som  bygger 

på samma struktur.  Detta  kan ske på  många olika  sätt, däribland genom  att förändra 
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begreppens innebörd,  om  än  bara i någon  aspekt,  genom  att ge dem  en  skild betydelse, 

eller  att  ställa  begreppen  i motsättning  till  andra  begrepp,  eller  genom  att  använda  sig 

av  andra  begrepp.  Detta  kommer  jag  undersöka genom  att  fortlöpande tolka  hur 

nyckelbegrepp som  finns i mitt källmaterial,  exempelvis: civilisation,  samhälle,  kultur, 

känsla,  utveckling, humant, humanism, kunskap, vetenskap och  mänskligt,  används i 

mitt källmaterial.

Liksom  djur och  det djuriska är  begrepp som  innefattar motsatser  till människan och 

det mänskliga,  så  menar  jag  att  de skildringar  av  djur  som  förekommer  i mitt 

källmaterial kan  fungera  som  bärare av  mänskliga  ideal.  Jag  ser  att detta  kan  fungera 

dels som  en  strategi  för  att  höja  djurens status men  också  för  att visa på  vilka  ideal eller 

vilka  ideologier  som  finns i  rörelsen  så  som  den kommer till uttryck i mitt  källmaterial. 

Pedersen skriver  att det  är  vi som  skapar  en mening  till djuren  vilket inte  bara  påverkar 

vilken  kunskap vi anser oss ha  om  djur  och  vilket system  av  värderingar  i förhållande 

till djur  som  vi utformar. 23 Min  förståelse av  de djur  som  förekommer  i källmaterialet 

är alltså primärt som bärare av ideal och ideologier. 

1.5 DISPOSITION
I nästa  avsnitt kommer  jag  ge en  bakgrund till undersökningen.  Först  en  kort  bakgrund 

över  synen  på  djur  genom  västerländsk  historia  genom  att  göra  ett  par  nedslag  och 

därefter  kommer jag redogöra  för  djurskyddsrörelsens historia  för att  avsluta  med en 

kort redogörelse för  olika  idéströmningar  under  1970-talet.  Undersökningsdelen  har 

jag  valt att  dela upp i fyra  tematiska  delar. Samtliga  teman  hänger  ihop och  är  beroende 

av  varandra,  men  för  att  göra  uppsatsen överskådlig  har  jag  valt  att  särskilja  vissa 

utmärkande idémässiga  inslag  som  jag  finner i tidskrifterna. De två  första delarna,  ”3.1 

Kritik av  samhället”  och  ”3.2  Människans karaktär  och  medlidande”,  innefattar 

framförallt  de ideologier  som  vi kan finna hos den  äldre djurskyddsrörelsen.  De två 

sista  delarna,  ”3.3  Anspråk på  logik och  rationalitet”  och ”3.5  Frigörelsen  och  det  fria 

valet”  däremot  tar  upp mer  av  de nya  idéer  som  utformas under  denna tidsperiod. 

Viktigt  att poängtera  är att  samtliga idéer innefattas av  en  och  samma  rörelse och  som 

kan länkas samma genom  olika idéer  och  ideologier.  De uppdelade idéerna  eller 

ideologierna  innebär  inte nödvändigtvis varken  motsättningar  eller  motsägelser  även 

om  det  finns exempel på detta  som  jag  kommer  ta upp i undersökningen.  Jag har  valt 

detta  upplägg för  att  läsaren  lättare ska  kunna  följa  utvecklingen,  de två  första  delarna 

behandlar  främst tidigt  1970-tal medan de två senare delarna  främst behandlar 

Djurens  rätt under  slutet av  decenniet och  Djurfront.  Även  detta  är  en något snäv 

uppdelning  som  inte  är  helt  konsekvent.  Efter  undersökningen följer  en 

sammanfattning av undersökningens resultat.
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Bakgrund
2.1 SYNEN PÅ DJUR
Frågan  om  djuret eller  det djuriska  är  långt  ifrån  en  central fråga genom  västerländsk 

filosofihistoria.  Trots detta  finns det mycket  att  läsa  om  människors syn på  djur vilket 

beror  på  att  det  finns en  funktion hos djur, det djuriska och  naturen  som  något som 

människan  kan  ställa  sig  själv  mot  i sina  försök att  svara på den  desto mer  centrala 

frågan, ”vad är  människan?”.  Människor  har  alltid placerat sig  själv  i förhållande till 

andra  levande arter  och  till  naturen. Under  antiken  såg  man  likheter  mellan människor 

och  djur  men  detta innebar  inte att  de delade status. Platon  utformade en hierarkisk 

modell där  djuren  placerades långt  ner  på skalan. Aristoteles ansåg  att den stora 

skiljelinjen  mellan  djur  och människa är  att  endast  människan  har  ett  förnuft,  en 

egenskap som  han  tillskrev  ett  högt  värde.24 Att definiera  djur  som  bristfälliga på  högt 

värderade egenskaper är något som genomsyrar hela djurets diskurs.

En  central person  för  en djupt  antropocentrisk djursyn är  filosofen  René Descartes vars 

argumentation  är  aktuell  även  för  att  komma  åt  moderna resonemang  kring  synen på 

djur. Fastän Descartes resonemang  kom  att  få  stark  kritik  under  hans samtid 25  så  är 

hans syn  på djur  ändå  relevant  eftersom  han  är  en  tydlig  representant för  en  syn  som 

förtingligar  djur. Han  motsätter  sig  även  den  aristoteliska  uppfattningen  att människan 

är  ett  förnuftigt  djur. 26 Descartes definierar  människan  som  ett  tänkande subjekt  som 

kan tala  och svara för  sig  vilket han menar  skiljer  henne fundamentalt  från  djuret.  För 

Descartes är djur inget annat än maskiner som varken kan tänka, tala eller känna. 27 

Ett  annat exempel på  en  antropocentrisk syn  på  djur  finner  vi hos filosofen  Immanuel 

Kant. I hans filosofi får  djuret  en  mer  betydande roll än  hos Descartes men  endast  som 

ett  redskap för  människan, som  en  del av  människans öde. Han menar att  människan 

och  djuret  har  olika  platser  i  en  naturlig  ordning, att  djuren tillhör  naturen som  i  sin tur 

försörjer  människan. 28 Eftersom  människan besitter  ett  helt  annat  öde än  djuren  så 

tillskrivs hennes handlingar  ett  annat värde,  till  exempel är  det  berättigat  för 

människan  att  kriga  till skillnad från  djuren.  Djurens krig  är  grymma  och  ociviliserade 

menar  Kant till  skillnad från människors krig,  som  är  en  del av  den  utveckling  som  tar 

människan  från  ett  grymt och ociviliserat  stadium  till  ett stadium  av  kultur  och  socialt 

medvetande. 29 
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Hos Kant  är  inte  förmågan  att kunna  tänka  lika  relevant som  hos Descartes,  utan  vad 

som  är  ändamålet  för  en  handling. De resonemang som  vi finner  hos Kant  och 

Descartes höjer  inte bara  människans status över  djuren  utan kan  även användas för  att 

berättiga  illa  behandling  av  djur  med motiveringen att ändamålet  är  gott  eller  för  att 

djur  helt enkelt  inte förmår  att  påverkas av  hur  vi behandlar  dem. Hos såväl  Descartes 

och  Kant  kan  vi se hur  djuret  definieras i samma  rörelse som  klassiska  filosofiska frågor 

behandlas,  frågan  om  vad människan  är, vilket  som  är  hennes öde och  vad som  är  en 

vetenskapligt  säker  grund.  Något  som  däremot i princip aldrig blir  ifrågasatt  genom 

filosofihistorien  är  gränsen mellan  människa och  djur,  den  är  absolut,  oavsett om 

människan  definieras som  ett  högt  djur  eller  som  något  fundamentalt  annat  än djur. 

Filosofen Jeremy  Bentham  (1748-1832)  påverkar denna  gräns när  han ändrar  frågan 

beträffande djuret, frågan är  inte  om  djur kan  tänka  eller  tala  menar  han,  utan  frågan 

är  ”kan  de lida?”.30 Med denna  lilla  fråga riktas fokus mot  något annat  än  den  oförmåga 

som  tillskrivs djuren  i samband med att  människan  definieras, istället pekar  Bentham 

med denna fråga mot djuren och deras förmåga till att kunna lida. 

Detta  resonemang utvecklas vidare hos 1900-talets djurrättsfilosofer,  däribland 

psykologen Richard D. Ryder  och  Peter Singer,  filosof och  professor  i praktisk etik, som 

gjorde sina  genombrott  i  mitten  av  1970-talet.  Dessa  moderna  djurrättsfilosofer  ämnar 

utöka  rättighetssubjektet  till att  gälla  även djur  och  argumenterar  för att  rätten  till att 

tillskrivas rättigheter  bör  baseras på förmågan  att  känna  fysisk och  psykisk  smärta, en 

förmåga  som  de menar  att  även djur  besitter.  Ryder  vill införa  en  så  kallad ”smärtism” 

där  förmågan att  känna  lidande bör  vara  det  som  ska  avgöra  om  djur  ska  inkluderas i 

etiken.31 Singer  gör delvis upp med Descartes syn på  djur  genom  att  hävda att  vissa  djur 

har  en  förmåga  till ett  visst  typ av  medvetande som  innebär  att  de  kan  vara  medvetna 

om sitt eget lidande. 32 

2.3 DJURSKYDDSRÖRELSENS BAKGRUND
Djurskyddsrörelsen  i Sverige ser  sin  början  under  1800-talets andra  hälft.  Under  denna 

period föddes tanken att djur,  eftersom  de är  individer  eller  subjekt förtjänar  skydd, 

vilket  i  sin  tur  föranledde till en  djurskyddsrörelse.33  Rörelsen drevs av  den nya 

samhällsklassen i  städerna,   som  inte var  direkt  beroende av  att nyttja  andra  djur  för 

sin  egen  överlevnad till skillnad från  arbetarklassen  och  bönderna,  och  som  därför 

kunde bygga upp relationer  till djur som  inte  baserades på  försörjning. Med dessa  nya 

erfarenheter  och  relationer  till djur  hade borgarklassen därför  en annan  möjlighet  att 
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reflektera över  det  lidande som  djuren utsattes för. Underklassen  anklagades för  att 

plåga  djur  och  vi kan  tänka  oss att  borgarklassens nya  djursyn  fungerade som  ett  sätt 

att särskilja  sig från  underklassen. 34 Den  framväxande gruppen  av  veterinärer kom  att 

organisera  sig i djurskyddsföreningarna. De hade ekonomiska  intressen  i att  kritisera 

de kloka  gamla  gubbar  och  gummor som  med traditionella  metoder  behandlade sjuka 

djur, för  att  själva  vinna  mark för  sin  verksamhet.35  I djurskyddsföreningarnas 

tidskrifter  uttrycktes en  tilltro till den  tekniska  utvecklingen, rationalitet  och 

vetenskaplighet  ansågs vara  en del i arbetet  för att  förbättra  villkoren  för  djur. 

Landsbygden  däremot  skildrades som  omodern  och  bönderna anklagades för  att  hålla 

sina djur i en mörk och smutsig miljö. 36

Djurskyddsrörelsen  bestod redan  i dess begynnelse av  ett  stort  antal kvinnor  även  om 

det  till en början  inte fanns några kvinnor  på  några  högre poster  i föreningarna. 

Kvinnorna som  inte hade samma  möjlighet  att  arbeta kom  att  få  en  särskilt  viktig roll  i 

motståndet  till vivisektionen, det vill  säga  dissektion av  levande djur, eftersom  de inte 

hade något  yrke,  varken  som  vetenskapsmän  eller  veterinärer, att  försvara.37  Vi  kan 

också  förstå  det  som  att  kvinnor  kom  in  med värden  eller  ideal i  djurskyddsrörelserna 

utifrån  den  kvinnosyn som  växte fram  under  romantiken,  där  kvinnan tillskrevs 

kompletterande egenskaper  till mannen,  så  som  omsorg, sentimentalitet  och 

medlidande.  Under förra  sekelskiftet delade de flesta  inom  djurskyddsrörelsen 

uppfattningen  att djurskyddsrörelsen  fyller  en  funktion  för  civiliseringsprocessen, och 

där  var  just  de  förment kvinnliga  egenskaperna  av  avgörande betydelse.38 Förmågan  till 

medkänsla  uttrycktes från  flera håll inom  rörelsen vara både den viktigaste drivkraften 

och nyckeln till att kunna förbättra samhället och djurens situation.39 

Under första  och  andra  världskriget  samt mellankrigstiden kom  antalet  medlemmar  i- 

och  antalet  djurskyddsföreningar att  minska. I Samfundets tidskrift Djurens  rätt 

bestod av  såväl  vivisektionskritik och  hjälteberättelser  om  tyska  schäferhundars 

hjältedåd i krigen, hur  kriget  drabbade även djuren varvat med böner  för  djuren. I 

samband med kriget  kom  utvecklingen  av  de tekniska  metoderna  vid hantering  av  djur 

att utvecklas och en  djurindustri att  växa fram. Den  grupp veterinärer  som  i 

djurskyddsrörelsens begynnelse  tagit ett betydande utrymme i  föreningarna  står  inte 
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längre att finna,  men kvar  finns den  starka  kritiken  av  vetenskapsidealen och  dess syn 

på utveckling.

År 1949  kan vi se en  brytning mellan  den  riksomfattande Svenska Allmänna 

Djurskyddsföreningens Riksförbund och  Nordiska  Samfundet  mot  plågsamma 

djurförsök då den  senare tillsammans med föreningen  Djurvännen går  ur 

Riksförbundet.40 Riksförbundets ordförande har i  ett  offentligt  uttalande förklarat  att 

han  själv  sysslat  med djurförsök, samt att förbundet  har tagit  vivisektion  i  försvar. 

Detta  genererar  en  konflikt där  djurskyddsrörelsen  verkar  delas upp i två  läger, där  vi 

finner  de mer  radikala motståndarna  till  vivisektion hos bland annat Samfundet. 

Samfundets dåvarande ordförande Tore Blom  låter  förklara att  han  avgår  på grund av 

att rörelsen har  radikaliserats och yrkar  för  förbud snarare än gradvis förbättring.41 

Redan  året därefter  är  tidskriften  Djurens  rätt både tjockare till sidantal  och  innehåll 

och medlemsantalet ökar kraftigt fram till 1970-talet. 

2.4 1970-TALET
Något  som  präglar  1970-talet är  de växande folkrörelserna  och det  politiska 

engagemanget. Kjell  Östberg  skriver  i  1968 när allting var i rörelse 

Sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna (2002) om  tidsperioden  för  de 

sociala  rörelserna  och  det politiska  engagemanget som  vi  ofta kopplar till året 1968. 

Östberg  menar  att även  om  år 1968  var  ett  speciellt och  händelserikt år  så  är  det bara 

en del  av  en  längre fas, kulmen  av  en rörelse som  tar  sin  början  på  1950-talet och  som 

fortsätter  långt  in  på 1970-talet. 42 Under  denna  tid växte nya rörelser  fram  och en  viktig 

del  av  denna  fas är  inte minst den nya vänstern som  utvecklades ur  ett  sökande efter 

nya  sätt att  engagera  sig.  Det var  från  den nya vänstern som  den  så  kallade 68-rörelsen 

fick  sina  teoretiska  verktyg. 43 Östberg  skriver  att  det  fanns en  tro på  att  allt var  möjligt, 

att allt kan  utmanas och  att  det  i huvudsak var ungdomar och  studenter  som  utgjorde 

den  radikala rörelsen.  1960-talets slut  består  av  omvälvande ideologiska  förskjutningar 

som  kommit  att uppstå av  en  rörelse präglad av  spontanitet och  öppenhet  för  nya idéer. 

Under 1970-talet kommer  möjligheten  att  realisera  idéerna som  uppkommit under 

föregående decennium,  en  intensiv  läroprocess tog fart och  olika  handlingsprogram  och 

identiteter  bland rörelserna  kom  att  utvecklas.  Med detta  går den  sociala  rörelsen  in  i 

en ny fas vilket genererar nya rörelser såväl som förändringar i befintliga. 44
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Under 1970-talet gör  den  nya kvinnorörelsen sin  entré i Sverige, om  detta  skriver 

Emma  Isaksson i sin  avhandling  Kvinnokamp Synen på underordning och motstånd i 

den nya kvinnorörelsen (2007).  Den  nya  kvinnorörelsen, med Grupp 8  i  spetsen, 

jobbade för  kvinnans frigörelse från  det patriarkala  förtrycket  och  bestod av 

socialistiska  och  inte längre liberala  kvinnor.45 Utgångspunkten  var  ofta  en marxistisk 

syn  på  såväl  könsförtryck  och klassamhället  och  dess uppkomst. 46 Kvinnan  ansågs vara 

dubbelt förtryckt,  dels av  den manliga  kapitalisten  och  dels av  mannen från 

arbetarklassen, lägst  ner  i hierarkin  fanns arbetarkvinnan.47  Till en början  såg man 

inom  rörelsen  inte någon  given koppling mellan  förtrycken  utan  ansåg  att  en  dubbel 

revolution  var nödvändig,  en  kvinnorevolution  och  en  socialistisk revolution. Detta 

synsätt  kom  snart  att  leda  fram  till diskussioner  kring  underordningens mekanismer 

och  förhållandet  mellan  olika  maktordningar.48 I den nya  kvinnorörelsen  utvecklades 

begreppet  ”kvinnokultur”  som  fick  en funktion  då  man ville lyfta  kvinnors egna 

erfarenheter  och  historia  för  att kunna  utforma  en  kvinnokamp för  kvinnor  istället  för 

att utgå  från  en  marxistisk  förklaringsmodell på  kvinnoförtrycket.49 Inom  ramen för 

diskussionen  kring  kvinnokultur  uttrycktes även  en  vilja  att uppmärksamma  och 

värdesätta kvinnors reproduktiva funktioner och erfarenheter.50 

Den  miljörörelse som  växte fram  under  1960-talet  kom  att  utvecklas under 1970-talet. 

Inom  miljörörelsen lyckades man med att genom  utomparlamentariska  metoder  och 

med en utomparlamentarisk  majoritet  sätta  stopp för  ett beslut  som  fattats inom 

demokratins ramar.  Detta  kom  att  väcka  frågor  om  demokratin  och  dess former.51 

Sökandet  efter  alternativa  levnadssätt  är  också typiskt  för  denna tidsperiod, bland 

annat  uppkom  inom  miljörörelsen  en mindre rörelse, Gröna  Vågen,  som  försökte skapa 

ett  liv  utanför  de moderna  städer  som  växt fram  under  1900-talet.52  Rörelsen var  ett 

uttryck  för  såväl  miljömedvetande som  en  kritik  av  konsumtionssamhället och  dess 

ojämlika  resursfördelning.53 Under  1970-talet  ökar  intresset  för  alternativa  medicinska 

och  terapeutiska  behandlingar.  Nyandliga  strömningar  kom  att  utvecklas ur  1960-talets 

sökande efter  personlig  frigörelse och  internationella rörelser  som  till exempel Hare 

Krishna breder ut sig.54 
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Undersökning
3.1 KRITIK AV SAMHÄLLET

3.1.1 Symptom på ett sjukt samhälle
I de argumenterande texter  som  förekommer  i  tidskrifterna  framträder  inte bara en 

kritik  av  hur  djur  behandlas utan  även  en  förklaringsmodell för  hur  sådana  attityder 

mot  djur  och  plågsam  behandling  av  djur  kan  förekomma.  Man  menar  att det  är  ett 

samhällsproblem, och djurförsöken  och  djurindustrin  framställs alla  som  symptom  på 

ett  redan sjukt  samhälle.  Djuren  drabbas av  ett  samhälle som  bygger  på  industrier, 

framställning  av  kemikalier  och  masskonsumtion.  Som  en  inledning till en  artikel av 

Ulf Löfgren,  som  skrivit  ett antal argumenterande texter  kring  kopplingen  mellan 

samhället  och  hur  djuren  behandlas,  står  det  att: ”Det  har  alltid varit en  medveten 

strävan  att  i  Djurens  rätt framställa  kampen  mot plågsamma  djurförsök som  en  del av 

ett  omfattande sammanhang,  som  ett  samhälls- och  kulturproblem.”55 Löfgren  skriver 

vidare att vi inte kan se djurförsöken  som  en  enkel lösning på  problemet  med mänskligt 

lidande utan  att vi måste se helheten  i samhället för att  förstå  vivisektionens funktion.56 

Djurförsöken  framstår  istället  vara  en  skenlösning på  ett  djupare problem, nämligen  ett 

levnadssätt som inte är förenligt med naturens lagar.57 

Bilden  av  hur man ser  på  samhället  framkommer även i de fotografier  som  publiceras i 

tidskrifterna.  Det finns ett  flertal bilder med djur, så  som  kaniner  och  råttor, uppradade 

i likformiga  stålburar  eller  anordningar  som  håller  dem  fastspända, ofta  tillsynes 

orörliga. Dessa  bilder  förekommer i en  kontext bestående av  en kritik mot 

masskonsumtion  och  användning av  kemikalier. Bilderna  visar  oss inte bara vilka  som 

drabbas av detta samhälle, djuren, utan får också gestalta hur hur detta samhälle ser ut.

Vi kan  i flertalet  artiklar  finna  en  kritik av  det  utvecklingsoptimistiska samhälle som 

växte fram  med den  industriella revolutionen och  som  expanderade under 1950-talet.58 

Den  nya teknologin  och  vetenskapen  framställs snarare vara redskap för  de som  sitter 

på makten  än  redskap för  mänsklig  framgång. Man  använder  sig  av  begreppet 

utveckling på ett  sådant sätt  att  det  inte inrymmer  betydelsen av  mänsklig framgång, 

om  inte som  en  falsk  sådan.  Begreppet samhälle används inte alltid som  något helt 

liktydigt  med vad som  är  en  god och  naturlig  livsform  för  människan  och  man  talar  om 

samhället  på  flera  nivåer.  Till exempel  kritiseras samhällsplaneringen  för  att  resultera i 
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sterila  och  rent ut av  livsfientliga urbaniseringsområden som  utesluter  levande natur 

och  frisk  luft  som  krävs för  gynsamma livsbetingelser.59  Vad gäller  djurfabrikerna 

menar  bland andra  Löfgren  att  det  är  där  som  ”västvärldens materialism  nått  något av 

sin  yttersta  konsekvens”.60  Samhällskritiken  utgörs såväl  av  en kritik mot 

effektiviseringen  av  framställning  av  bland annat  animaliska  produkter, och 

konsumtionssamhället.  Många  röster som  skriver  i  tidskrifterna  ser  samhället, så  som 

det  har  utvecklats,  som  skadligt  för  såväl  djuren som  människor.  Detta hänger  samman 

med vilka  argument  som  man  tvingas bemöta,  argumenten  att  såväl djurfabrikerna och 

djurförsöken skulle  gagna  människan.  Vad som  istället  vid upprepade tillfällen 

poängteras är att dessa tvärt om  inte gagnar  människan  eftersom  de är  en  del av  ett 

människofientligt samhälle och att dessa argument därav inte är hållbara.61 

3.2.2 Kopplingen till miljörörelsen
Kritiken  av  samhället  och  samhällets utveckling  som  vi  ser  i  tidskrifterna ser  vi även 

hos samtida växande miljörörelse.  Även  om  samfundet  säkert  influeras av  tidsandan så 

är  det inte alls en uppfattning  i föreningen som  utvecklats under  1970-talet, utan  denna 

samhällskritik  förekommer  även flera  decennier  tidigare i  Djurens rätt. Kanske är  det 

en del av  skälet  till  att  medlemsantalet  ökar  så  kraftigt under  denna  period,  eftersom 

åtminstone delar  av  den  syn på  samhället  som  förekommer i  tidskrifterna  kan  tänkas 

tilltala  andra  som  influeras av  den  samhällssyn som  blir  mer  utbredd under  1960  och 

1970-talet  i  stort. Under  1970-talet  söker  samfundet  aktivt  samarbete med 

miljörörelsen, säkerligen  för  att  nå ut med sina frågor på bredare front. Djurfront 

engagerar  sig  till  exempel  i kärnkraftfrågan,  vilket  motiveras med att även  kärnkraften 

innebär  onödiga  djurförsök i form  av  strålningsförsök på  djur. Man  uttrycker  även  att 

det  inte räcker  att motsätta sig  enbart  strålningsförsöken  utan  att  det  är nödvändigt att 

bromsa utvecklingen av ett så kallat högenergisamhälle.62

Ulf Löfgren  skriver  om  miljörörelsen  som  vuxit fram  och  den ökande medvetenheten 

om  vad industrisamhället  och  vårt  sätt  att  leva  innebär  för  faror  för  såväl  naturen  som 

människorna,  något  som  även uttrycks av  flera  andra  artikelförfattare. Löfgren  menar 

att vi fjärmar  oss från  naturen  och  att  en  ”civiliserad livsstil”  går  i linje med denna 

utveckling. Begreppet civiliserat tycks här  innebära  en  livsstil som  i förlängningen 

medför  att  andra  djur  och  människor  utnyttjas.63  Denna  betydelse av  begreppet 

civiliserat skiljer  sig  från  en  mer traditionell betydelse  där  begreppet  förstås i  samband 

med andra  begrepp så  som  till  exempel  mänskligt,  utveckling och  humanism,  och  i 
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motsättning  till till exempel naturtillstånd och  djuriskt.  Med andra  ord ändrar  inte 

Löfgren  begreppets betydelse, men  han  bryter  mot  begreppets laddning av  att vara en 

del  av  en  utveckling  som  är  gynnsam  för  människan. Detta  skiljer  sig  från  hur  man 

använt  sig  av  begreppet  i äldre  djurskyddsrörelse då man  istället snarare har  gett 

begreppet  en mening som  går i linje med att  värna  om  djuren. Detta  kan  vi se som  ett 

exempel på hur  man hanterar  den språkliga  situation  som  Derrida  diskuterar,  då  man 

fjärmar  sig  från  ett  begrepp som  innefattar  en  struktur  där  det  djuriska och  mänskliga 

åtskiljs och djuret underkuvas. 

De samhällsalternativ  som  målas upp i tidskrifterna är  inte  sällan  något helt annat  än 

ett  samhälle som  bygger  på  teknisk  och  industriell  framgång. Modifikationer  som 

minskar  det  moderna samhällets påverkan på miljön anses sällan  vara  tillräckliga  som 

alternativ.  Detta  ser vi till  exempel i en  artikel i  Djurfront där  man  lägger  fram 

djupekologismen  som  ett  alternativ  dels genom  att  referera  till filosofen  Arne Naess 

bok Œkologi, samfunn og livsstil. Lösningarna  framhålls här  inte ligga  i  den så  kallade 

”ytliga  rörelsen”,  vilken  beskrivs nöja  sig med att  endast reducera  och  inte eliminera 

föroreningar  och  resursuttömning. Istället uppmanar  man  till  en  mindre konkret 

lösning  som  innebär  att  alla  levande väsen  har  rätt  till  självförverkligande. ”Vi måste 

kämpa för  upprätthållandet av  artsamverkan  och  artmångfald.  Vi måste ständigt 

utveckla vår förmåga att identifiera oss med alla former av liv.” 64

Ulf Löfgren  ser  till  skillnad av  vad som  framkommer  i  Djurfront en  brytning  mellan 

Samfundet  och miljörörelsen. Han  anser  att  Samfundet till  skillnad från den 

traditionella naturvårds- och miljörörelsen  möter  problemet  från  ett  motsatt håll. 

Miljörörelsen  framhåller  han  snarast  har  ett intresse utanför  de civilisatoriska 

strukturerna som  inte är  skapade av  människan, och  därmed har alltför  lite  kritik att 

tillföra de problem  som  är  systembetingade, så som  djurexperimentell forskning  som  är 

identisk med systemet.  Löfgren menar  att  den  traditionella  miljörörelsen  missar  de 

djur  som  far  illa inom  systemet  och  istället lägger sitt  fokus på  att  agitera  mot att  vilda 

djur, djur  utanför systemet, exploateras. I slutändan  uppmanar  han  till att  båda dessa 

sidor  av  miljörörelsen  skall  enas.65  Även Djurfronts  samarbete med miljörörelsen  i 

kärnkraftfrågan  är  ett  uttryck för  att ena djurskyddsfrågan  med miljöfrågan  i och  med 

att man vill  inkludera  djuren  som  far  illa  i  forskningen i en vidare syn på  samhället  och 

människans förhållande till naturen. 

3.2.3 Djurets plats i samhället 
Konsekvenserna av  hur  samhället  ser  ut  menar  man  inom  Samfundet innebär  att 

djuren  får  en  viss position  i samhället  som  möjliggör  att  djur  kan  behandlas illa.  Hur 
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detta  har  gått  till  förklaras vid ett  flertal tillfällen  genom  historiska  processer  där  man 

framhåller  människans vinning  i  att  underkuva  djuren.  Löfgren  är en  av  de skribenter 

som  redogör  för  dessa skeenden i  sin  redogörelse över  vivisektionens historia. Han 

följer  de experimentella djurförsökens framfart  parallellt  med den  tekniska 

utvecklingen  och  ett tänkande som  premierar  människan  parallellt med att  ge djuren 

betydelsen  av  att  vara  i  avsaknad av  de egenskaper  som  gör  människan  till  människa, 

så  som  att  ha  en  själ, förnuft och  förmåga  att känna smärta.  Djuren  framhålls vara 

objekt  för  människan  att  nyttja  och därav  de som  fallit  offer  för  människans kamp mot 

sin egen död och för sin egen bekvämlighet i laboratorierna.66

Av  dessa  historiska skildringar framkommer  dels att uppfattningen  genomgående är  att 

förhållandet  mellan  människa  och  djur  är  något skapat och  aldrig naturligt  eller 

förutbestämt i någon  bemärkelse.  Däremot  framhålls det  från vissa  skribenter  att 

människan  snarare går emot en naturlig  eller  förutbestämd ordning  när hon  ställer  sig 

över  djur  och natur. Samtidigt  kan  vi även  finna  ett förhållningssätt  som  ställer  sig  mot 

vad som  kan  kallas för  mänsklig utveckling  eller  humanismen. Begrepp så  som  förnuft, 

upplysning,  utveckling, framsteg får  i detta  förhållningssätt  visserligen en  betydelse 

som  möjligtvis innebär  ett  förbättrande av  livsvillkoren för vissa  människor, men i 

detta  sammanhang  tycks begreppen  också  innebära  något  annat,  att  de är  liktydiga 

med ett underkuvande av  djuren  och  särskiljande av  människan.  Vetenskapen 

kritiseras dock inte helt  och  hållet  utan  används även  som  argument för  att  bryta  mot 

ett  dikotomiskt förhållande mellan  människa  och  djur,  vilket  vi  kommer få  anledning 

att återkomma  till längre fram. ”Vetenskapen  har  placerat människan  som  ett  djur 

bland djuren. I och  med detta  finns bara  en  gradskillnad.”  uttrycker  en  debattör  i 

Djurens rätt.67 

I tidskrifterna framkommer uppfattningen  att  djur, möjligtvis tillsammans med  

naturen, står  lägst i en  hierarkisk skala  i samhället.  Eftersom  vänsterrörelsen är  stor 

under denna  tidsperiod så påverkar  även  det  innehållet  i tidskrifterna  och 

klassperspektivet lyfts in.  Tydligast blir  detta  i en  bild som  förekommer  i både 

Djurfront och  Djurens  rätt under  upprepade gånger,  en  bild som  pryder  antologin 

Animals,  Men and morals  där  bland annat  Peter Singer,  idag  ansedd som  en  av  de mest 

betydande djurrättsfilosoferna, skrivit  ett bidrag. Bilden  föreställer  en  pyramid,  där vi 

högst  upp kan  se en vilande kapitalist  som  röker  en cigarr  och  bärs upp av  tre arbetare. 

Arbetarna  i sin  tur  bärs upp av  en  häst  och  en ko.68 Mot  slutet  av  1970-talet  tycks denna 
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koppling mellan  klass och  djurförtryck  bli mer  tydlig. I en  artikelrubrik  skriver  Löfgren 

att ”Den sista ’klassbarriären’ knakar i fogarna - den mellan människor och djur” 69 

Djurskyddsrörelsen,  så som  den  framstår  i Samfundets tidskrifter, vilket är  en av  1970-

talets största  djurskyddsföreningar, tycks här  göra  en  utveckling  som  i vissa  aspekter 

liknar  den  som  kvinnorörelsen  gjort.  Den  tidiga djurskyddsrörelsen  som  bestod främst 

av  borgarklass, och  där liberala  kvinnor  som  även  var  aktiva  i  den äldre kvinnorörelsen 

hade en  betydande roll,  influerades under  1970-talet  av  den  starka  vänsterrörelsen, 

precis som  kvinnorörelsen gör  under  denna tid. Detta  väcker  från  delar  av  vänstern, ett 

visst motstånd vilket  framgår  i en  artikel  i Djurfront, där  man  bemöter den socialistiska 

tidskriften Clartés redaktions reaktion  mot  hur tidskriften  Djurfront gör  människors 

behandling  av  djur  till  en  klassfråga.  Man  skriver  att Clartéredaktionen hänvisar  till 

Marx och  Engels som  ansåg att människan  står över  djuren  och menar  att  Djurfront 

därav  inte har någon plats i  den  progressiva  rörelsen. 70  Detta  bemöter  man  från 

Djurfront genom  att förklara Clartéredaktionens reaktion som  ett  exempel på 

människochauvinismen, uppfattningen  att  människan  står  över  djuren, eftersom  man  i 

Clartéredaktionens fall  inte har  argument  för  sin  ståndpunkt utan endast  hänvisar  till 

auktoriteter.71  Vänstern  och arbetarnas frigörelse får  aldrig en  sådan betydelse i 

djurskyddsrörelsen,  så  som  det framkommer i  tidskrifterna,  att  klassfrågan  premieras 

framför  frågan om  djuren, snarare anses de olika  perspektiven  hänga  ihop och vara  en 

del  av  ett  och  samma  system.  I samtidiga  kvinnorörelse hanterades detta  på  varierande 

sätt,  dels genom  att  förklara  kvinnans förtryckta position  genom  marxistisk  teori, 72 

men även genom att snarare särskilja kvinnans förtryck gentemot arbetarnas. 73 

3.2 MÄNNISKANS KARAKTÄR OCH MEDLIDANDE

3.2.1 Människans karaktär står på spel
”Moralen  går  före vetenskapen. Ändamålet  helgar  icke medlen. Rättvisa  åt  alla!” 74 står 

att läsa på  flera  ställen i  tidskriften Djurens rätt och  har  förekommit i tidskriften sedan 

dess begynnelse. I enlighet  med denna  devis är  djurförsök inte förenliga  med en  god 

moral  och  kan därför  inte berättigas genom  att att  hänvisa  till  vetenskapliga 
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framgångar.  Man  bemöter  här den  vanliga  uppfattningen  att  djuren  är  verktyg för 

mänskliga ändamål som  fungerar  som  argument för  bland annat  djurförsök. En  sådan 

argumentation  anses från  Samfundets håll inte bara  vara  undermålig utan  även skadlig 

för  den  mänskliga karaktären.  Den forskning  som  bedrivs för  att  gagna  människan 

uttrycks vid upprepade tillfällen i  tidskrifterna  vara något som  snarare skadar 

människan. Dels kritiseras vår  livsföring,  till exempel rökning,  dålig  kost  och  utsläpp av 

farliga  kemikalier  som  i många  fall  är  orsaker  till sjukdomar och krämpor.  Djurförsök 

som  en lösning  på  dessa  livsstilsproblem  får  kritik  för  att endast vara en  skenlösning. 

Man  anmärker  på  hur  vi trots kunskap om  skadligheten  hos olika  kemikalier,  tobak och 

viss kosthållning  istället  för  att upphöra med att  släppa ut  och  använda dessa  ämnen, 

gör  otillförlitliga  djurtester  för att  kunna  fortsätta  med en skadlig livsföring. 75 

Djurförsöken  anses dessutom  vara något  som  skadar  människors karaktär. Om  detta 

skriver  bland andra Ellen Börtz vid upprepade tillfällen,  ett särskilt engagemang  visar 

hon frågan om djurförsök i skolor, som hon menar påverkar skolbarnens utveckling. 

Det är ofattbart att, i  denna tid av  tilltagande råhet och våld, föräldrar, lärare o.a. 
ansvariga ej förstår, vilket skadligt inflytande detta förgripande på svaga 
medvarelser, måste ha på de ungas fostran. […] Det är  ju  helt i  strid med, vad som 
står  i  undervisningsplanen om, att eleverna  skall bibringas hänsyn och respekt för 
allt levande.76 

Ett  annat exempel  på denna  inställning  finner  vi i  en intervju  i  Djurens  rätt med 

etologen  Konrad Lorenz som  uttrycker  att djurförsöken  är ett brott  både mot  djur  och 

människor  eftersom  människors känsloliv  avtrubbas av  djurförsöken.  ”Förlusten  av 

känslighet och  medkännandeförmåga  i  teknologiens tidevarv  är  största  hotet  mot 

mänskligheten” 77, uttrycker Lorenz.

I tidskrifterna  framgår att  relationen  mellan  människa  och djur  är viktig,  djuren  anses 

kunna lära  oss något,  inte minst om  empati och  medlidande.  Detta  framgår i  de 

historier,  plockade från  ”verkligheten”, om  djur  som  gått  över  artgränserna och  visat 

medkänsla  med såväl  andra  djur  som  människor.78  Här  får  djuren  fungera  som 

förebilder för  att  lära  människor  hur  de bör  vara  men  i många  fall så  är  det  också 

relationen till  djur  som  framställs som  en  källa  för  att  lära  sig  hur  vi bör  leva.  Vi kan  till 

exempel läsa  om  idrottsmannen som  bekämpade sin alkoholism  tack vare sin hund 

som  motiverade honom  att leva  ett  annat  liv. Hunden  gjorde att han kom  ut  och fick  in 

honom på idrottsbanan.79 
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Dessa  typer  av  berättelser  säger  också något  om  hur vi människor  bör  vara. Umgänge 

med djur  framhålls som  det  mest  naturliga  och  som  ett  verksamt  botemedel mot 

ensamhet  och  vid något tillfälle  till  och  med mot självmord.80 Att människor  behöver 

och  mår bra av  att  leva  nära  och  med djuren genomsyrar  framförallt Djurens  rätt. 

Detta  yttrar  sig  ett  fåtal gånger  på ett sätt där  människans behov  av  sina husdjur  tycks 

vara  av  större vikt  än djurens rätt  att  skyddas från lidande,  att djurens funktion för 

människan  och  människans behov  av  att  leva  med djur  får  stor  betydelse.  Denna 

tendens kan  vi främst  märka  av  i den debatt  som  uppstår  i och  med att  husdjur  stjäls 

och  säljs till djurförsök, eftersom  att  vem  som  helst  kan  sälja  sina  husdjur,  katter  och 

hundar,  till  djurförsök under  denna  tid.  Detta  ledde till att  några  personer  under  1970-

talet  satte i system  att  fånga in  katter  och  ibland hundar  för  att  sedan  sälja  dem  vidare 

till forskare för  att  tjäna  pengar. I diskussionen om  detta  fenomen  uppkommer  en 

frustration  hos några  skribenter i tidskrifterna  över  hur  man  kan behandla 

husdjursägare på  ett  sådant  sätt, vilket  ibland tycks överskugga  det  lidande som  de 

katter  och  hundar  som  tas till laboratorierna  runt  om  i Sverige utsätts för. 81  Trots 

denna  syn  på djur  som  egendom  är  den  övervägande bilden i tidningarna  att djur  har 

en given  plats tillsammans med människan  i samhället  utan  att  vara  underordnade 

människan.

Strategin  att  anspela  på  människors medlidande och  empatiska  förmåga  för  att väcka 

engagemang  hos medlemmar  och  andra  personer som  läser tidskrifterna,  är 

genomgående i tidskrifterna. Den  yttrar  sig  inte minst  genom  de bilder  av  djur, 

framförallt  i  Djurfront,  av  djurförsök, instängda djur  i djurfabrikerna  eller  av  djur  på 

slakterier.  Man kan  tänka  sig att  dessa  bilder  väcker  starka reaktioner  hos människor 

som  har etablerade relationer med andra djur, att  bildernas innehåll påverkas av  sin 

kontext  såväl som  av  betraktaren.  En vanligt  förekommande bild skulle kunna 

beskrivas vara  ett  fotografi av  en  vit  mjuk  och  levande djurkropp,  till  exempel kanin, 

mus eller  råtta,  fastspänd i  kala  specialbyggda  ställningar  av  rostfritt  stål som  håller 

dem  på  plats, minskar  rörelsefriheten och  blottar  de delar  av  kroppen  där  ämnen  skall 

injiceras eller  appliceras.  Relationen  till djur  verkar  alltså  vara  något  som  man  tar  för 

given  som  grundläggande i  tidskrifterna, och  som  man anspelar  på  genom  att låta 

läsaren möta djuren genom fotografier och beskrivningar. 

3.2.2 Traditionella humanistiska begrepp
Argumentet att  människan  och hennes karaktär  måste räddas framkommer  även 

tydligt  i  frågan om  jakt och  jägarmentaliteten som  väcker  stark avsky  hos flera 

skribenter.  Artikelförfattaren Lillemor  Holmberg  reagerar  i en  artikel  mot nöjesjakten  i 
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samband med att  några  kvinnor  deltagit  vid en kunglig  jakt  som  drevkarlar.  Nöjesjakt 

menar  Holmberg  bör  motarbetas i  ett  civiliserat  samhälle,  vilket  inte är  i  enlighet  med 

att börja  dra in  även  kvinnor  i  nöjesjakten,  som  endast  är  en  ”barbarisk  njutning  för 

män”.82 I tidskrifterna  framkommer dels att jakt  är  något  outvecklat och  ociviliserat. 

Begreppen  civiliserat och  utvecklat får  i dessa sammanhang  betydelsen  av  något som 

går  i  linje med att  förkasta  ett  samhälle där  djurförtryck  förekommer. Johan Börtz 

reagerar  starkt  på hur  en präst, som  praktiserar  nöjesjakt, uttrycker  att  människans 

inre urtidsbild behöver  få  träda  fram, vilket prästen  menar  att  den gör  i  samband med 

jakt. ”Aldrig känner  jag  det  mänskliga  ursprunget  inom  mig  så  starkt  som  i 

älgskogen.”83 uttrycker prästen.  För  Börtz finns inget  av  mänskligt  ursprung att sträva 

efter  i dödande av  djur men  däremot menar  han  att vi kan finna det mänskliga  i våra 

relationer  till  djur  genom  empati och  medlidande.  Begreppet  civiliserat får  här 

eventuellt en  annan  betydelse än  den mer  traditionella  uppfattningen  som  innebär  att 

begreppet  kopplas samman  med människans särskiljande från  djur.  Det  som  framhålls 

vara civiliserat är snarare att värna om djuren.

Denna  syn på  vad som  är  civiliserat kan  vi  koppla tillbaka  till  djurskyddsrörelsens 

begynnelse under  förra  sekelskiftet. Under  denna  tidsperiod poängterade man vikten 

av  de egenskaper  som  ansågs vara kvinnliga,  där  förmågan  till medlidande och omsorg 

är  viktiga. Dessa  förment kvinnliga  egenskaper  menade man fungerade som 

kompletterande egenskaper  till  de egenskaper  som  ansågs vara  typiskt  manliga,  så som 

förnuft och logiskt tänkande.  I djurskyddsrörelsen framstod de kvinnliga 

egenskaperna  vara  viktiga  för  civiliseringsprocessen.84 Under  1970-talets kvinnorörelse 

kan vi åter  finna  uppfattningen  om  att kvinnan  har  specifika  egenskaper utifrån sitt kön 

i samband med diskussionen  kring  den så  kallade kvinnokulturen. Men  ett  sådant 

uppsving  kan  vi inte  märka  i Samfundets tidskrifter  utan  snarare verkar  den  finnas 

kvar  i ungefär  samma  form  som  under  den äldre djurskyddsrörelsens begynnelse. 

Däremot lyfts nya  perspektiv  in  som  delvis konkurrerar  med den  empatiska  linjen, 

vilket  vi får  anledning  att  återkomma  till längre fram  i uppsatsen. Däremot  är 

Samfundet fortfarande en  förening som  engagerar kvinnor, vilket  märks i den 

omfattning  som  kvinnor  förekommer  i tidskrifterna  som  skribenter,  eller 

förekommande på bilder från demonstrationer.

Vi kan  i  tidskrifterna  finna  två  sätt att  hantera  de begrepp som  är  kopplade till det 

mänskliga  på  ett  sådant sätt  att  det  särskiljer  det mänskliga från  det djuriska.  Två 

exempel på sådana  begrepp är civiliserat och  humanism.  Dels hur  man tillskriver 

begreppen  mening, och  alltså  därav  förändra  en traditionell mening  hos begreppen,  så 
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att det gagnar rörelsen  sak, att  höja  djurens status.  Ett  annat  sätt  är  att förkasta 

begrepp genom  att  hävda  att  de är  en  del  av  en  antropocentrisk diskurs,  inom  vilken 

djur  kan  utnyttjas,  och  på  så  vis bryta  med begreppens diskurs. Vi  kan  alltså  finna 

exempel på  att  både försöka  definiera begreppen  med ett  innehåll som  gagnar 

föreningens sak,  som  vi såg med begreppet civiliserat. Men  med samma strategi kan  vi 

också  se hur  man helt  tar  avstånd från  vad ett  begrepp innefattar  istället  för  att  göra 

anspråk på att  definiera  begreppet.  Detta  finner  vi  i exempel  där  man snarare tar  ett 

steg bort från  traditionella  humanistiska  begrepp och  framhåller  dessa  som 

motsättningar  till empati och  medkänsla.  Detta  gör  Birgitta  Forsman  i artikeln  ”Den 

brutala humanismen” där  hon beskriver  att humanismens utveckling har  inneburit  att 

människan  ”desperat  har  försökt rättfärdiga sitt  förtryck av  andra  arter  genom  att  sätta 

sig  själv  i  en  särställning”85. Istället  för  att  tala  om  att  vi  behöver  framhäva  vissa 

värderingar  inom  humanismen  så  tangerar  Forsman  att  peka  på  hur  hela  det 

humanistiska projektet  eller  hela  den  humanistiska  värdegrunden  bygger på 

djurförtryck. 

Även  med denna ingång  kan  begreppen  empati,  medkänsla och  medlidande framhållas 

som  grundpelare hos många aktiva  skribenter  i tidskrifterna. Här  skulle vi  kunna  hävda 

att även  begreppen  medkänsla och  empati tillhör  en antropocentrisk  diskurs eftersom 

de får  sin  betydelse som  motsatser  inom  traditionella  dikotomier,  vilket  jag  genom 

Pedersen tar  upp i uppsatsens teoretiska  del.  Men  i sådant fall skulle det  innebära  att 

man inom  linjen  som  argumenterar  för  empati och  medlidande inom  Samfundet  ofta 

tar  ställning  för den  ena  sidan  av  dessa  motsatspar.  Det  vill  säga  den  sida  där 

exempelvis djuriskt,  kvinnligt, medlidande  och  känsla står som  motsatser  till 

exempelvis mänskligt,  manligt,  förnuft och  rationalitet. Där  försöken  att  ta  sig  ur 

denna  position  endast sträcker  sig  till  att  försöka  förändra  innebörden  i  de begrepp 

som  traditionellt  står  som  motsatser  genom  att  tillskriva  begreppen ny  eller  ytterligare 

mening. 

3.2.3 Religion och andlighet
En viktig  del av  den  linje som  vi kan finna i  tidningarna som  argumenterar för  vikten  av 

medlidande och  empati är  det  andliga  hos människan. Man  anser  att  människan är  en 

andlig  varelse och sätter  denna egenskap i samband med det empatiska  hos 

människan. Samfundet försöker  finna  sympatier  hos kyrkan  och  där  finns åtskilliga 

artiklar  som  uppmanar  kyrkans män att ta  ställning  för  djuren. Djurens Dag, den  4e 

oktober,  som  firas årligen  med demonstrationer  runt  om  i  landet,  har  också 

anknytningar  till  kristendomen  då  det  är  den helige Fransiscus av  Assisis födelsedag, 

helgonet som  värnade om  djuren.  I flera  artiklar  diskuteras hur  människan  är  en  andlig 
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varelse, vilket  också kopplas samman  med förhållandet  mellan människa  och djur. I en 

artikel om  etologen  Konrad Lorenz tar  man  till  exempel upp att det finns en  andlig 

gemenskap mellan  människa och  djur,  och  att djuren  som  här  kopplas samman med 

naturen, tar oss närmre det andliga. 

Den organiska naturens sanningar har  en älskvärd och  vördnadsbjudande skönhet, 
och  de blir allt skönare, ju  djupare man tränger  in i deras detaljer och 
enskildheter.86 

Det  finns anspråk på  att bära  upp Samfundets ideologiska  grund på  en kristen  grund, 

något  som  också  får  en del varierad kritik inom  föreningen. Ett  exempel på en  sådan 

kritik  är  Bengt Hoffmans artikel  om  enhetstankens fördjupning. Han menar att  den 

teologiska  teorin  endast talar  om  en  enhet  människor emellan  och  därav  exkluderar  allt 

ickemänskligt och  ser  förhållandet mellan människa och  djur  dualistiskt.  Det 

dualistiska  synsättet anser  han möjliggör  ett  utnyttjande av  djur  vilket  han  menar  är  en 

punkt  som  förenar kristendom  och  modern vetenskap. De samband som  Hoffman 

lyfter  är  att  båda parter  yrkar  för  att  djur  är  obesjälade objekt  för  människan  att 

använda  till sina  syften. Den väg som  Hoffman  lägger  fram  som  ett alternativ  till 

kristendom  och  modern  vetenskap skiljer  sig  egentligen  inte nämnvärt  mot de 

skribenter som  vill  inkludera  djuren  i den  kristna  teologin.87 Hoffman vänder sig  dock 

till något  som  vi  skulle kunna  koppla  till  den  nya  andliga  rörelse som  växer fram  under 

1970-talet.  Han  skriver om  hur  hela  naturen  och  inte bara  människans värld är  besjälad 

och menar att en ny religion krävs för att tänka om vårt gamla synsätt.88

3.2.4 Vetenskapens etiska dilemma
En tydlig linje som  framkommer  framförallt  i  Djurens rätt är  att det  finns ett 

motsatsförhållande mellan  det andliga och  empatiska  och  den moderna  vetenskapen. 

Skillnaden framträder  tydligt  i  en  omfattande artikel  av  Johan Börtz som  behandlar 

vetenskapens objektiva  anspråk och  bristande etik. I artikeln  bemöter han synen på 

sanningen  som  endast  något objektivt och  skriver  att  det  tillbaka  i historien  har  sett  ut 

på ett annat sätt:

Ständigt har man  sökt efter sanningen, men det har inte alltid skett i vetenskapens 
namn. I äldre tider var det  mänsklighetens vägvisare inom religion och  moral, som 
tog till  orda. […] Men det var en övermåttan svår uppgift att organisera dessa olika 
själsförmågenheter  på ett  sådant sätt, att förnuftet ej otillbörligt trängde in på 
känslans område eller  vice versa. Därför  inträffade det, att åtskilliga  av dessa 
sanningar längre fram visade sig vara icke sanna. Det rent personligt subjektiva, 
det känslomässiga hade fått för stort inflytande.89
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Börtz skriver  att  den  kunskapssyn  som  kom  att  utvecklas innebar  att  man  måste koppla 

bort  det rent subjektiva  för  att  hitta  sanningen, att  objektiv  fakta  ansågs vara 

nödvändigt för  att  kunna styrka  sina  påståenden.  Detta  menar  han  hänger samman 

med vilka  vetenskaper  som  är  särskilt  utvecklade i  vår  tid,  kemi,  fysik,  biologi  och 

medicin. Dessa vetenskaper  ställer  alla  naturens resurser  till  människans nyttjande 

vilket  han menar  hänger  samman  med hur  djuren  idag  ses som  resurser  för  den 

djurexperimentella vetenskapen.90 

Den  vetenskap som  Börtz vill  se är  en  ”vetenskap som  kan  engagera  hela 

personligheten” 91.  Med andra  ord en  vetenskap där vårt  medlidande hela  tiden  finns 

med, vilket han  menar kommer gagna  vetenskapen  eftersom  kunskapen kommer öka 

om  fler  aspekter  får  spela  in.  Ett  exempel på  sådan  kunskapsutökning  är 

smittkoppsvaccin, vilket Börtz skriver  tidigare  framställdes ur bölder  på  levande kalvar 

som  man kramade vaccinet  ur.  Senare kom  man  på  att  det  går  lika bra  att  klämma  ut 

vaccinet  på döda  kalvar  och  besparade på  så  vis kalvarna  från  det  lidande som 

utkramandet av  vaccin  innebar. Än  senare kom  man  på  att  det  går  lika  bra att 

framställa  vaccinet  från  ägg  skriver  han. I denna  process kunde man  effektivisera 

framställningen  av  vaccin  och  minska  djurens lidande. 92 För  Börtz är  det  viktigt  att vi 

inte  fastnar  i värderingar  som  innebär  ”att  kunskapen om  livet  aktas högre än  livet 

självt.”  93  I en  annan  artikel i  Djurens  rätt kritiserar  en  okänd artikelförfattare just 

vetenskapens bristande etik  och  går  in  på  att  vi inte kan  finna  någon  etik  i  det 

objektiva.  En  etik är  istället något som  måste finnas som  en  grund för  vetenskapen att 

utgå  från. Därför  kommer vi inte ifrån att  det subjektiva  och  personliga  är  en  viktig  del 

av  kunskapsbegreppet,  viktigt  för  att  bedriva  vetenskap, eftersom  en  etik inte är 

baserad på  vetenskap utan  på  det subjektiva,  och  inte minst förmågan  till  medlidande 

menar författaren.94 

I denna  linje hos Samfundet kan  vi se hur  man  kopplar samman begreppen  empati, 

medlidande och  det subjektiva med begrepp så  som  kunskap, civilisation och 

utveckling. Detta  är  något som  vi kan se redan  i den  tidiga djurskyddsrörelsen  och  som 

lever  kvar  under  1970-talet. Det subjektiva sätts i motsättning till vissa  begrepp som 

traditionellt står  i  motsättning  enligt de dikotomier  som  Pedersen  nämner,  som  till 

exempelvis civilisation och  utveckling. Men  Börtz argumenterar dock  för att  det 

subjektiva är  något annat än,  och  därav  skiljt  från  det objektiva,  samtidigt  som  han  vill 

understryka vikten  av  att fylla  kunskapsbegreppet med såväl  det objektiva som  det 
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subjektiva.  De olika begreppens betydelse och  funktion varierar  i  tidskrifterna  och  från 

olika  grupper av  personer.  Den  andra  linjen  eller  ideologin  som  utvecklas under  1970-

talet  i samfundet, som  vi  starkast ser  komma  till uttryck i  ungdomsgruppens tidskrift 

Djurfront men även  i Djurens  rätt,  handskas med begreppen  rationalitet såväl som 

logik och objektivitet på ett annat sätt, vilket leder oss in på nästa avsnitt. 

3.3 ANSPRÅK PÅ LOGIK OCH RATIONALITET

3.3.1 En brytningspunkt
Argumenten för  medkänsla genomsyrar  såväl Djurens  rätt som  Djurfront. Under 

decenniet framkommer  även  andra  strategier  och  argument  allt starkare,  allra  tydligast 

i Djurfront,  vilket blir  något  av  en  brytningspunkt.  En  författare som  är  viktig  för  denna 

linje är Peter  Singer som  översätts och publiceras i tidskrifterna,  men även  flera  av  de 

personer  som  engagerar  sig  som  skribenter  i tidskrifterna  är  tongivande för  hur 

argumentationen  utvecklas. I denna  ideologis utveckling  söker  man  sig inte bort från 

naturvetenskapen  eller  vetenskaplighet på  samma sätt  som  de resonemang som  förs i 

många av  de artiklar  som  förespråkar  en utgångspunkt  i känsla  och  medlidande. 

Istället  försöker  man  argumentera  genom  att  hänvisa  till  fakta  för  djurens sak. Ett 

exempel på  detta  är  hur  man  lyfter  fram  evolutionsteorin  som  visar  människans nära 

släktskap med djuren. Detta  ”vetenskapliga bevismaterial” 95,  skriver  Singer  i  en  text 

som  publicerats i  Djurfront, bryter  mot  idén  om  människans särart  som  hon fått 

genom  kristendomen.96  Evolutionsteorin  är  en  del  av  en  utveckling  och  ett 

framåtskridande, naturvetenskapen får här en plats i djurens frigörelse.

Med det eventuella  accepterandet av  Darwins  teori når vi en  modern mentalitet, 
som  sedan dess har  förändrats i  detaljer  men inte i  grunden. Ingen annan än en 
religiös fanatiker  kan  längre påstå att människan är  hela universums utvalda 
älskling eller  att  andra djur skapades för  att  förse oss med föda, eller att vi  har 
gudomlig makt över dem, och gudomlig tillåtelse att döda dem.97

Uppfattningen  att  kristendomen  och  religion  är  en  del av  den  förtryckandestruktur  där 

människan  har  en  särställning  i etiken  växer  fram  allt  mer under  decenniet.  I en artikel 

av  Ulf Löfgren om  en då  nyutkommen  bok av  teologidocent  Jarl  Hemberg  kritiserar 

han  på  vilka  grunder som  Hemberg  ger  människan  sin  särställning.  Det framgår  att 

Löfgren  menar  att  Hemberg  gör  en  felaktig  slutledning genom  sitt  resonemang 
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eftersom  han i sitt försök att  försvara människans särställning  utgår  från  att  den  finns 

utan  att  försöka förklara varför.  ”Hemberg utgår  från  det han skall  bevisa”98 skriver 

Löfgren  och  menar  att  Hemberg flyr  in  i människan  själv,  vad man  kallar  för  de 

traditionella uppfattningarnas sista  utpost. 99  Vad Löfgren  med flera skribenter  i 

tidskrifterna efterfrågar är sakliga och logiska argument från sina motståndare. 

Trots att  dessa  typer  av  resonemang, som  blir allt  vanligare i  Samfundets tidskrifter  och 

som  på  flera  punkter  motsätter  sig argument  som  inte är  rationella eller  förnuftiga, 

uppkommer de inte som  en  ren  motsättning till den  befintliga  omsorgsetiken. Känslan 

och  medlidandet är  inte  det som  faller  för  kritik  utan  snarare irrationella  och 

ovetenskapliga uppfattningar  om  att  människan skulle ha  en särställning.  Inte sällan 

argumenterar  författarna  för  såväl medlidande som  förnuft utan  någon  motsättning 

dem  emellan.  Dock finns det  en  viss vilja  till  förändring  som  kommer  till uttryck i 

främst  Djurfront.  Detta  märker  vi till  exempel  i en  ihopdiktad dialog  i  tidskriften  av 

filosofen Hans Mathlein.  Där  gör  författaren  gör  upp med den  gamla  bilden av 

djurskyddsrörelsen,  som  i dialogen  beskrivs som  bestående av  ”en massa allmänt 

förvirrade och  asketiska kufar” 100.  Även  vetenskapen får  kritik för  att vara  just 

ovetenskaplig 101, att  den snarare agerar  efter  vissa  ekonomiska  intressen  eller 

antropocentriska maktstrukturer  än  att vara  just vetenskaplig.  I denna nyare linje inom 

Samfundet kan  vi  se hur  man  ställer  sig  till begrepp som  skulle stå  på  motsatt  sida 

enligt  de traditionella  dikotomier  som  Pedersen  nämner. Att  man  på  så sätt vill 

poängtera vikten av det rationella, logik och förnuftigt tänkande.

3.3.2 Rättigheter för djuren
En central fråga  för Samfundet  är  att förbättra djurens juridiska  rättigheter, vilket  ses 

som  ett  steg  för  att  höja  djurens status. Något som  man reagerar  på  är  den 

inkonsekvens som  finns i  människors förhållningssätt  mot djur. Mot detta  reagerar 

bland andra professor Elwing, vars tal från djurens dag publicerades i Djurens rätt. 

Att gränsdragningen mellan tillåtet och otillåtet  blir vansklig och  mången  gång 
nyckfull  visar följande exempel. Skär jag benen av  en råtta, anses jag förvisso ha 
otillbörligt utsatt den för  lidande, om jag inte skär av benen vetenskapligt, förstås. 
Men söker  jag  utrota råttor med ett vidrigt gift, som  åstadkommer inre blödningar 
med olidliga plågor till dess djuren äntligen dör, är detta fullt legitimt! 102

Elwing menar  att  vårt förhållningssätt  till djur  präglas av  motsatser  vilket inte minst 

gäller  lagen. Vad gäller  djurförsök poängterar  han att  vi motiverar  vad som  är  rätt 
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utifrån  vad som  gagnar människan  och  vissa  mänskliga  mål, exempelvis ekonomiska 

intressen.  Här  kan  vi se en  tanke om  att  vad som  anses vara  rätt och vad som  anses 

vara  orätt på  så  vis aldrig lämnar  den  antropocentriska  diskursen,  eller  diskursen  för 

den  som  har  makt,  utan  snarare tycks rättighetsbegreppet vara  förankrat hos just  den 

som  är rätt,  det  vill  säga har makt. Ändå  är  den dominerande uppfattningen  i 

tidskrifterna att djuren  ska  träda  in  i denna  diskurs för  rättigheter  och  inkluderas av 

lagen  och  att rättighetsbereppet därav  ska  utvidgas. Detta  betyder  dock inte  att man 

håller sig undan från att kritisera samhällets eller mänsklighetens utveckling. 

Tanken  om  djurens rättigheter  paras ihop med att  man  söker  finna  logiska  och 

rationella  argument  för  att  höja  djurens status och  ge dem  rättigheter.  Under  1970-talet 

kallar  sig  Samfundet  för  en  del av  djurskyddsrörelsen och  under  denna  tid hade inte 

vad som  idag  kallas för  djurrättsrörelsen  slagit  igenom  i Sverige.  Tanken  om  att djuren 

bör  ha  rätt till  skydd  är  dock  inte ny,  men i den  betydelsen  så  hänger  begreppen  rätt 

och  skydd tätt  samman. Under vår  undersökningsperiod blir  dock ordet  rättighet  allt 

viktigare och  får  en  utökad betydelse som  inte endast  omfattar  rätten att skyddas  från 

lidande.  Med denna  nya  linje försöker  man  inkludera  djuren  i ett  mänskligt samhälle 

med hjälp  av  logik  och  rationellt tänkande  och  inte med hänvisning  till  våra  subjektiva 

känslor för djur.  Med denna  tanke kommer  också  en  kritik  mot  hur  vissa  djur 

premieras framför andra för att de har starkare känslomässiga band till människor. 

Ett  exempel på  en  annan  ingång till  problematiken med djurens status kommer från  Ulf 

Löfgren. Han  bemöter teologidocent  Jarl  Hembergs bok Djuretik: en utredning på 

uppdrag av biskopsmötet (1976), som  utgör en  kritik av  den  så  kallade radikala 

djuretiken  som  framförs i Djurens  rätt och  Djurfront.  Löfgren  skriver  att  Hemberg 

hyllar  utvecklingen av  en  etik för  mänskliga  rättigheter  som  ett resultat av  århundraden 

av  moralisk reflektion,  en mänsklighetens framgång.  Hemberg  är djupt kritisk till  hur, 

vad han  kallar  för, animalisterna  vill tillämpa  denna  etik  på  djur. Löfgren  går honom 

här  delvis till mötes,  han  håller  med om  att  det  historiskt  har  arbetats fram  en 

moraluppfattning  som  gagnar  människor,  men själv  kallar  han  den  för  en 

”människocentrerad moraluppfattning”. 103  Med andra  ord menar  Löfgren  att denna 

mänsklighetens framgång  har inneburit  ett  bakslag  för,  och  ett  underkuvande av 

djuren, och  att  dessa  framsteg  därmed inte är  något  aktningsvärt.  Löfgren pekar  här 

mot  något  helt  annat  än  att lyfta  in  djuret i  en  antropocentrisk  diskurs, en  diskurs som  i 

grunden  bygger på ett underkuvande av  djur. Även  om  kritiken mot  hur djuren 

underkuvats och  människans status höjts historiskt är  genomgående,  inte minst från 

Löfgrens håll,  lyckas man inte helt  lämna den  antropocentriska diskursen i 

tidskrifterna.  Den väg  som  framhålls som  möjlig  är  snarare att  inkludera djuret  i den 

struktur som  är uppbyggd för  och  av  människor, och då primärt  vissa  grupper av 
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människor,  historiskt sett. Löfgrens resonemang  har  likheter  med Derridas syn  på 

djurets diskurs. Rättighetsbegreppet är  för  Derrida  kopplat  till  det mänskliga  och  den 

diskurs som  särskiljer  människa  och  djur.  Inom  den nyare linjen  i  Samfundet  försöker 

man använda sig  av  begrepp som  är  präglade av  den  del  av  de dikotomiska 

motsatsparen, som  består  av  begrepp så som  mänskligt och  man,  liksom  ett  försök att 

inkludera djuret i diskursen för det mänskliga.

På  samma  gång  bör vi också  se den  växande rättighetstanken som  en del av  en  växande 

och  allt mer  progressiv  rörelse och  inte som  en rörelse som  endast  är oförmögen  att  ta 

sig  ur  den begreppsliga struktur  där  djuret  är  underkuvat  människan. Detta  är  snarare 

en början på den  starka  djurrätts- eller  djurskyddsrörelse som  växte fram  under  1980- 

och  1990-talet. Samtidigt  kan vi se  att den  omfattande samhällskritik  som  har  en  stark 

koppling till  den  aspekt  av  rörelsen  som  förespråkar  en omsorgsetik och  till  att  påverka 

människans natur och  förändra  samhället i grunden  tar  något av  ett  steg  tillbaka. 

Tanken  om  rättigheter  för  djuren domineras av  uppfattningen  om  att  djuren  skall 

inkluderas med logiska implikationer, och  inte känsla.  Men när  känsloargumenten   går 

i linje med att snarare vilja  förändra  ett  helt  samhälle i  grunden,  så tycks 

rättighetsargumenten vilja  gå  den  moderna  utvecklingen  till mötes i vissa aspekter, 

med de rationella  idealen,  tro på  vetenskaplig  framgång  och  inte minst genom  kunskap 

om djuren genom biologi, zoologi och etologi. 

3.3.3  Artismen
Ett  viktigt  begrepp för  den nya utvecklingen  som  växer  sig  starkare under 1970-talet  i 

Samfundet är artism,  som  nu  oftare benämns speciesism  och  som  enkelt  kan  översättas 

till art-rasism. Termen  myntades av  författaren och  psykologen  Richard Ryder  och 

kommer  att  bli  viktig  för  Peter Singers så  kallade djurrättsfilosofi.  I antologin  Men, 

Animals and Morals,  som  kommer  att  bli ett  viktigt verk för  modern  djurrättsrörelse, 

skriver  Singer  om  artismen. Så här  kan vi förstå  termen  artism  utifrån en  recension  i 

Djurens rätt av Singers bidrag till antologin.

Vad artikelförfattaren säger  är, att rasism och vivisektion är  i  grunden  detsamma. 
Rasisten  försöker rättfärdiga  människors utnyttjande av  andra människor (t.ex) 
slaveri  på  basis av  biologiska olikheter  mellan dem; vivisektionisten försöker 
rättfärdiga människors utnyttjande av djur (t.ex vid djurexperimenterande) på 
basis av  biologiska olikhter  mellan  dem: Rasisten  pekar på  genetiska olikheter men 
det gör även vivisektionisten. 104

Uppfattningen  att  djurförtrycket  är  en  del av  en  artism  bygger  på  uppfattningen  om  att 

vi utgår  från  godtycklig  och  felaktig  kunskap om  djur  som  gör  det  möjligt  för  oss att 
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särbehandla  dem. Strategin mot  dessa  felaktiga  uppfattningar  och  fördomar om  djur 

blir  att  komma  med vad man  ser  som  rationell  fakta och  logisk argumentation.  I flera 

artiklar  försöker  man  bemöta  de uppfattningar som  anses vara  de som  särställer 

människan  och  placerar  henne högre än  djuren,  däribland att  människan skulle ha 

intelligens, medvetande, språk, kultur och en själ, till skillnad från övriga arter. 

I en  artikel av  filosof Hans Mathlein  i  Djurfront bemöter  han  de sju  vanligaste 

argumenten  för  att rättfärdiga  djurförtryck. Där  framgår  att han  ifrågasätter 

gränsdragningen  och  uppdelningen  mellan människa och djur,  inte minst  när  han 

behandlar  hur  människor  anses som  förmer  för  att  de har en  kultur  och  ett  samhälle till 

skillnad från  andra  arter. Att  dra en  gräns mellan  natur och kultur  tycker Mathlein  är 

”ett  modernt  utslag  av  en antropocentrisk  och  vidskeplig  uppfattning  av 

verkligheten.” 105  Mathlein  ser  ingen skillnad mellan ett  djurs sätt  att leva  och  vårt 

”myror  bygger stackar  och  fåglar  bygger  bon  och  människor  bygger  bilar  och  hus - 

varför  är  det senare egentligen o-naturligt?” 106  frågar  han.  Därefter  drar  han  en 

koppling till  hur civilisation  och  kultur har  använts som  argument  för  att  särskilja  vissa 

människor  från  andra. Till exempel har  vita  europeiska kolonisatörer  särskiljt  sig  mot 

indianer  med förklaringen  att indianerna  är  ett  primitivt  naturfolk  som  saknar  kultur 

eller  har en kultur  underlägsen  den europeiska. 107 Det som  utmärker  Mathleins sätt att 

hantera  den etiska  frågan om  djuret är  inte främst  den  argumentation som  ifrågasätter 

människans särskiljande av  sig  själv  gentemot de andra  djuren  utan  hur  han 

argumenterar  för  det. Han  frågar  retoriskt om  vi kan  hävda att  alla människor är 

kulturvarelser,  och menar  att  vissa  hjärnskadade personer  inte kan tillgodogöra  sig 

kultur,  och  att  kultur-argumentet  därför  inte kan vara  relevant  för  att motivera 

människans överlägsenhet. 

Samtidigt  som  många  skribenter argumenterar för  att  skillnaderna mellan människor 

och  djur  ofta  är  fabricerade så  finns det inget exempel på  försök till  att sudda ut 

gränsen mellan  människa  och  djur  i argumentationen mot artism. Det finns fortfarande 

en fundamental  skillnad mellan  vad som  kallas för  människan och  den grupp av 

mångfald som  kallas djur.  Ett  exempel på detta  finner  vi i  då  Mathlein  bemöter 

argumentet  att människan har ett  medvetande och  därför  kan uppleva smärta, eller 

alternativt  kan  uppleva smärta mer  än  djur,  ett  argument som  han påpekar  ofta 

används vid försvar av  djurfabrikerna. Här  vänder  Mathlein på  argumentationen och 

menar  att det mänskliga  medvetandet  snarare kan lindra  människans lidande om  hon 
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är  instängd i  en  djurfabrik, men  att  djur däremot,  som  går mer  på  sina  instinkter  och 

naturliga beteenden, lider mer av att inte få dessa tillgodosedda. 108

En  kalv har t.ex  naturliga  behov av att få  röra sig, springa  och  så vidare. Att låta en 
sådan varelse i  hela  sitt korta liv  stå  fastbunden i  en box där  hon  inte ens kan vända 
sig, kan  inte försvaras med påståendet att de inte har ett lika komplicerat 
medvetande som människor109

Jämförelserna mellan  människans och  djurens förmågor, och  då  att  främst framhålla 

djurens egenskaper,  samt att bemöta  djurförtrycket med rationella  argument,  är 

utmärkande för  hur  diskussionen  kring  artismen förs i tidskrifterna.  Hos Singer  blir  det 

explicit,  ett  exempel på  detta  är  hur  han  bemöter  argumentet att  ett  djurförsök kan 

rädda  flera  människoliv  med frågan  om  forskaren  skulle vara  beredd att  utföra  samma 

experiment  på  ett  föräldralöst barn,  om  det  var  det  enda  sättet för att  kunna  rädda  flera 

människoliv. 110 

Resonemangen  om  artismen  går  i  stort  sett  tillbaka  på  Benthams lilla  fråga,  ”frågan är 

inte  om  djur  har ett  förnuft,  kan  tala  etc.  utan  om  de kan  lida”. Men detta  leder  i 

förlängningen  till att  man  i flera  fall kalkylerar  på djurens förmågor snarare än  att 

ifrågasätta  den  fundamentala  gränsen  mellan  människa  och  djur.  Det görs heller  aldrig 

riktigt upp med rättighetssubjektet  så  som  Derrida  förstår  det,  som  skapat för 

människan  med de egenskaper som  anses vara  mänskliga,  så  som  förmåga  till förnuft 

och  språk och  som  därav  bygger  på att djuret  underordnas. För  att  lösa  problemet med 

djurens underordning  börjar  man  i  den nya linje vi kan finna i  Samfundet  allt mer 

diskutera  grader  av  förnuft  och medvetande hos djur i  argumentationen  för  att 

tillskriva  djur rättigheter.  Detta  resonemang  faller  tillbaka på  Derridas syn  på  djurets 

diskurs och  att  metoden  att  använda sig  av  en  struktur  av  begrepp som  är  uppbyggd för 

människan  och  som  inte kan  verkligt  inkludera  det som  avviker  från  detta. I samma 

rörelse som  man  börjar  argumentera  för djurens rättigheter  utifrån  vilka  djuren  är, 

deras förmågor  att  lida, behov,  etc.,  med ambitionen att lämna den  diskurs där 

människans förmågor får  avgöra  djurens ställning,  så lämnar  man i  vissa  fall också 

något  annat,  den  linje som  grundar  sig  i omsorgsetik. Argumentationen  stannar 

nämligen  vid att kalkylera  på djurens förmågor  i  samma rörelse som  man tar  ett  steg 

bort  från  de känslomässiga  argumentet  som  bottnar  i människans förmåga till  empati 

och  medlidande. Över  lag  så  finns båda  sidor där, både argumentationen  för  en 

omsorgsetik  för  djuren,  men  i  flera  fall  är  argumentationen  för  etik  baserad på  djurens 

förmågor till i någon mening mänskliga förmågor mer explicit. 
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3.4 FRIGÖRELSEN OCH DET FRIA VALET

3.4.1 Konsumera rättvisa
Under 1970-talet var begreppen  frihet  och  frigörelse betydande begrepp vilket vi  också 

kan se i  Samfundets tidskrifter, dels genom  hur  man  betonar  att  djuren  skall  frigöras 

från  sina  burar  och  det mänskliga  förtrycket.  En aspekt av  hur  denna  frigörelse ska 

kunna genomföras är  individens livsstil  och  val,  djuren  kan  konsumeras till  frihet och 

frigörelse.  Detta  kan vi  se inte minst  i  det  utrymme i  tidskrifterna  som  den  vegetariska 

kosthållningen  får.  I början  av  decenniet  finner  vi främst  argument  för den  vegetariska 

kosthållningen  för  att den är  naturlig  för  människan  och  därav  det  som  människan mår 

bäst av samtidigt som den också minskar utnyttjandet av djur.

Människokroppen  är tydligen byggd för växtnäring: vi  har  liknande 
matsmältningsorgan  och  tanduppsättning, som  de växtätande aporna t.ex. Troligen 
gick  det till  så i  mänsklighetens barndom, när det blev för  knappt  med vegetabilier 
(rötter, nötter, frukter, bär och grönkost), att människorna  kom på detta, att döda 
djur och livnära sig av. Och sedan har det gått av bara farten fram till våra dagar.111

Under decenniet  blir  dock argumenten  för  en  vegetarisk  kosthållning  av  etiska skäl allt 

mer  vanligt  förekommande, och argumenten  för  människans hälsa  och  för  en  naturlig 

kosthållning  får  stå  tillbaka något. Inte minst  skriver  man i Djurfront om  det 

resursslöseri  som  kött, mjölk  och  äggkonsumtion  innebär,  vilket  inte bara  drabbar 

djuren  utan även  människor i fattigare länder. 112 På  så  vis knyter  man  ihop frågan  om 

utnyttjande av  djur med miljöfrågan och  frågan  om  rättvis resursfördelning mellan 

människor.  I och med att  tidskriften  Djurfront ägnar  sig  åt  alla  former  av  djurförtryck 

och  inte primärt  djurförsök som  Djurens  rätt får  frågan om  djurfabrikerna  allt  större 

utrymme.  Liksom  frågan  om  rättigheter  för djur  och  frihet  för  djur  förekommer, så 

träder också  termen  mord in för  att  beskriva  vad djuren  utsätts för i till exempel 

djurfabrikerna.113 

Lösningen på  djurförtrycket,  framförallt  i Djurens rätt, under  början  av  1970-talet 

ansågs vara  en  mer  empatisk  och  andlig  livsstil med andra värden  än  samhällets. 

Denna  uppfattning  kom  under  decenniet  att  allt  mer  stå  tillbaka mot  det  nya  alternativ 

som  växte fram, en  livsstil mot förtryck där  konsumtionen har  en betydande funktion. 

Veganismen är  en  term  som  får  sin  förklaring  1976  i Djurfront i  artikeln  ”Vegan - vad 

är  det?”.  Här  beskriver  Stefan  Troeng hur veganismen,  en  hållning som  innebär  en  

konsumtion  som  utesluter  animaliska  produkter, är  en  nödvändig  väg att  gå  för  att 
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utesluta djurförtryck. 114  Med synen  på konsumtionsmönstren som  en  del av  en 

djurförtryckande struktur  följer även  kritik av  reklamen.  I Djurfront granskas reklam 

för  bland annat smör, ägg  och  griskött,  där  reklambilder  som  visar  ett idealiserat, 

gammalt Sverige ställs mot fakta  om  djurfabriksdjurens livssituation,  för att  påverka 

läsarens konsumtionsvanor.  115 Ett nytt fokus på  individens ansvar  såväl som 

skyldigheter  som  konsument  växer  fram,  men  också  möjligheten att, genom  det  fria 

valet som konsument, påverka samhället och djurens situation. 

3.4.2 Djurens frigörelse
På  sista  sidan  av  ett  nummer  av  Djurfront finns serien  ”Släpp fångarna  loss!”,  där 

skildras hur  ett  barn  på  natten  smyger  in  i en djurpark  och  släpper  ut djuren  från 

burarna.116 Frigörelsen tar  sig  i konkreta  uttryck inom  djurskyddsrörelsen,  det  är  inte 

bara en  fråga  om  att  frigöras från antropocentriska strukturer utan  djuren  ska ut ur 

burarna. I England händer  mycket redan  under  1970-talet  vad gäller  delen av 

djurskyddsrörelsen som  tar  till  civil olydnad. Detta  kom  att få ett  större genombrott i 

Sverige under  1980- och  90-talet  men  vi kan  även  se hur  dessa  frågor  väcks under 

1970-talet.  Även  om  man  vid något  tillfälle uttrycker  i Djurfront att  man  från 

tidskriftens sida  inte står  bakom  dessa aktioner 117  så  märks ändå att  det påverkar 

utvecklingen  hos rörelsen. En  aspekt av  detta  är  hur  man i  sin  vilja  att  granska 

djurförtryckets konkreta  former, genom  att  till exempel skildra besök på  slakterier  och 

djurförsökslaboratorier,  kommer närmre de faktiska djuren. Anspråket att visa 

sanningen  bakom  de animaliska produkter  som  vi brukar, så som  kött,  kosmetika  och 

medicin, är  tydlig.  För  att  visa  detta  tar  man  sig  till anläggningar  och  dokumenterar  på 

plats.  I artiklar  skildras sedan  inte bara  djurens situation  utan även  hur  besöken  på 

platsen går till.

I nattens mörka timmar dyker  en strålkastarkägla upp. Det är ljuset från  en lastbil. 
Lasten  består  av  hundar. Destination: svenska försöksdjursinstitutioner!! [… …] Vi 
gick  och vi gick. Vår avsikt var naturligtvis att klara oss undan upptäckt. Vi visste 
att ingen privatperson eller tidning  någonsin  blivit insläppta  på den gamla 
fabrikstomten  och det fanns ju heller ingen anledning för  oss att  tro att vi  skulle 
det. Alltså: vi fick inte bli upptäckta.118

Det  finns ett  flertal  exempel på  mer  handgripliga  sätt  att  arbeta  mot  djurförtrycket  mot 

slutet av  1970-talet.  Ett  exempel är  ockupationen  av  en  kattfarm  i Hindås där  katter till 

djurförsök bland annat  förvarades i minkburar.  Efter att man anmält farmen  för 
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vanvård utan  att  den blivit  fälld av  Hälsovårdsnämnden ockuperades farmen  av  ett 40-

tal personer  som  en reaktion  på  myndigheternas passivitet. 119 Efter att ockupanterna 

lyckats föra  bort  ungefär  45  katter  blir  de påkomna  av  Bengt Aspving  som  driver 

kattfarmen. Han  beskrivs ha  slagit  en  av  ockupanterna  med en  påk  vilket  skall ha 

eskalerat  i att en  av  ockupanterna  slagit  tillbaka  mot  Aspving. 120  I artikeln under 

rubiken ”Lita inte på  myndigheterna”  uttrycks frustrationen  över  att det inte går  att  få 

gehör  från  myndigheterna  och  för  att ockupanterna  dömdes för  att de tog lagen  i  egna 

händer.

Vad kan vi  lära  oss av  det inträffade? Först och  främst att  there is something  rotten 
in  the state of Sweden. Samhället fungerar inte som  det står i  böckerna  att det ska. 
Människor är inte lika inför lagen. Vi kan inte lita på  myndigheterna. Den  enskilda 
människan måste hålla  vakt, granska myndigheternas verksamhet  och  själv ingripa 
om det är nödvändigt. […] Ju  mer man  gräver, desto ruttnare stinker det om 
naturvårdsverket, livsmedelsverket, socialstyrelsen, lantbruksstyrelsen, 
universiteten osv. Finns det någon myndighet som vi kan lita på?121

Frustrationen  över  hur  samhället  låter  djur  utsättas för  plågsamma 

levnadsförhållanden  är  påtaglig  under  hela  decenniet  men  det  är först  mot mitten  av 

1970-talet  som  man börjar  lyfta lagbrott  som  ett  alternativ  i kampen  för  djurens 

frigörelse.  Att  detta  kommer  till  uttryck  under  1970-talet  i  Samfundets tidskrifter  går 

att koppla  till andra  händelser  under  decenniet.  Däribland almstriden  där  man  också 

nyttjade civil olydnad som politisk metod med framgång.

Det  är  inte bara  en  förändring  i  vilka  politiska  metoder  som  används för  att  påverka 

djurens situation utan vi ser  också en  skillnad i  tonen.  I en  artikel  om  två engelsmän 

som  dömts till  tre års fängelse  för  att  ha  saboterat  djurförsökslaboratorier  och annan 

egendom  som  använts vid utnyttjande av  djur  framkommer  tydligt  en syn  på  lagen  som 

en del  av  djurförtrycket.122  En  av  de dömda,  Ronnie Lee,  skriver  i  en artikel som 

publiceras i Djurfront att  man  inom  rörelsen  har  kompromissat  för  mycket  i  sitt  arbete 

för  djurens rättigheter.  Lee uppmärksammar hur de unga  radikala  har  börjat intressera 

sig  mer för  djurens frigörelse 123  och  menar att  det krävs både handling och  att bryta 

med rädslan  för  att  ”väcka  anstöt hos etablissemanget  och  krafterna  för  ’lag och 

ordning’ ”. 124 Vi kan  urskilja  mer progressiva anspråk såväl  i de mer  militanta  metoder 

som  börjar  växa fram, även om  de inte ännu  är  etablerade i  Sverige. Till exempel ger 

ungdomsgruppens tidskrift  Djurfront,  genom  att  använda  sig  av  krigstermen  ”front”  i 

tidskriftens namn  ett mer  militant intryck  som  säger  något  om  hur  djurförtrycket  skall 
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bemötas. Detta  skiljer  sig från  den  äldre linjen i rörelsen  som  i högre utsträckning vill 

befrämja  ett mer  empatiskt  förhållningssätt,  inte bara  mot  djur,  utan  även  människor 

emellan. 

3.4.3 Frigörelse som konsekvens av medlidande
Även om  diskussionen  kring  djurens frigörelse och  bortförande av  djur  från 

djurfabriker  och farmer  hör  till den  utveckling som  sker  inom  Samfundet under  1970-

talet  så  är  den  inte strikt  kopplad till den  linje som  växer  fram  ungefär  samtidigt, där 

logik, rationella argument  och  objektiv  fakta  har  en  stor  betydelse.  Snarare tycks 

medlidande få  en betydande roll.  Detta  kan  vi  ana  bland den mängd bilder  som 

förekommer, främst i Djurfront,  på  instängda och  fasthållna djur. Varför  bilderna finns 

där  och vad de fyller  för  funktion  är  aldrig något  som  diskuteras. Ofta  följs de av  en 

saklig  text  som  beskriver  vad som  sker. Det  finns ett  sanningsanspråk  med bilderna, att 

visa vad djuren  utsätts för, att  blotta  djurförtrycket. Men  för  en  rörelse som  ser  sitt 

ursprung i att  argumentera för  medkänsla med djur, så kan  nog  dessa  bilder  väcka 

starka känslor  hos sina medlemmar,  och  därför  kan vi även  tänka  oss att bilderna  har 

just funktionen  att  väcka  medlidande. I dikten  ”Frihet!”  i Djurens  rätt skriver  Lilly 

Sonebo om  hur hennes ögon  tåras när  hon  ser  ”den  modlösa, talande blicken,  av 

tusentals instängda varelser.” 125 

Ett  exempel på  när  förtvivlan  över  djurens situation  driver en person  till  handling 

skriver  Ulf Löfgren om  i  artikeln  ”Därför  stal han  hundarna: - jag  stod inte ut med de 

plågsamma djurförsöken”. Den  unge Christer  Claesson som  aldrig  tidigare besökt en 

institution  började jobba extra  på  Sahlgrenska  sjukhusets djurgård under  en  vecka, 

vilket resulterade i att han stål två av hundarna.

Jag stod inte ut med att se friska hundar komma tillbaka till  djurgården 
sönderskurna  och  sjuka efter vetenskapsmännens behandling. Det var  svårt att se. 
Därför stal  jag två  nykomna  unga schäfrar  för  att åtminstone rädda  dem. Jag har 
erkänt stölden för polisen, men jag vägrar tala om var jag gjort av dem.126

Även  om  Löfgren i  artikeln  lyfter  hur denna behandling  av  djur är  ett  resultat  av  artism, 

så  är  det  mest  utmärkande att  Claesson  agerade efter  sitt  medlidande med 

schäferhundarna.  Trots att han visste att  de två  hundarna  snabbt  skulle ersättas av  två 

nya så var hans känsla starkare och drev honom till att agera.127

Begreppen  frigörelse  och  frihet är  tidstypiska  ord, under  1970-talet  talade man till 

exempel om  kvinnans frigörelse.  I tidskrifterna innefattas dessa  begrepp av  såväl 
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djurens rätt  att omfattas av  lagen, som  att  bryta  mot  lagen  då  den  sätter  stopp för 

djurens frigörelse.  Argumentationen  för  djurens frigörelse går  såväl i linje med att 

agera  efter  sitt  medlidande,  men det är  också  något som  man  argumenterar  för  med 

anspråk på  logik  och  objektivitet.  Denna  dubbelhet  i begreppen  skulle kunna fylla  en 

funktion för  att  bryta  mot de traditionella  termer  som  särskiljer  det mänskliga  från det 

djuriska,  i  den  mening att  begreppen  inte nödvändigtvis är kopplade till endera  sidan 

av  de traditionella  dikotomierna,  utan  snarare båda. Dels uttrycker  idén  att djuren skall 

frigöras från  samhället  och  det  mänskliga  förtrycket,  och  ibland även  att  människan 

skulle må  bättre utanför  samhället  vilket  framkommer  bland de samhällskritiska 

rösterna i tidskriften.128 Samtidigt  kommer  en  annan uppfattning till  uttryck, att  även 

djuren  borde få  frihet  genom  att inkluderas av  samhället  liksom  människor,  och 

därmed få tillgång till rättigheter. 

Något  som  är  tydligt  är  att  Samfundet  och  de som  engagerar  sig  i att förbättra  för 

djuren  ser sig  som  de som  kan  ge djuren  såväl  rättigheter  som  frihet. I en  artikel 

framkommer  delvis en  annan  vision,  uttryckt  av  en  av  de engelsmän  som  dömts för 

djurrättsaktivism. 

Ibland drömmer jag  om  att djuren  gör  uppror. Massresningar mot mänskligt 
förtryck. Stora horder av  varelser som  river  ner slakthusen, öppnar zoo-
fängelserna. Alfred Hitchcocks ”Fåglarna” och  början på Orwells ”Djurfarmen” som 
blir realitet. Det kan förstås inte bli så. Vi har så  lätt att  förtrycka djur p g a deras 
oförmåga till  massrevolt. De kan inte organisera sig. De av  oss som bryr sig om  dem 
måste skapa deras frihet129
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3.5 SAMMANFATTNING
Genom  min undersökning  har jag  funnit  att  det finns en  mängd idéer  och  ideologier 

som  omfattar  olika  idéer  om  vem  människan  är,  hur  samhället  ser  ut  och  djurets plats i 

denna  struktur.  Huvudsakligen  finns två  större ideologier  i  tidskrifterna  som  inte går 

att skilja  åt helt,  utan som  ofta  kommer ur  samma utgångspunkter  eller  delvis har 

gemensamma  idéer.  I undersökningen  finner  vi att  språket  och  begreppen  hanteras på 

olika  sätt  i tidskrifterna. Delvis försöker  man förändra eller  tillskriva  ytterligare mening 

till begrepp som  traditionellt  tillskrivs enbart  det mänskliga,  och  som  traditionellt står  i 

ett  dikotomiskt  förhållande till djur och  det djuriska.  Ett annat sätt som  man hanterar 

begreppen  på  är  att  uppmärksamma  dem  och  deras betydelse för  att  underkuva  djuret, 

och därav snarare ta avstånd från begreppen och dess mening.

Den  ena  större ideologin som  framkommer  i tidskrifterna  är  den  som  fanns i 

Samfundet redan  innan  1970-talet. Här  är  begrepp så som  empati och  medlidande 

viktiga,  dessa  begrepp ger  mening  åt  andra  begrepp,  så som  civilisation och  kunskap.  I 

andra  fall kan  dessa  senare begrepp snarare få kritik och  då inte minst  för  att  de just 

saknar  empati och  medlidande. För  denna  meningsstruktur  är  människan  och  hennes 

karaktär  viktig. Det  är  inte bara  djuret  som  står  på  spel  utan  även människan och 

samhället, vilket  i  enlighet med denna  linje hänger  ihop.  Ett samhälle som  utgår  från 

medlidande och  empati menar  man är  ett  samhälle  som  gagnar  såväl människan  som 

djuren. Detta  ser  vi  inte minst  i  argumentationen mot djurförsök, där  djurförsök 

beskrivs som  ett  symptom  på  ett  sjukt  samhälle.  Denna  tidigare inriktning  lägger  stor 

vikt  på en  andlig  dimension  hos människan  som  man menar  inte naturvetenskapen  kan 

komma åt och som utgår från det subjektiva. 

Den  andra  inriktningen  växer  fram  under  decenniet  och  vi  märker  av  den  främst i 

Djurfront och  mot  slutat av  1970-talet i Djurens rätt.  Denna inriktning bryter  inte mot 

de vetenskapliga  idealen  att  sträva  efter  objektivitet och  logiska resonemang. Tvärt  om 

vill  man  uttrycka  sin argumentation för  djuren i  klarspråk  och vinna debatten  genom 

att lägga  fram  fakta.  Dessa  resonemang är  försök  till att  utöka rättighetsbegreppet till 

att inkludera  även  djuren.  Trots att  man i en  mening  inte går  ifrån de vetenskapliga 

idealen  så  är  detta  ändå försök  till att  åstadkomma  en progressiv  förändring  för  djuren. 

Till exempel införs den viktiga  termen artism  som  jämställer  djurförtrycket  med andra 

former  av  rasism  och  diskriminering  människor  emellan.  Med denna inriktning  blir 

även djurens frigörelse  viktig,  vilket  även  syftar  på djurens frihet i praktiken, att djuren 

skall ut ur  sina  burar. En  viktig  del av  djurens frigörelse är  konsumenten, som  genom 

sina val skall befrämja en livsstil som  inte stödjer  några  former av  djurförtryck. 

Begreppen  frigörelse och  frihet kopplas samman  med de båda två  större ideologierna 

genom att inkludera både nyckelbegreppen medlidande och rättighet. 
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