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Kap. 1: Inledning  

”Lyft henne då ömt, ha medkänsla med fågeln och bär henne till ett hus i närheten. Gör att hon 

känner sig välkommen där och vårda henne med all omsorg i tre dagar och nätter”.1  

 

Detta är instruktioner givna av det irländska helgonet sankt Columba, om hur en utmattad trana ska 

tas om hand. Det som citatet illustrerar är hur Adomnán, författaren som skriver om Columbas liv, 

uppfattar relationen mellan människa och djur i denna helgonberättelse. I berättelser om helgon – så 

kallade hagiografier – möter läsaren inte bara helgon utan även ett flertal djur, och tar del av 

samspelet dem emellan. De irländska helgonen i synnerhet verkar ha haft ett särskilt omsorgsfullt 

förhållande till djuren, exemplifierat i citatet ovan.2  

 

Just omsorg är något centralt i den s.k. ”ethics of care”-teorin, som på svenska vanligen benämns 

”omsorgsetik”. Josephine Donovan och Carol J. Adams har sedan början av 1990-talet tillämpat 

denna teori på djur (djuromsorgsetik).3 I denna uppsats avser jag att koppla samman dessa två 

företeelser – hagiografiers djurskildringar, och den feministiska teoribildning som vuxit fram kring 

begreppet omsorgsetik. Jag kommer närmare bestämt att läsa några irländska hagiografiers 

skildringar av helgons behandling av djur med djuromsorgsetisk teori (Donovan och Adams) som 

glasögon.  

1.1 Problemformulering och arbetsfrågor   

Problemformuleringen är följande: Vilka likheter och beröringspunkter finns det mellan de 

irländska helgonens förhållande till djur (såsom detta beskrivs i hagiografierna) och den moderna 

teoribildning som kallas djuromsorgsetik? Finns det viktiga skillnader eller spänningar? 

Arbetsfrågor i anslutning till problemformuleringen:    

1. Hur redogör Donovans och Adams omsorgsetik för förhållandet mellan människa och djur?  

2. Hur framställs djuren och deras relation till helgonen av författarna till de irländska 

hagiografierna (i de hagiografier där djur har en framträdande roll)?   

                                                             
1 Adomnán av Iona, Life of St Columba (London: Penguin Books, 1995), 150.  
2 Exempel utgörs av Esther de Waal, Every Earthly Blessing: Rediscovering the Celtic Tradition (Harrisburg: 

Morehouse publishing, 1999); Timothy Joyce, Celtic Christianity: A Sacred Tradition, A Vision of Hope (Maryknoll: 

Orbis Books, 1998); J. Philip Newell, Listening for the Heartbeat of God: A Celtic Spirituality (New York: Paulist 
Press, 1997); Michael Mitton, The Soul of Celtic Spirituality in the Lives of its Saints (Mystic: Twenty-Third 

Publications, 1996) Ian Bradley, The Celtic Way (London:  Darton, Longman and Todd, 1993); Christopher Bamford & 

William Parker-Marsh, Celtic Christianity: Ecology and Holiness (New York: Lindisfarne Press, 1987); Shirley 

Toulson, The Celtic Alternative: The Christianity We Lost (London: Century, 1987).  
3 Josephine Donovan, "Feminism and the Treatment of Animals: From Care to Dialogue" Signs: Journal of Women in 

Culture and Society 31, nr. 2 (2006): 305.   
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3. Vilka hagiografier innehåller element som harmonierar med Donovans och Adams omsorgsetik 

gällande djur, och hur ser beröringspunkterna ut? Finns det hagiografier som tycks motsäga 

djurrättsomsorgsetiska förhållningssätt?    

1.2  Syfte  

Denna uppsats kommer alltså att undersöka i vilken utsträckning hagiografiernas beskrivningar 

harmonierar med djuromsorgsetiska förhållningssätt. Svaret på denna fråga är dels relevant för att 

belysa den djuromsorgsetiska teoribildningen. Om beteenden som svarar mot denna teoribildning 

återfinns i hagiografiernas skildringar, kan detta eventuellt säga något om teorins intuitiva 

trovärdighet. Hagiografiernas beskrivningar av helgonen kan också belysas av jämförelsen med 

omsorgsetiska perspektiv. Nya aspekter av hagiografiernas budskap och deras beskrivningar av 

helgonens beteenden kan lyftas fram och ses ur ett nytt perspektiv.   

 

1.3 Teori och metod  

Den teori som används i uppsatsen är Donovans och Adams (2007) omsorgsetik (ethics of care). Att 

jag valt denna teori i relation till den bild som hagiografiernas författare ger av irländska helgonens 

beteende gentemot djur grundar sig på upptäckten att det förefaller som det finns gemensamheter 

mellan dessa två. Ämnet är av vikt för att undersöka om det enbart är en aspekt av de irländska 

helgonens djurbehandling som passar in på omsorgsetik, eller om det kan vara så att det sätt varpå 

helgonens behandling av djur korresponderar med omsorgsetisk beteende.  

 

Donovan och Adams djuromsorgsetiska teori presenteras i kapitel 3. I det föregående kapitlet 

(kapitel 2) kommer huvuddragen i den allmänna omsorgsetiska teorin, som inte handlar om djur 

utan om människor, att redogöras för. Avsikten är att ge en klarare bild av bakgrunden till Donovan 

och Adams tänkande och hur de utvecklat omsorgsetiken till att omfatta djur.   

 

Metod: Med utgångspunkt i en kvalitativ litteraturundersökning kommer jag att studera förhållandet 

mellan de irländska helgonen (enligt hagiografiförfattarna) och deras relation till djur, i relation till 

och Donovans och Adams omsorgsteori. Jag samlar in lämplig information som sedan analyseras 

och beskrivs, i överensstämmande med vad Ahrne & Svensson redogör för i Handbok i kvalitativa 

metoder. Till sist kommer jag att tolka analysresultaten. En kvalitativ litteraturundersökning är en 

lämplig metod utifrån materialet och problemformuleringen med tanke på att helgonberättelserna 

och teorin utgörs av skriftligt material. Jag kommer utifrån analys och tolkning av litteratur att 
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jämföra den bild som framträder hos författarna till de irländska hagiografierna av helgonens 

djurrelation med Donovans och Adams omsorgsteori. Mer detaljerat så är tillvägagångssättet 

följande: först kommer jag samla in lämplig information – Donovans och Adams omsorgsteori och 

irländska helgonberättelser där djur figurerar. Därefter går jag igenom och analyserar denna 

information med utgångspunkt i Holme & Solvangs Forskningsmetodik och gör ett urval bland de 

irländska helgonberättelserna som tydligast berör kontakten mellan helgon och djur. Kriteriet för 

tydlighet är de berättelser där djuret och dess relation till helgonet har en central roll.  

Slutligen gör jag en tolkning av resultatet av detta i form av en jämförelse med Donovans och 

Adams omsorgsteori.  

 

De aspekter av Donovans och Adams omsorgsetiska teori som jag ska jämföra med 

helgonberättelserna är följande:  

1. Avvisandet av hierarkiska motsatsförhållanden till förmån för ett synsätt där djur och människor 

ingår i ett nätverk av relationer.  

2. Djuromsorgsetikens grundläggande principer.  

3. Tanken om djur som individer med känslor som de kan uttrycka.  

4. Människans djurbehandling grundas i sympati, omsorg och medkänsla.  

5. Djuromsorgsetiken utgår från en dialogmetod – det som djur kommunicerar.  

6. Fokus på djurs lidande, lidandets bakomliggande orsak, och strävan efter lidandets upphörande.   

 

En komparativ metod är lämplig då problemformuleringen berör irländska helgon och djur utifrån 

hagiografiförfattarna i kombination med Donovan och Adams omsorgsteori. Det är då av vikt att 

undersöka vad de har gemensamt och när de avviker från varandra. En invändning kan vara att med 

tanke på att inte alla helgonberättelser där djur finns med kommer inkluderas resulterar detta i en 

bild som inte är allomfattande. Dock har inte alla helgonberättelser som inkluderar djur betydelse 

för denna undersökning. Ytterligare en invändning kan vara att de irländska hagiografierna har flera 

tolkningsmöjligheter beroende på vad personen som tar del av materialet läser in i texten, men 

fullständig objektivitet utgör något av ett ouppnåeligt ideal.     

 

1.4 Forskningsöversikt 

 

Detta avsnitt kommer redogöra för en del tidigare forskning som berört ämnet helgon och deras 

förhållande till djur. Den litteratur som tar upp helgon och dess relation till djur är följande: 

Dominic Alexander, Saints and Animals in the Middle Ages. Alexander är av åsikten att det går att 
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klassificera alla berättelser om djur och helgon i två kategorier: de där helgon demonstrerar makt 

över naturen och de som exemplifierar empati med djur. Joyce E. Salisbury menar i The Beast 

Within: Animals in the Middle Ages att det går att se två olika mönster mellan tidiga helgons liv och 

senare. I de tidiga helgonens liv så var samspelet mellan helgon och djur sådant att helgonen 

demonstrerade sin makt genom att upphäva deras djuriska natur. Senare handlade det istället om 

helgonens benägenhet att rädda djurs liv. Susan Cranes Animal Encounters: Contacts and Concepts 

in Medieval Britain framhäver att den irländska hagiografins hierarki av varelser inte är vertikal 

utan horisontell, som innebär att dess djur gör att människorna ser mindre unika ut bland djuren.  

Holy Dogs and Asses: Animals in the Christian Tradition av Laura Hobgood-Oster tar främst upp 

djurens roll i hagiografier. Hon tar upp djur som exempel på fromhet, budbärare av det gudomliga 

samt djur som helgon. Ingen av dessa texter drar någon parallell mellan helgonens djurrelation 

enligt hagiografiernas författare och en nutida teori såsom Donovan och Adams omsorgsteori.    

1.5 Material   

Gällande den allmänna omsorgsetiska teorin, som inte handlar om djur utan om människor, utgår 

jag från Virginia Held, The Ethics of Care: Personal, Political, and Global.  

Det material som används om den djuromsorgsetiska teorin är Donovan och Adams bok The 

Feminist Care Tradition in Animal Ethics från 2007 som består av olika artiklar varav tre är skrivna 

av Donovan och två av Adams samt en gemensam text. Detta är den bok som tar upp dessa två 

teoretikers djuromsorgsetiska tankar och det är även dessa två personer som främst företräder denna 

position. Det finns även en äldre bok från 1996, Beyond Animal Rights: A Feminist Caring Ethic for 

the Treatment of Animals, som de också skrivit men denna bok består av samma artiklar som The 

Feminist Care Tradition In Animal Ethics. Även en artikel av Donovan från tidskriften Signs: 

Journal of Women in Culture and Society med titeln "Feminism and the Treatment of Animals: 

From Care to Dialogue" kommer användas. Artikeln är en längre och mer utförlig version av en 

text som finns i The Feminist Care Tradition In Animal Ethics. Då det är detta material som finns, 

är jag begränsad till det. Gällande helgonberättelserna används främst Helen Waddells bok Beast 

and saints, som är en engelsk översättning av latinska texter som handlar om djur och helgon och 

Dominic Alexanders Saints and Animals in the Middle Ages, men även annan litteratur som är 

relevant för arbetsfråga 2.   

1.6 Avgränsningar 

Denna studie utgår från helgonberättelser som är irländska och som är från år 600–1500.   
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Uppsatsen kommer inte behandla alla irländska hagiografier där djur är med utan de hagiografier 

som tydligast berör relationen mellan helgon och djur. Tydlighetskriteriet är de berättelser där djuret 

och dess relation till helgonet intar en central roll.    

1.7 Disposition  

Andra och tredje kapitlet i uppsatsen utgörs av uppsatsens teoridel. I denna del presenterar jag med 

utgångspunkt i Donovan och Adams (2007) den djuromsorgsetik som jag arbetar utifrån i 

uppsatsen. Även den allmänna omsorgsetiska teorin, som inte handlar om djur utan om människor, 

kommer tas upp här. Fjärde kapitlet av uppsatsen är kortfattade beskrivningar av irländska 

hagiografier som berör helgon – djur relationen. Uppsatsens femte kapitel är en jämförelse av 

helgonens djursyn enligt hagiografiförfattarna med Donovan och Adams omsorgsetik. Uppsatsens 

sjätte kapitel innehåller en diskussion och dess sjunde kapitel är uppsatsens slutsats. 
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Kap. 2: Allmän omsorgsetisk teori 

2.1 Teorins bakgrund 

Det här avsnittet tecknar en övergripande bild av den omsorgsetiska teorin. Jag kommer först ge 

bakgrundsfakta om teorin och sedan sammanfatta vad som kännetecknar den. Detta för att 

möjliggöra en förståelse av den teori som Donovan och Adams utgår ifrån men som de sedan 

utvecklat till att även omfatta djur.   

Omsorgsetikens frö såddes under en fas av feministiskt nytänkande som skedde på ett stort antal 

områden i Europa och USA i slutet av 1960-talet. Uppmärksamhet riktades under denna period på 

det som ansågs som kunskap. Feminismen har bidragit till att kvinnors erfarenheter getts samma 

vikt, betydelse och ansetts lika filosofiskt intressanta som mäns upplevelser. Detta feministiska 

godkännande av kvinnors erfarenheter har även inverkat på etiken. Det har resulterat i en 

grundläggande kritik av de etiska teorier som var och fortfarande är rådande (Kant och utilitarism) 

och utvecklandet av en feministisk etik. Historiskt sett har tanken om det mänskliga likställts med 

det manliga som inneburit att den offentliga sfären från vilken kvinnor utestängdes uppfattades som 

utgångspunkten för det mänskliga och etiska.   

 

Dessa dominerande moralteorier kan ses som utformade efter mäns erfarenheter av 

det offentliga livet. Kants moralteori och utilitarism skiljer sig avsevärt från varandra men båda är 

tänkta att lämpa sig för det offentliga livet då de betonar opartiskhet, rationalitet, jämlikhet och 

universella principer.4 Värderingar såsom autonomi, självständighet och icke-inblandning i andras 

liv upphöjs vilket innebär att motsatser till dessa – ömsesidigt beroende, relationer och positiv 

inblandning i andras liv nedvärderas och just detta är omsorgsetiken kritisk till (orsaken till detta 

kommer utvecklas mer under teorins kännetecken, det handlar bland annat om att omsorgsetiken har 

en annan människosyn).   

 

Då feminismen såg kvinnors erfarenheter som likvärdiga med mäns så passade inte dessa teorier 

med kvinnors etiska upplevelser inom hushållet. Kvinnors erfarenheter har generellt bestått av att 

utveckla nära relationer med familj och vänner, snarare än om ett neutralt agerande gentemot 

främlingar, samt om ett omsorgsutövande gentemot barn, äldre eller sjuka familjemedlemmar. 

                                                             
4 Virginia Held, The Ethics of Care: Personal, Political, and Global (Oxford: Oxford University Press, 2005), 23, 24; 

Rebecca Whisnant & Peggy DesAutels, Global Feminist Ethics (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2008), 52.   
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Känslighet och lyhördhet inför behov ger i detta sammanhang bättre etisk vägledning till vad som 

bör göras än hänvändelse till abstrakta regler och rationella överväganden.5            

 

Istället för dessa dominerande etiska teorier, som inte svarar mot kvinnors erfarenheter, har 

feminister kommit med olika alternativ varav ett är omsorgsetik. Teorin använder bland annat det 

essentiella i kvinnors erfarenheter av omsorgutövande såsom moderskap och tolkar och betonar de 

värderingar som finns här. Dessa omsorgsinsikter appliceras sedan på andra etiska frågor. För att 

exemplifiera: filosofen Sara Ruddick skrev 1980 en text med titeln ”Maternal Thinking” som utgör 

startskottet för omsorgsetik. Texten tar upp moderskapets omsorgsutövande, vad som utmärker 

tänkande som det ger upphov till samt normer och värderingar som kan urskiljas. Moderskapets 

mening är att upprätthålla liv, bidra till barns utveckling och att dessa barn växer upp till att bli 

mogna personer. Mödrarnas reella känslor är dock kluvna och många gånger fientliga mot de barn 

som de har omsorg om. Ruddick menar här att det är ett åtagande till moderskapets utövande och 

dess mening som utgör normen. I utövandet av moderskap så finns det dygder såsom ödmjukhet 

och ett positivt sinnelag. Dessa dygder kan dock slå över till något negativt – självutplåning och 

förnekelse, vilket bör undvikas. Ruddicks text påvisar hur kvinnors erfarenhet av moderskap kan 

utgöra ett särskilt etiskt synsätt, samt att moderskapets värderingar kan ha relevans som sträcker sig 

utöver själva omsorgsutövandet.6     

Psykologen Carol Gilligan är en annan viktig person att framhålla i detta sammanhang. Hennes bok 

”In a Different Voice” från 1982 spelade en viktig roll för utvecklingen av omsorgsetik och bygger 

på Gilligans undersökning av flickors etiska mognad. En annan psykolog som Gilligan arbetade 

med – Lawrence Kohlberg – hade gjort en studie om etisk mognad men denna studie var enbart 

baserad på pojkar, flickor inkluderades inte. Gilligan bestämde sig då för att undersöka hur flickor 

tar sig an etiska problem. Hon menar i denna bok att kvinnors moraliska uppfattning handlar om 

omsorg, ansvar och relationer, till skillnad från mäns moraliska uppfattning där fokus ligger på 

regler och rättvisa i form av rättigheter. Förståelse av ansvar och relationer utgör därmed moralisk 

utveckling. Ansvarsfullheten i denna kvinnliga moralitet består av upprätthållande av förbindelser 

och relationer enligt Gilligan.  

För kvinnor handlar det även om skyldigheter. En kvinna frågar ”vad kan jag göra?” snarare än 

”vad har jag rätt till?” Detta innebär då att etiska problem uppstår när skyldigheter står i konflikt 

                                                             
5 Held, 24, 25.     
6 Held, 25, 26.    
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med varandra, och det som krävs för deras lösning är ett situationsbundet tänkande, menar Gilligan. 

Något annat som kom fram vid intervjuer med kvinnor är tanken på en omsorgsskyldighet, ett 

ansvar att urskilja och lindra verkliga etiska problem. Omsorgsetiken avvisar abstrakta, 

regelbaserade principer till förmån för en situations- och sammanhangsbaserad etik som tillåter en 

förståelse av det särskilda i en situation eller i ett problem. Heinz dilemma kan utgöra ett exempel 

på hur denna etik ser ut i praktiken. En man vid namn Heinz har en döende fru som enbart kan 

räddas med ett visst läkemedel. Apotekarens priser är orättvist höga så Heinz har inte råd att betala 

läkemedlet. Den etiska frågan är då vad bör Heinz göra? Bör han rätta sig efter lagen och låta sin fru 

dö? Eller stjäla läkemedlet och rädda frun? Ett svar från Kant skulle vara att han inte bör stjäla 

läkemedlet (då Heinz inte kan vilja att detta ska bli allmän lag, dvs. att det är okej för alla att stjäla). 

Omsorgsetikens svar på samma dilemma är att Heinz bör se till att apotekaren förstår hustruns 

tillstånd, att om Heinz och apotekaren kommunicerar så skulle de hitta en annan lösning än stöld.7    

 
En annan bok som är värd att nämna, och som utgavs två år efter Gilligans, är Nel Noddings 

”Caring” som handlar om det som omsorg innefattar. Det centrala i att visa omsorg gentemot 

någon är uppmärksammande av känslor, behov, önskemål och tankar och identifikation med den 

andres verklighet. Omsorgsgivaren handlar i enlighet med den andras bästa men tar även hand om 

sig själv. Utan det senare elementet skulle personen inte kunna fortsätta med omsorgen (omsorg är 

både att ta hand om sig själv och den andra). En omsorgsetik strävar efter att upprätthålla denna 

omsorgsattityd. Omsorgsgivaren behöver inte ge utförliga ursäkter för att ge sig själv rätt att vila, 

skriver Noddings. Enligt Noddings är den kognitiva sidan av omsorgsgivarens attityd en av 

mottaglighet och intuition, istället för något objektivt och analytiskt. Att förstå behovet hos den som 

mottar omsorgen grundar sig mer på att känna med personen än på förnuftigt tänkande. Abstrakta 

regler har också begränsad användning i omsorgsaktiviteter. 

 

Noddings tar även upp att när kvinnor ställs inför ett hypotetiskt etiskt dilemma frågar de ofta efter 

mer information. De vill veta mer för att kunna skapa sig en bild som liknar verkliga etiska 

situationer. Idealt sett vill de prata med personerna, möta deras ögon och se deras ansiktsuttryck för 

                                                             

7 Held, 27; Donovan & Adams, 2, 186, 187, 188; Detlef Garz, Lawrence Kohlberg: An Introduction (Leverkusen: 

Barbara Budrick Publishers, 2009), 39, 40, Carol Gilligan, In a different voice (Cambridge: Harvard University Press, 

1982), 29, 30, 31.    
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att veta vad de känner. När kvinnor motiverar sina etiska beteenden pekar de ofta på känslor, behov 

och intryck, menar Noddings.  

Noddings avvisar även att se på etiken från ett rationellt-kognitivt perspektiv. Hon gör i sin bok en 

parallell mellan att lära ut matte till studenter och etiskt beteende utifrån ett rationellt-kognitivt 

perspektiv. Hon skriver att en svårighet för matematiklärare då de lär ut är att de sällan delar med 

sig av det grundläggande tankesättet som ligger bakom lösandet av uppgiften, utan det presenteras 

som redan klart. Detsamma gäller för det rationella-kognitiva tillvägagångsättet till etiken, som 

misslyckas med att uppmärksamma de känslor, konflikter, hopp och idéer som påverkar våra val. 

Det enda som uppmärksammas är rättfärdigandet av beteendet, inte det som berör och motiverar 

oss.8   

 

2.2 Teorins kännetecken  

Virginia Held tar upp fem saker som utmärker omsorgsteorin, och dessa kommer nu att presenteras. 

Den första punkten berör omsorgsetikens uppfattning om människan, men även dess kritik av 

liberalismens individsyn.  

1. Relationsbaserad individsyn: Omsorgsetiken utgår från en syn på människan som är 

relationsbetonad till skillnad från många andra etiska teorier som ser självständiga, 

oberoende individer med ett egenintresse. Dessa andra etiska teoriers individsyn förklarar 

omsorgsetiken med att tankar från liberalpolitisk och ekonomisk teori har överförts på 

etiken. Utifrån detta tankesätt består samhället av oberoende, självständiga enheter som 

enbart samarbetar om deras egna mål realiseras. Eller när det gäller Kant: subjektet väljer att 

avstå från att göra något då de inte vill att detta ska bli allmän lag, något som alla rationella 

och självständiga personer instämmer i (det kategoriska imperativet). Detta innebär att vi i 

första hand är åtskilda individer som sedan skapar relationer. Omsorgsetiken däremot ser 

människor som grundade i relationer. Människor är ömsesidigt beroende av varandra både 

etiskt och kunskapsmässigt. För att utvecklas som barn är vi beroende av de som tar hand 

om oss, och genom livet förblir vi beroende av andra. Detta att vi kan tänka och agera såsom 

att vi är oberoende beror på att det finns ett nätverk av sociala relationer som möjliggör 

detta, relationer är en del av identiteten.  

                                                             
8 Held, 28; Nel Noddings, Caring (Berkely: University of California Press, 1984), 2, 3, 8, 9, 99, 105.  
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Omsorgsetiken anser att det inte går att grunda etiken på idén om människan som en ö. När 

man målar upp en bild av samhället där fria, jämlika och autonoma personer kan välja om de 

vill umgås eller inte missar man något väsentligt. Omsorgsetiken är av uppfattningen att 

denna bild bortser från betydelsen och omfattningen av människors beroenderelationer. Alla 

människor är beroende när de är små, de allra flesta under olika perioder av livet vid 

sjukdom eller ålderdom, och en del är handikappade. Bilden av autonoma subjekt döljer 

även de olika sätt varpå människor och grupper är ömsesidigt beroende av varandra. 

Omsorgsetiken ser positivt på de band människor har till andra personer och de relationer 

som delvis utgör individens identitet. Även om människor ofta förändrar, och bör förändra, 

relationerna med dessa andra genom att klippa banden med vissa personer eller grupper, 

alternativt stärka banden med andra, innebär självständighet för omsorgsetiken förmågan att 

förändra och skapa nya relationer. Det handlar också om att försöka bli bättre 

relationspersoner i mer omsorgsfulla relationer.  

Under denna punkt ser vi att omsorgsetiken fokuserar på relationer, något som står i kontrast 

till många andra etiska teorier (t.ex. Kant och utilitarismen), som har fokus på 

självständighet.9  

 

2. Behovsfokus: Något annat som är karakteristiskt för omsorgsetiken är att den moraliska 

tyngdpunkten läggs på att möta och tillgodose de behov som finns hos de eller den som vi 

tar ansvar för. Omsorg om ens barn kan i och med detta vara i centrum för en persons etiska 

funderingar. Omsorg är något som alla människor behöver, i synnerhet under de tidiga åren. 

Människors utveckling och välmående bygger på att de får den omsorg som de behöver. 

Omsorgsetik anser också att det finns ett moraliskt ansvar att svara mot de behov som finns 

hos den som är behövande. På en individnivå måste omsorgsresponsen inkludera att slå fast 

vad den andre har för behov. Om jag bryr mig om den andre behöver jag förstå vad det goda 

är, och jag kan inte göra en sådan bedömning utan att veta vad som är det bästa för varelser 

såsom denna – en människa. Men samtidigt går det inte heller att glömma bort vad som är 

särskilt för just denna människa, är den ung eller gammal eller gravt handikappad? Det 

gäller att ha dessa två saker i åtanke samtidigt när omsorg ska praktiseras. Omsorg kan 

aldrig bara innebära att ha en allmän omsorgsattityd (att bry sig om någon annans 

                                                             
9 Held, 13, 14.  
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välbefinnande) utan är alltid förbunden med en aktiv vilja att nå ut till den andra på det 

lämpligaste sättet.  

Här ser vi omsorgsetikens positiva inblandning i den andres liv, som ställs mot de etiska 

rättviseteoriernas icke-inblandning i andras liv.    

Omsorgsetiken menar vidare (som tidigare tagits upp) att människor under stora delar av sitt 

liv är beroende och att det här finns ett etiskt krav från de som är beroende att de får den 

omsorg de behöver. I utvecklandet av dessa omsorgsrelationer finns även viktiga etiska 

aspekter. Många människor insjuknar och blir därigenom beroende. Att bli gammal eller 

vara handikappad med behov av omsorg utgör också ett beroende. Etiska resonemang som 

grundar sig på uppfattningen av individer som självständiga, oberoende och rationella 

uppmärksammar inte den här mänskliga verkligheten av att vara beroende. Något som 

däremot omsorgsetiken gör då den ser till denna del av människors liv och de etiska 

värderingar som finns här. Omsorg separeras inte från det etiska. Detta innebär mer konkret 

att då omsorgsetik utgår från situationer bör den agerande i varje möte fråga sig själv vad det 

innebär att visa omsorg i just denna situation.10   

3. Känslor etiskt värdefulla: Omsorgsetiken menar att det som verkar saknas hos etiken i 

allmänhet är ett öppet erkännande att vi inte ens kan börja tala om frågan om etik om vi inte 

erkänner att vi bryr oss (eller känner något). När det gäller att försöka förstå vad som utgör 

ett etiskt riktigt agerande och det etiskt bästa sättet för oss att vara så värdesätter 

omsorgsetiken känslor (med reservationen att inte alla känslor har betydelse). Känslor såsom 

sympati, empati, känslighet och lyhördhet behöver utvecklas för att därigenom underlätta för 

människor att bättre veta vad som är det etiskt korrekta. Vrede kan även spela in, att på ett 

etiskt plan bli upprörd över att människor behandlas orättvist eller omänskligt är något som 

kan bidra till en riktig tolkning av det som är moraliskt fel.  

Omsorgsetiken värdesätter känslor, men även relationsförmåga som något som möjliggör 

för personer som är etiskt osäkra att i konkreta mänskliga sammanhang veta det etiskt bästa. 

Det behöver också sägas att känslor som ibland kan vara till hjälp också kan vilseleda, som 

                                                             
10 Held, 10; Donovan & Adams, 188; Ruth E. Groenhout, Connected Lives: Human Nature and an Ethics of Care 

(Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2004), 30, 37.     
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när empati för andra leder till självförnekelse eller när välvillig omtanke blir till 

kontrollerande.11  

4. Etiska överväganden handlar om kommunikation: Omsorgsetiken vänder sig emot de 

teorier som varit dominerande i den etiska debatten, som anser att när människan ställs inför 

etiska problem är abstrakta resonemang bättre då detta minskar risken för partiskhet och 

främjar objektivitet. Omsorgsetiken uppfattar det som att etiska överväganden handlar om 

kommunikation människor emellan och menar att den etiska förståelsen minskar ju mer 

abstrakt det blir. Omsorgsetiken ifrågasätter även de dominerande teoriernas universella och 

abstrakta regler. När dessa teorier funderar kring relationen mellan förälder och barn kan de 

antingen se på det som att barnuppfostran är preferens som en person har. Eller det kan 

också vara att föräldrar har en universell plikt att ta hand om sina barn. Något som däremot 

inte accepteras är att själva relationen sätts över kravet på opartiskhet. För att exemplifiera: 

det kan finnas universella regler som tillåter att personer i vissa sammanhang favoriserar 

sina vänner genom presentgivning. Denna partiskhet är endast okej för att de universella 

reglerna bestämt att så är fallet. För de flesta omsorgsetiker är det istället så att det etiska 

kravet från den andra kan vara gällande, även när detta ställs mot tanken att etiska 

bedömningar ska kunna göras universella.  

Tendensen hos de teorier som varit dominerande i den etiska debatten gällande etiska 

problem är att det finns konflikter mellan personers egenintressen och universella etiska 

principer. Dessa två motsatser – den själviska individen och mänskligheten i stort 

accepteras, men vad som finns här emellan tas inte någon större notis om. Omsorgsetiken 

fokuserar däremot på detta mellanområde. De som bryr sig om andra människor gör inte 

detta främst för att gynna deras egna individuella intressen, utan deras intressen är 

sammankopplade med personen som de bryr sig om. Det handlar inte heller om ett agerande 

gentemot mänskligheten i stort, utan om att upprätthålla eller bidra till en mänsklig relation 

mellan en själv och andra. Människor i relationer kännetecknade av omsorg handlar både i 

sitt eget intresse och i andras. Den hållning som de intar är varken egoistisk eller osjälvisk 

då detta enbart är valmöjligheter i konfliktsituationer. En sund omsorgsrelation innebär ett 

välmående hos de som är i relationen samt själva relationens välbefinnande.12     

                                                             
11 Held, 11; Donovan & Adams, 48.  
12 Held, 11, 12, 13.  
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4. Det privata uppmärksammas: Omsorgsetikens femte och sista punkt handlar i likhet med 

feminismen om uppfattningen av det offentliga och privata. I dominerande etiska teorier 

finns tanken om hushållet som något privat, utanför det politiska, och där de styrande inte 

bör tränga sig på. Feminister har konstaterat hur mäns större sociala, politiska, ekonomiska 

och kulturella makt utformat detta privata område till kvinnors och barns nackdel, gjort dem 

sårbara för våld i hemmet utan att någon utifrån ingriper, gjort kvinnor ekonomiskt beroende 

av män, samt gjort att arbetsfördelningen inom hushållet är högst ojämlik. Lagen har inte 

tvekat att lägga sig i när det gäller kvinnors privata beslut om reproduktion, men är högst 

ovilliga att inkräkta på mäns maktutövning inom hemmet.  

För dominerande moraliska teorier har det offentliga livet varit föremål för etiken, medan 

den etiska betydelsen av den privata sfären – familj och vänskap förbisetts. De dominerande 

etiska teorierna har i och med detta antagit att etik är något som handlar om orelaterade, 

autonoma och ömsesidigt likgiltiga personer som antas vara jämlika. Vad som missats är 

etiska problem som uppstår mellan människor som har kopplingar till varandra i sådana 

sammanhang som familj, vänskap och intima sociala grupper. I ett familjesammanhang är 

det tydligt att det handlar om relationer mellan personer där makten inte är jämnt fördelad 

och som inte har valt de band eller skyldigheter som de har. Inget barn kan t.ex. välja sina 

föräldrar, men kan ändå ha skyldighet att ta hand om dem när de blir gamla. Relationer av 

denna typ bygger inte på något kontrakt, och att göra dem kontraktsbaserade skulle försvaga 

den grund av tillit som de står på. Omsorgsetiken uppmärksammar etiska frågor som uppstår 

i relationer bland ojämlika och beroende, relationer som har en känslomässig laddning, och 

som karakteriseras av ofrivillighet. Man försöker därefter se hur insikter från dessa områden 

går att tillämpa, inte bara inom hushållet, utan också på samhället i stort. Till exempel väljer 

inte människor kön, eller vilka etniska, religiösa, nationella eller kulturella grupper de växer 

upp i.  

Ändå är dessa band viktiga aspekter av deras identitet, och deras upplevelser kan bidra till 

en fördjupad etisk förståelse.13     

Under punkt 1 redovisades att omsorgsetiken är relationsbetonad och utgår från människors 

relationer till andra människor. Detta skulle kunna leda till tanken att omsorgsetiken är 

antropocentrisk, och att mindre uppmärksamhet ägnas åt djurs intressen.  Det finns dock tänkare 

                                                             
13 Held, 13.  
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som i högsta grad tar djur i beaktande från ett omsorgsetiskt perspektiv, personer såsom Josephine 

Donovan och Carol J. Adams. Det är dessa två  teoretikers omsorgsetiska tankar om djur som är 

fokus för nästa avsnitt, som svarar mot arbetsfråga 1. 
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Kap. 3: Donovan och Adams djuromsorgsetik 

3.1 Sympati, omsorg och uppmärksam kärlek  

Detta avsnitt redogör för förhållandet mellan människa och djur, enligt Josephine Donovans och 

Carol J. Adams djuromsorgsetik. Teoretiserandet om det som numera kallas djuretik går så långt 

tillbaka som antiken, intresset för frågan aktualiserades under 1980-talet och djurrättsteorin 

representerad av Tom Regan och Peter Singer etablerade sig då som ledande. Regan menar 

förenklat att djur har rättigheter i likhet med människor och detta grundas på att de har en 

intelligens som motsvarar människans förnuft. Singer, som kommer från en utilitaristisk tradition, 

hävdar att djur har rättigheter då de är kännande varelser.  

 

Donovan och Adams tillämpade omsorgsteorin på djur i början av 1990-talet och deras 

djuromsorgsteori utvecklades som en reaktion på den djurrättsliga och utilitaristiska teorin. 

Rättighetsteorin och utilitarismen fokuserar på förnuft respektive matematisk beräkning, det som är 

bäst för det största antalet (utilitarismen). Då de tänker utifrån det abstrakta och universella 

utelämnas de särskilda omständigheterna och sammanhanget hos en etisk händelse. 

Djuromsorgsetiken framhäver istället (i likhet med Gilligan) en sammanhangsmedveten form av 

resonerande, där tyngdpunkten läggs på det som är speciellt för varje enskild etiskt situation.  

 

Rättighetsteori, som följer Kant, tenderar att se på individer som självständiga öar utan att se till 

dess sociala relationer. Det förutsätter också ett samhälle av rationella jämlikar, ett perspektiv som 

djuromsorgsetiken menar inte ser till maktskillnader såsom det mellan människor och djur. 

Exempel utgörs av husdjur som är beroende av människor för sin överlevnad. Både rättighetsteori 

och utilitarism anser att sympati, empati och medkänsla inte har någon etisk relevans för 

människans behandling av djur, något som däremot djuromsorgsetiken anser att det har.14  

 

En mer utförlig förklaring till varför Donovan och Adams är kritiska till djurrättstänkandet är 

följande resonemang: Debatter mellan män över vad som gör dem till människor har längre kretsat 

kring åtskillnad från kvinnor och djur, menar Donovan och Adams. Frågor såsom: kan de tänka? är 

de individer? har de förmåga till självständigt handlande? är de skapade i Guds avbild? har 

diskuterats. Män vet att de är män – människor – så till den grad att dessa frågor är ja för dem och 

nej för kvinnor och djur. Som svar på denna definition genom åtskillnad har många som eftersträvat 

                                                             
14 Donovan & Adams, 4, 5, 6; Donovan, 305, 306, 312.   
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rättigheter för kvinnor och djur insisterat på att de har dessa egenskaper som män värderar hos sig 

själva. Kan män tänka,  kan kvinnor och djur tänka. Är män individer, är även kvinnor och djur det. 

Att kvinnor är lika män och djur lika människor, är tänkt att etablera deras existentiella jämlikhet 

och därmed deras rätt till rättigheter. Frågan som blir här är de (djuren) som vi? men detta är inte 

den rätta frågan att ställa. Det är inte det att kvinnor och djur inte har dessa egenskaper, utan frågan 

är varför djur behöver vara som människor för att vara i fred från dem, fria från deras illdåd eller 

skyddas mot dem. Donovan och Adams poängterar att det handlar om varför djur måste nå upp till 

mänskliga standarder för mänsklighet innan deras existens räknas.15  

 

Djuromsorgsetiken kan ses som ett träd bestående av olika grenar. Där några av de mest 

framträdande grenarna utgörs av omsorg (kanske inte så överraskande), sympati, uppmärksam 

kärlek, riktad uppmärksamhet tillsammans med handling och dialog. Innan jag går in djupare på 

dessa olika grenar är det viktigt att klargöra vad som utgör stammen till dessa grenar och något som 

djuromsorgsetiken delar med feminismen. Djuromsorgsetikens utgångspunkt är, i likhet med 

feminismen, ett avvisande av dessa hierarkiska motsatsförhållanden präglat av dominans där 

människor, män, vita personer sätts över de underordnade – djur, kvinnor och färgade personer. Det 

som djuromsorgsetiken utgår från här är något som på engelska kallas sex-species system. Detta är 

en feministisk analys av motsatsförhållanden som världen är organiserad kring – en analys som 

delas av omsorgsetiken. Sex-species-systemet ser ut så här:   

man    kvinna 

människa    djur 

vit    ”färgad” 

tanke    kropp 

förnuft    känsla 

Donovan och Adams menar att män i synnerhet socialiserats från tidig ålder av detta system att 

uppfatta sympati och medkänsla för djur som något feminint och omanligt.  

Något annat som är av vikt att säga om systemet i detta sammanhang som Adams konstaterar och är 

starkt kritisk till, är att det säkerställer att män – de som är vita och ”förnuftiga” – har tillgång till 

kvinnliga djurkroppar. För att ta ett exempel från rävjakt så benämns räven som en hon oavsett om 

den är av manligt eller kvinnligt kön.16     

 

                                                             
15 Donovan & Adams, 320, 321.  
16 Donovan & Adams, 3, 203, 204.  
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Donovan ser i linje med Gilligan istället ett nät av relationer mellan människor och djur. 

Djuromsorgsetiker är av uppfattningen att dessa tidigare nämnda motsatsförhållanden som utgör det 

patriarkala tog sin början i René Descartes skiljelinje mellan ande och materia. Donovan och 

Adams är av åsikten att utifrån detta tankesätt, som även ligger till grund för samtida uppfattningar 

om djur, görs djur till objekt, maskinliknande robotar utan vare sig ande eller känslor. En Descartes 

kritiker delar med sig av följande berättelse: De cartesianska vetenskapsmännen var likgiltiga i sin 

misshandel av hundar och gjorde narr av de som kände medlidande med djuren. Det såg på djuren 

som klockor och de skrik de yttrande när de blev slagna var enbart ljudet av en fjäder som rörts då 

de ansåg att deras kroppar inte känner något. De spikade upp hundarna i deras tassar på plankor för 

att utföra vivisektion.  

 

Donovan och Adams tar avstånd från det cartesianska och anser att djur är individer med känslor, 

som kan uttrycka dessa känslor (detta kommer jag utveckla mer) och som människor därför har 

moraliska skyldigheter gentemot. Samtidigt blundar de inte för djurs inbördes olikheter – det finns 

inte någon standardmall i relation till djur, var och en har sin unika bakgrund och när det gäller 

etiska beslut rörande dem måste dessa olikheter uppmärksammas så långt det går.17  

 
Människans behandling av djur bör enligt djuromsorgsetikern grunda sig i sympati (att bry sig om 

deras välbefinnande), omsorg, medkänsla samt en attityd av uppmärksam kärlek. Det handlar om 

känslor och personlig erfarenhet när etiska beslut om djur tas. På en individnivå innebär omsorgen 

att fastställa vilka behov djuret har. Djuromsorgsetiken argumenterar inte för att prioritera ens 

närmaste cirkel utan att omsorg och medkänsla är en praktik som kan och ska appliceras universellt 

på alla djur.  

Kunskap om djur i ens omedelbara närhet samt ens egna erfarenheter av lidande utgör en 

referenspunkt som reaktionerna hos de avlägsna andra djuren kan jämföras med, men även att se till 

det som är typiskt för arten. En annan aspekt av detta är att använda sig av etisk fantasi för att 

utvidga ens omsorg om varelser i ens närhet till andra som inte är närvarande. Exempelvis går det 

att generalisera från hur en ko behandlas i slakteriet att inte några kor bör behandlas på detta sätt. 

Omsorgen kräver också en vilja att ge uppmärksamhet åt den andras (djurets) behov och det är 

denna attityd som kallas uppmärksam kärlek.  

 

                                                             
17 Donovan & Adams, 1, 2, 3, 68, 75, 186, 241; Donovan, 310.   
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Vidare ses en enskild verklighet – den andres – utifrån ett synsätt av rättvisa och kärleksfullhet. Att 

se den andres verklighet innebär att djuret är ett subjekt med behov skilda från ens egna. Det är en 

process som tar sin början i en bekantskap med djuret som leder till en ökad medvetenhet om dess 

levnadssätt. Djuret får betydelse för en – blir en unik och oersättlig individ samt en total 

medvetenhet om djurets enskilda verklighet uppnås genom ett förlopp av ökad insikt om betydelsen 

av vad det innebär att vara en levande varelse. Vi förstår djuret såsom det är i sig själv och inte det 

vi gör det till. Denna inställning av uppmärksam kärlek har inte bara en individnivå, utan också en 

politisk dimension. Personer som utövar uppmärksam kärlek ser både den ko som dödats i 

slakteriet, men också jordbruks- och mjölkindustrin. Den politiska delen behövs för att sätta ord på 

vad som är det etiska sättet att reagera i relation till djuren, men det som gör att en reaktion sker, är 

en känsla av sympati. Sympati till skillnad från empati innebär en viss distans för att tankemässigt 

bilda sig en uppfattning av den andres – djurets – situation på ett korrekt sätt och förstå det på två 

plan – intellektuellt och känslomässigt. Sympatin kan också leda till en politisk analys: om en 

person känner sympati för ett djur som lider ställs frågan varför lider detta djur?18   

 

3.2 Dialog med djur och uppmärksammande av djurs lidande 

I applicerande av omsorgsetik på djur dyker frågan upp: vem bör inkluderas i omsorgen? Eller för 

att säga det på ett annat sätt: vem ges moralisk status? Donovan argumenterar för att status bör ges 

till levande varelser med vilken en kan kommunicera kognitivt och känslomässigt med om deras 

behov och önskningar. Kognitivt menas här alla kommunikativa tecken som den mänskliga hjärnan 

kan upptäcka. Donovan framhäver att en djuretik måste baseras på dessa känslomässiga och 

själsliga samtal med djur. För att sådana samtal ska bli realitet behövs även här att uppmärksam 

kärlek finns med i bilden. Denna dialog utgör djuromsorgsetikens metod. Fokus ligger på att 

uppmärksamma det som djuren säger till oss och inte det som människor delger oss om dem. 

Donovan påpekar här vikten av att lära sig de sätt varpå djur kommunicerar och sedan lyssna till 

dem, förstå deras kroppsspråk, visa känslomässig uppmärksamhet samt ha denna kommunikation i 

åtanke när det kommer till etiska beslut. Det sker en förändring – djur går från att vara objekt där 

någon för deras talan till att själva bli berättande individer. Detta öppnar dock för funderingar såsom 

hur det går att veta vad ett djur tänker eller känner. Donovan anser att vi bör läsa av ett djur på 

samma sätt som vi läser av en människa och det är här kroppsspråket kommer in men även 

ansiktsuttryck, röstläge och ögonrörelser. Det underlättar också att ha kunskap om vad som är 

                                                             
18 Donovan & Adams, 76, 174, 176, 185, 188, 190, 191, 192, 365; Donovan, 308.    
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typiskt för arten. Precis som med människor kan upprepad kontakt med en individ möjliggöra 

förståelse av dess särskilda behov och önskningar.  

 

Något annat är att tänka sig in i hur djuret i fråga känner sig baserat på hur en själv upplever en 

likartad situation. För att exemplifiera: om en hund gnäller, rör sig oroligt omkring, slickar ett sår 

och om en själv befann i samma situation (ha ett öppet sår) skulle det också vara en svårighet att 

hålla sig stilla då det gör ont. Detta leder då till tanken att djuret – i detta fall hunden – har samma 

smärtupplevelse som en själv och ger uttryck åt detta. Även återkommande uppvisning av liknande 

reaktioner under likartade förhållanden resulterar i en generell slutsats om att hundar har samma 

erfarenhet av smärta som vi dvs. de känner smärta och gillar det inte. En annan aspekt av detta är att 

denna likhet gör empati eller sympati möjlig. Om människan ser att djuret lider på ett sätt som är 

likt en själv, kan hon föreställa sig dess situation och då tankemässigt uppleva varelsens smärta. 

Donovan tydliggör samtidigt att även om vi aldrig helt kan förstå hur det känns, exempelvis att vara 

en fladdermus, kan vi ändå förstå vissa relevanta grunder i dess erfarenhet som är tillräckliga för ett 

etiskt svar.   

 

Det finns ju dock djur som människan har lite gemensamt med och som kanske inte verkar känna 

som vi gör, såsom ormar och spindlar (som inte kan uppvisa igenkännliga människoliknande 

känslor), Donovan betonar här att djuromsorgsteori innebär att lyssna till andra livsformer oavsett 

hur främmande de förefaller för oss och vid etiska beslut ha denna kommunikation i åtanke. Ormar 

och spindlar kan förstås genom deras kroppsspråk om de upplever rädsla, ångest eller smärta.      

 

Donovan konstaterar att det inte är någon egentlig svårighet för människor att förstå djur men 

klargör samtidigt att något som kan utgöra ett problem är att precis som med människor kan 

kommunikationen med djur tolkas på ett felaktigt sätt. Det kan vara att ett visst djurs beteende 

förklaras med dess biologiska ursprung där så inte är fallet.  

Ett steg på vägen för att lösa kommunikationsproblem är förbättrad uppmärksamhetsförmåga men 

för att uppnå det krävs empati, mottaglighet, öppenhet, fantasi och känslighet.  

 

Det är även viktigt att poängtera att ingen kommunikation är perfekt och att det finns mycket som är 

oförklarligt i såväl djurs som människors beteende.  

Något som däremot är glasklart i kommunikationen mellan människor och djur och som 

omsorgsetiker kräver att människor tar till sig, är att djur uttrycker att de inte vill bli dödade och 

uppätna. För att understryka med ett citat av Donovan: ”Vi bör inte döda, äta, tortera och utnyttja 
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djur för att de vill inte bli behandlade så…om vi lyssnar så kan vi höra dem”.19 Det är en 

självklarhet utifrån djuromsorgsetik att människor som bryr sig om djur inte skadar (undantag finns 

här) och äter dem. Detta leder in på omsorgsetikens grundläggande principer: att skada kännande 

varelser är fel, såvida det inte kommer leda till något överordnat bra för dem. Ett annat undantag är 

självförsvar eller försvar av andra som en har ansvar för. Där djur av en eller annan orsak är 

oförmögna att klara sig själva har människor en moralisk skyldighet att ge omsorg i enlighet med 

deras behov och önskemål som bäst går att fastställas och inom gränsen för kapaciteten hos den som 

ger omsorgen.20  

 

När Donovan och Adams funderar kring djur har uppmärksamhet en central roll, det är något 

återkommande. Att dels uppmärksamma det enskilda djurets lidande, men också uppmärksamma 

vad som kan ligga bakom detta lidande, såsom politiska och ekonomiska system. Vi kan ta 

köttätande som exempel – där det handlar om en medvetenhet om vem som ekonomiskt tjänar på 

detta och därför propagerar för det såsom köttlobbygrupper.  

Detta är också en annan likhet som djuromsorgsetiken delar med feminismen (det gemensamma 

avvisande av hierarkiska motsatsförhållanden har tidigare tagits upp) – att finna lidandets orsak, 

vem eller vad som är skuld till det och stoppa det.  

Att uppmärksamma lidandet innebär alltså att människan har ett etiskt ansvar men för att människan 

ska vara moraliskt mottaglig för smärta hos djur bör hon helst känna dem som individer. 

Sammantaget ser omsorgsetiken både till det individuella djuret kombinerat med en analys av dess 

situation.21  

 

Detta avsnitt har tagit upp Donovan och Adams etiska uppfattning av relationen mellan människa 

och djur. Aspekter såsom djuromsorgsetikens avvisande av ett hierarkiskt system där människor 

sätts över djur och dess syn på relationen mellan människor och djur som ett nät. Vidare att 

människans behandling av djur bör baseras på sympati, omsorg, medkänsla och uppmärksam kärlek 

(att uppmärksamma djurets behov). Då djur inte kan ta hand om sig själva har människor moraliskt 

skyldighet att ge omsorg enligt deras behov och önskemål. Djuromsorgsetiken har en uppfattning av 

djur som individer med känslor som även kan ge uttryck åt dessa och djuretiken måste grundas i 

samtal med djur. Att skada kännande varelser är inte acceptabelt om inte det resulterar i något 

överordnat bra för dem men självförsvar eller försvar av andra utgör undantaget till detta. En annan 

                                                             
19 Donovan & Adams, 76.  
20 Donovan & Adams, 4, 13, 190, 191, 360, 363, 364, 365; Donovan, 309, 315, 321.    
21 Donovan & Adams, 3, 14, 188, 211, 221.  
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del av människa – djur relationen som Donovan och Adams menar bör uppmärksammas är djurens 

lidande, orsaker till det och dess förhindrande.  

 

Det som tagits upp i denna avsnittsammanfattning utgör de sex jämförelsepunkter som jag kommer 

använda mig av: djuromsorgetikens avståndstagande från en hierarki av dominans där människan 

står över djuren och dess egen uppfattning av denna relation i form av ett nät. Dess basis som gör 

gällande att det är oacceptabelt att skada djur om det inte handlar om självförsvar eller försvar av 

andra. Att sättet varpå människan ska bemöta djur är med sympati, omsorg och medkänsla. Synen 

på djur som individer som kan uttrycka känslor och djuromsorgsetikens dialogmetod som innebär 

att människan ska uppmärksamma det som djuren säger dvs. avläsa deras kommunikation såsom 

kroppsspråk och ta hänsyn till detta när djuretiska beslut tas. Den sjätte och sista jämförelsepunkten 

berör djuromsorgsetikens fokusering på djurs lidande, varför lider djuret eller djuren? och vad krävs 

för att sätta stopp för det.   

 

Följande avsnitt kommer ta upp hur djuren och dess relation till helgonen framställs av författarna 

till de irländska hagiografierna. 
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Kap. 4: Djur och helgon i irländska hagiografier 

Frågan som detta kapitel besvarar är det sätt varpå djuren och deras relation till helgonen framställs 

av författarna till de irländska hagiografierna. Innan jag går in på själva avsnittet kommer det sägas 

något kort om vad hagiografier är för något. Hagiografier är berättelser om helgon, men det är inte 

historia. Författaren är inte intresserad av att ge en korrekt kronologi eller av att samla ihop bevis 

och dra slutsatser baserat på dessa. Utan vad det handlar om är att författaren skriver ett lovtal till 

helgonet som särskilt betonar helgonets heliga livsstil och övernaturliga fenomen som ingår däri. 

Överlag är den information som hagiografiernas författare ger av helgonen inte historiskt 

tillförlitlig. I hagiografierna finns det ofta vanliga teman, såsom att mat och dryck flerdubblas och 

typiskheter som att helgonet är asketiskt och lever i harmoni med djurvärlden.22   

4.1 Djur som räddas av helgon 

Under denna rubrik finner vi djur såsom vildsvin, varg och fågel men den första och andra 

berättelsen som kommer tas upp handlar om en hjort respektive en hare. En hjort som jagas av en 

jägare och hundar kommer över till ön där helgonet Cainnech befinner sig och står framför honom. 

Cainnech hindrar hundarna från att röra på sig, något som retar upp jägaren och han hotar helgonet. 

Denna reaktion leder till ett hårt straff för jägaren från Cainnech, han får inte visa sig offentligt fram 

till sin död. Helgonet släpper bara på detta när mannen är dödssjuk. Även det kvinnliga helgonet 

sankt Melangell räddar ett djur – en hare – från en adlig jägare vid namn Brochwell.23  

 
I denna berättelse grundar sankt Kevin ett kloster. Många kom från olika platser till detta kloster för 

att där bli munkar. Sedan överlät Kevin sitt kloster till tillförlitliga män och gav varje munk ett 

ansvarsområde. Helgonet lämnade klostret i ensamhet och gick en mil därifrån för att där bygga en 

liten hydda i en smal remsa mellan ett berg och en sjö. Kevin förbjöd sina munkar att skicka mat 

eller komma nära honom om de inte hade mycket bra skäl till det. De vilda varelserna från berg och 

skog kom för att hålla Kevin sällskap och drack vatten ur hans händer. Han åt inte dessa varelser 

eller deras ägg, utan enbart skogens nötter och jordens örter. Koltrastar som blev hans vänner 

säkrade hyddan mot regnet. Efter sju år byggde han ett litet bönekapell av korgvide vid sidan av 

sjön där han dagligen tillbad Gud. En dag kom en jägare och hans hundar in i dalgången på jakt 

efter ett vildsvin och vildsvinet tog sig in i Kevins bönekapell, men hundarna gick inte in utan 

                                                             
22 Kathleen Hughes, Early Christian Ireland: Introduction to the Sources (Cambridge: Cambridge University Press, 

1972), 219, 220.   
23 Dominic Alexander, Saints and Animals in the Middle Ages (Woodbridge: The Boydell Press, 2008), 78, 130.   
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stannade utanför. Kevin var i tillbedjan, fåglar satt på hans händer och axlar, andra flaxade omkring 

och sjöng för honom. Jägaren tittade på Kevin och förstummad gick han tillbaka med sina hundar 

och av hänsyn till Kevins välsignelse lät vildsvinet gå fri.24  

 
Sankt Ailbes levnadsberättelse börjar med att fastslå att han var en utomäktenskaplig son. Hans 

föräldrar var tjänare hos kung Crónán och hans far hade flytt under graviditeten då han var rädd för 

bestraffning. Då kungen inte ville att Ailbe skulle växa upp med hans egna söner lämnades han i 

vildmarken under en klippa. Under denna klippa fanns en lya. Vargen däri älskade det lilla barnet 

och uppfostrade honom tillsammans med sina egna ungar. När vargen tillfälligt lämnat lyan hittas 

Ailbe av en man vid namn Lochan som tar honom. Orolig och upprörd, letar vargen rätt på Ailbe 

men blir avvisad av Lochan. Hon lämnar gråtande och ylande. Senare räddar helgonet en varg och 

hennes ungar. Det sker när Araid folket jagar för att driva bort vargarna från deras område. Vargen 

tar sin tillflykt till Ailbe och lägger huvudet under hans munkkåpa. Ailbe säger då: ”känn ingen 

rädsla. Det är passande att du söker skydd hos mig och att jag försvarar dig. För då människor 

förkastat mig i min barndom blev jag omhändertagen av din art”. Vargarna får komma i säkerhet 

hos Ailbe, de får sitta vid hans bord och äta bröd i gemenskap med de andra munkarna.25 

 

Sankt Patrick och hans följeslagare får mark av en rik man – Daire. Patrick, Daire och de andra går 

till platsen och upptäcker där ett rådjur med ett kid. Dessa djur vill Patricks sällskap döda, något 

som helgonet förbjuder. Han lyfter istället upp kidet och tar det på sina axlar medan rådjuret följer 

efter.26  

 

Ciaran av Saighir föddes och växte upp på den irländska ön Cléire. Det var också här som hans 

första mirakel skedde när han var ung. En hök flög över ett bo där en liten fågel låg och ruvade och 

tog fågeln och förde bort den, ett händelseförlopp som Ciaran såg. Ciaran fylldes av sorg över detta 

och bad för den lilla fågeln som höken tagit. Det dröjde inte länge förrän höken kom med den 

halvdöda fågeln och la den framför Ciaran. Under Ciarans medkännande blick och i enlighet med 

hans hjärtas önskemål blev fågeln genom Guds nåd hel igen. Därefter begav sig fågeln till sitt bo för 

att fortsätta ruva.27  

 

                                                             
24 Helen Waddell, Beast and saints (Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 1996), 113, 115; Lisa Kemmerer, 

Animals and World Religions (New York: Oxford University Press, 2012), 206.   
25 Dominic Alexander, Saints and Animals in the Middle Ages (Woodbridge: The Boydell Press, 2008), 78, 79.  
26 Alexander, 66.      
27 Waddell, 89, 90.   
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Columba och en kniv är centrala i denna historia som berättas av Adomnán – författaren som 

skriver om Columba. En person vid namn Molua Ua Briúin uppsöker Columba och ber honom 

välsigna hans kniv. Columba håller på att kopiera ett manuskript och tar ingen större notis om 

Molua, men gör korstecknet och återgår till sitt arbete och Molua lämnar med den välsignade 

kniven. Han frågar därefter sin medhjälpare Diarmait vad han välsignade och får till svar en kniv 

för slakt av tjurar eller boskap. Columba reagerar med stor förvåning på detta och klargör att han 

litar på att Gud kommer se till att kniven som han välsignat inte skadar människor eller djur. Så blir 

det också – Molua går för att slakta en tjur men kniven går inte in i huden trots att han försöker tre 

gånger. När munkarna får reda på denna information tar de kniven till en smed, den smälts ned och 

det yttre lagret på alla andra järnverktyg i klostret täcks över av den flytande metallen. Och dessa 

verktyg kunde inte skada något levande då kraften av Columbas välsignelse fanns kvar i metallen.28      

 

En annan aspekt av djur som räddas är djur som återupplivas, dvs. som räddas tillbaka till livet. Två 

sådana berättelser kommer nu redogöras för.  

Sankt Cainnech är hos några nunnor och ett lamm slaktas till hans middag. Cainnech blir bedrövad 

över detta när han får reda på lammets kärleksfulla karaktär. Han tar då lammets skinn och lägger 

det utsträckt framför sig. Han kallar på djuret och lammet blir levande.          

 

I sin barndom får sankt Patrick ansvara för och ta hand om djur. Vid ett tillfälle blir en ko tokig och 

tar livet av fem andra kor. Dessa fem kor återupplivar Patrick, samtidigt som han botar den första 

kons galenskap.29  

 

4.2 Djur med nära relation till helgon 

Texten om sankt Colman börjar med att konstatera att han inte hade några materiella ägodelar och 

att han hade tre vänner – en tupp, en mus och en fluga. Tuppens galande väckte honom till 

morgonbönen såsom en klocka. Musen tillät inte sankt Colman att sova eller vila utöver den tid som 

bestämts av Colman själv i hans heliga löften. När Colman började känna sig sömnig gnagde musen 

på hans kläder eller öra så att Colman kunde hålla sina löften. Flugan hjälpte på så sätt att när 

Colman läste heliga texter och blev avbruten och fick gå ifrån sa han till flugan att sitta på det ställe 

i texten där han befann sig för att underlätta återupptagande av läsningen, något som flugan gjorde. 

                                                             
28 Mary Low, ”The natural world in early Irish Christianity: an ecological footnote” i Celts and Christians (Cardiff: 

University of Wales Press, 2002), 176, 177; Alexander, 60; Adomnán av Iona, Life of St Columba (London: Penguin 

Books, 1995), 177, 178.  
29 Alexander, 66, 67, 82.  
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Men dessa tre vänner dog sedan och med det försvann den hjälp och det sällskap som de inneburit 

för Colman. Sankt Colman var i djup sorg och skrev om sin förlust i ett brev till sankt Columba. 

Columba svarade med en undran om varför en person av Gud som försakat allt och valt fattigdom – 

avvisat och avsagt sig stora saker – låter hjärtat fokusera på små ting.30       

 

I denna berättelse om Columba är han till åren kommen och bestämmer sig för att besöka munkarna 

när de är ute och arbetar på fälten. Han uttrycker att han har en längtan att få sluta sina dagar – att 

möta Jesus – under påsken, men han vill inte förstöra munkarnas festligheter så han väntar med att 

lämna jordelivet. Columba välsignar sedan Iona och dess invånare, något som resulterar i att 

ormgift inte längre kan skada varken människa eller djur. Sedan lämnar han klostret och går i slutet 

av veckan – på lördagen – till Diarmait som skötte om honom och informerar om att Jesus klargjort 

för Columba att han kommer sluta sina dagar på söndag. Han tar sedan vägen tillbaka till klostret 

men stannar för att vila. Då springer en vit häst fram till honom, som i texten kallas Columbas 

trogna tjänare då den bar mjölkhinkar åt helgonet, och sätter sitt huvud mot hans bröst och börjar 

sörja. Här inflikar hagiografiförfattaren Adomnán sin personliga övertygelse att hästen visste från 

Gud att Columba snart skulle lämna honom och tillägger att Gud uppenbarar något av sig själv till 

varje varelse. Hästen sörjer som en människa skriver Adomnán, börjar gråta och tårarna rinner över 

Columba. Diarmait uppmärksammar detta och försöker få bort hästen från Columba men detta 

hindras av helgonet med orden ”låt vara”. Columba fortsätter med att säga till Diarmait: ”låt denna 

älskade fälla tårar på mitt bröst över denna sorg. Du som är människa och har en förnuftig själ 

kunde inte på något sätt veta om min bortgång om jag inte informerat dig, medan till denna 

oförnuftiga varelse har Gud talat om att jag kommer lämna honom”. Columba välsignar den sorgsna 

hästen som varit honom behjälplig och den går sin väg.31   

 

Även nästa historia innehåller ett djur som sörjer och börjar med att en präst vid namn Máel 

Anfaidh ser en liten fågel som gråter och säger: ”Gud, vad har hänt här? jag kommer inte äta förrän 

jag får detta förklarat för mig”. Då såg Máel en ängel komma emot honom som sa: ”låt det inte 

bekymra dig mera. Sankt Molua har dött, det är därför djuren begråter honom för han dödade aldrig 

några levande varelser”.  

 
I berättelsen tidigare om Columba var en häst i fokus och just hästar har även en central roll när det 

gäller sankt Finanus. Helgonet bor på en ö och några av hans hästar befinner sig tvärs över sjön. En 

                                                             
30 Waddell, 127, 129, 130.   
31 Waddell, 42, 43, 44, 45; Adomnán, 227; Low, 177.  
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dag leder en av hästarna flocken över sjön för att komma till Finanus. När helgonet möter hästarna 

är det tydligt att de har längtat efter honom. De blir välsignade av Finanus och han skickar dem 

tillbaka.32  

 

Djur som munkar är ämnet för nästa hagiografi, om djur som har en nära relation till helgon. Denna 

berättelse handlar om när sankt Ciaran av Saighir återvände till Irland efter att ha varit i Rom. 

Under denna period var Ciaran ensam, han hade lämnat sina lärjungar bakom sig för enskildhet. När 

Ciaran kom till en plats vid namn Sierkieran satt han sig under ett träd och i dess skugga var ett 

ilsket vildsvin. När vildsvinet såg Ciarans ansikte flydde den i rädsla, men gjordes sedan tam av 

Gud och kom tillbaka till Ciaran för att bli hans tjänare. Vildsvinet var helgonets första munk. 

Genast började det under Ciarans uppsikt att riva ner kvistar och gräs med sina tänder för att bygga 

ett litet rum åt helgonet. Snart lämnade andra djur – en grävling, räv, varg och hjort sina boplatser 

för att komma till Ciaran. De stannade hos honom som tama och rättade sig efter det som helgonet 

sa till dem, då de var hans munkar.  

 

En dag stal den kloka och listiga räven Ciarans skor och i och med detta ignorerade sitt heliga löfte. 

Räven bar iväg skorna till sin tidigare boplats i skogen med avsikt att där tugga på dem. När Ciaran 

får vetskap om detta skickar han en annan munk – grävlingen – till skogen efter räven för att hämta 

honom tillbaka. Grävlingen gjorde som Ciaran önskade och fann direkt rävens lya, eftersom den var 

välorienterad i skogen. Räven skulle precis börja gnaga på skorna när grävlingen kom och bet den i 

öron, svans och päls. Grävlingen tvingade med sig räven tillbaka till Ciaran för att göra bot för 

stölden. Helgonet frågar räven: ”varför, min broder, gjorde du denna orätta handling som inte är 

acceptabel för en munk? Se dig omkring, vattnet är gratis och välsmakande och maten finns här för 

oss alla att dela lika. Om du känner ett behov i enlighet med din natur att äta kött hade Gud ordnat 

det åt dig från trädens rötter om vi frågat”. Räven bad om förlåtelse och gjorde bot genom att fasta 

och återupptog inte ätandet förrän Ciaran sagt till. Räven levde därefter i gemenskap med de andra. 

Detta var början till ett kloster och de djur som tidigare nämnts stannade där livet ut. De var tama 

och nära vänner till Ciaran och han gladdes åt dem.33  

 

En ängel kommer till Kevin med meddelande från Gud om erbjudande om en helig plats för hans 

munkar där de kan leva ett bekvämt liv, då Gud kommer se till att de har allt de behöver. Gud säger 

även att fyra berg kan utjämnas till ängar för att ge plats åt munkarna.              

                                                             
32 Low, 13; Alexander, 75.   
33 Waddell, 91, 93, 94, 95.   
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Detta erbjudande avböjer Kevin av hänsyn till hans icke-mänskliga grannar med orden:    

”Jag har ingen önskan att Guds varelser ska flyttas på grund av mig. Dessutom är alla de vilda 

varelserna på dessa berg mina vänner, vänliga och bekanta med mig och de skulle bli sårade och 

ledsna över detta som du säger”. Här slutar samtalet mellan Guds ängel och helgonet och med det 

även berättelsen.34 

 

4.3 Djur som framkallar negativ reaktion hos helgon  

 

Hagiografiernas författare tar också upp djur som utgör irritation för helgonen, något som tydligast 

exemplifieras med sankt Cainnech. En söndag var sankt Cainnech på En Inish –  en ö bebodd av 

fåglar. Fåglarna var mycket högljudda och detta irriterade helgonet. Han befaller dem att vara tysta, 

något som fåglarna tar till sig. De samlas i grupp, håller sig stilla och säger inget tills morgonen 

dagen efter, då Cainnech genom sitt ord ger dem tillstånd att prata.35  

 
Ilska mot djur finns det också. På en annan söndag befann sig sankt Cainnech på ön Inish Ubdain då 

dess möss började gnaga på och äta upp hans skor. Cainnech förbannar då mössen och fördriver 

dem från ön i evighet. Alla mössen samlade då ihop sig enligt vad sankt Cainnech sagt, kastade sig i 

havet och möss har sedan dess inte synts till på ön.36 

 
Sankt Kevin ges ansvaret att ta hand om och skydda en bebis – Faoláin – av dess far – Colman och 

han gör detta med glädje. En svårighet uppstod dock för Kevin – han visste inte var han skulle finna 

mjölk att mata det lilla barnet, då det varken fanns kvinnor eller kor i närheten av hans kloster. Han 

vände sig till Gud för att få hjälp. Gud sände då en hind från berget i närheten och barnet fick 

hennes mjölk. Två gånger dagligen kom hinden till klostret för att bli mjölkad av en av munkarna. 

Men en dag då munken i vanlig ordning hade mjölkat, hällt mjölken i ett kärl och satt kärlet på 

marken dyker en råka upp. Denna råka vill dricka av mjölken och rör i all hast till kärlet med 

näbben som gör att mjölken rinner ut på marken. Kevin ser detta och vänder sig till råkan och säger: 

”länge ska du och din art göra bot för detta brott. Den dag jag lämnar jordelivet för himlen kommer 

det tillagas nötkött och ni kommer inte få äta av det. Och om någon av er försöker röra detta kött 

kommer den dö omedelbart”.37 

    

                                                             
34 Waddell, 118, 119, 120; Low, 193.    
35 Waddell, 107; Alexander, 171.  
36 Waddell, 106; Alexander, 75.  
37 Waddell, 116, 117.  
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I nästa berättelse tar Adomnán upp ett vildsvins möte med Columba. Columba var några dagar på 

ön Skye och gav sig då iväg ensam för att be, avståndet till de andra munkarna var stort. Han går in 

i en tät skog där han ser ett väldigt stort vildsvin som förföljs av jakthundar. När vildsvinet börjar gå 

mot Columba höjer han upp sin hand och tillkallar Gud genom bön och befaller att djuret inte ska 

komma närmre utan dö på plats. Vildsvinet kan inte röra sig och faller ned dött framför honom, 

dödad av kraften i Columbas ord, som Adomnán uttrycker det.38       

 

4.4 Helgon som tar hänsyn till djurs välbefinnande  

 

Omsorg och hänsyn till djurets välbefinnande är en annan del av hagiografierna och detta leder in 

på följande tre berättelser, varav den första är historien om tranan och sankt Columba. Denna 

berättelse utspelar sig när Columba befann sig på klostret på ön Iona. Columba kallar till sig en av 

munkarna och säger till honom att han om tre dagar ska bege sig västerut och väl där sitta på 

stranden och invänta en trana som kommer flygande från den norra kusten av Irland. Denna 

uttröttade trana kommer falla ned på stranden vid dina fötter, berättar Columba – hon har knappt 

några krafter kvar. Lyft henne då ömt, ha medkänsla med fågeln och bär henne till ett hus i 

närheten. Gör att hon känner sig välkommen där, vårda henne med all omsorg i tre dagar och nätter 

och när dessa dagar är till ända kommer hon utvilad att återvända till Irland. Munken gjorde som 

Columba hade sagt. Han stod på stranden i väntan på tranan och när hon kommit lyfte han upp 

henne, bar henne till en gård och då hon var mycket hungrig, gav han henne mat. När munken sedan 

återvänder till klostret får han beröm av Columba för den goda omsorgen av gästen – tranan och 

han ger honom Guds välsignelse.39    

 

Cainnech blir kallad till en rik mans hus. Väl där upptäcker han en svag, utmärglad hund och undrar 

vem det är som ger hunden mat. Den rike mannens fru erkänner att det är hon som har hand om 

hunden och vill göra bot för detta. Cainnech säger då till henne att hon ska ge sin mat till hunden 

och själv äta hundens mat till årets slut. Denna botgöring leder till att hustrun dör. Berättelsen slutar 

med att Cainnech uppväcker henne från döden.  

 

Under en påskfasta väljer sankt Kevin bort sällskap för avskildhet i en liten hydda där han ägnar sig 

åt läsning, bön och eftertanke. Han knäböjer och sträcker ut sin hand genom fönstret och upp mot 

himlen, då gör en koltrast handen till sitt bo och lägger ägg däri. Så berörd är Kevin av detta att han 

                                                             
38 Adomnán, 175; Alexander, 63; Low, 177. 
39 Waddell, 40, 41; Adomnán, 150.   
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med tålamod och försiktighet förblir i denna position, varken stänger eller drar tillbaka sin hand, 

förrän koltrastens ungar har kläckts.  

Outtröttligt håller han ut handen och till och med formar den för detta ändamål.40  

 

Sammanfattningsvis har detta kapitel tagit upp det sätt varpå författarna till de irländska 

hagiografierna framställer djur och dess relation till helgon. Först var det djur som räddas av 

helgon, bland annat sankt Melangells räddning av en hare från en jägare, sankt Columba som 

indirekt räddar en tjur genom en välsignad kniv, men även djur som räddas tillbaka till livet såsom 

sankt Patrick gör med korna. Därefter skildras djur med nära relation till helgon, där några av djuren 

utgörs av Colmans tre vänner – en tupp, mus och fluga som hjälper honom och sankt Finanus 

längtande hästar. Sedan tar jag upp djur som framkallar negativ reaktion hos helgon, exempelvis 

fåglar som irriterar sankt Cainnech och möss som uppretar honom. Och till sist tar jag upp helgon 

som tar hänsyn till djurs välbefinnande. En av berättelserna är om en koltrast som lägger ägg i sankt 

Kevins hand där helgonet tålmodigt väntar till dess ungar kläckts.  

 

Nästa avsnitt är en jämförelse av Donovan och Adams djuromsorgsetik med den bild som de 

irländska hagiografiernas författare ger av helgonens relation till djuren. 

  

                                                             
40 Susan Crane, Animal Encounters: Contacts and Concepts in Medieval Britain (Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 2013), 33; Waddell, 121.    
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Kap. 5: Jämförelse av Donovan och Adams djuromsorgsetik med de 

irländska helgonens relation till djuren enligt hagiografierna   

 

Detta kapitel undersöker vilka hagiografier enligt dess författare som harmonierar med Donovan 

och Adams omsorgsetik gällande djuren och vilka som inte gör det. Detta kommer ske utifrån 

följande jämförelseaspekter från Donovan och Adams djuromsorgsetiska teori:  

1. Avvisandet av hierarkiska motsatsförhållanden till förmån för ett synsätt där djur och människor 

ingår i ett nätverk av relationer.  

2. Djuromsorgsetikens grundläggande principer.  

3. Tanken om djur som individer med känslor som de kan uttrycka.  

4. Människans djurbehandling grundas i sympati, omsorg och medkänsla.  

5. Djuromsorgsetiken utgår från en dialogmetod – det som djur kommunicerar.  

6. Fokus på djurs lidande, lidandets bakomliggande orsak, och strävan efter lidandets upphörande.   

 

5.1 Jämförelse av djuromsorgsetik med berättelser om djur som räddas av helgon 

 

För att börja med den första jämförelsepunkten, djuromsorgsetikens avvisande av hierarkiska 

motsatsförhållanden och djuromsorgsetikens uppfattning av relationen mellan människa och djur i 

form av ett nätverk, kommer detta allra tydligast fram i hagiografin om sankt Ailbe och vargarna. 

Här finns inget hierarkiskt motsatsförhållande mellan helgonet och vargen, utan snarare en 

sammanblandning av det mänskliga med det djuriska. Vargen utgör helgonets mor och Ailbe ingår i 

vargfamiljen.  

 

Det tas också upp i hagiografin att de vargar som räddas sitter vid samma bord som helgonet och 

gemensamt äter de bröd, ingen åtskillnad görs mellan människa och djur.     

Vargarna separeras inte från människorna genom att de sätts vid något bord avsides där de får äta 

någon annan sämre mat som skulle kunna signalera att de är underordnade.  

 

Även i hagiografin om sankt Kevin och vildsvinet är hierarkiaspekten frånvarande. Texten tydliggör 

relationen mellan Kevin och djuren, att det finns en närhet. Djuren kommer från berg och skog för 

att hålla helgonet sällskap, dricker vatten ur hans händer och fåglar sitter på hans händer och axlar 

då han ber. Det finns vidare ett vänskapselement mellan Kevin och de koltrastar som hjälper honom 

att säkra hyddan mot regnet.     
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En hagiografi som däremot inte stämmer in på ett avvisande av ett hierarkiskt förhållande mellan 

människa och djur är sankt Cainnech och lammet. Helgonet har inte några betänkligheter när det 

gäller att äta lammet, något som signalerar att människan är överordnad djuret. Den överordnade 

ger sig själv tillåtelse att bestämma över den underordnades öde.  

 

Djuromsorgsetiken utgår från sex-species systemet när den avvisar hierarkiska motsatsförhållanden. 

Enligt Donovan och Adams socialiseras män från tidig ålder att uppfatta sympati och medkänsla för 

djur som något feminint och omanligt. Detta är något som inte passar med hagiografin om Columba 

och kniven, där helgonet visar prov på sympati och medkänsla för djur. Det ses inte heller i 

hagiografin som ett typiskt kvinnligt beteende eller något omanligt. I de hagiografier som redogjorts 

för tidigare är samtliga helgon män och en del av dem uppvisar sympati och medkänsla för djur. 

Beteendet framställs inte heller som något omanligt eller feminint.  

 

Djuromsorgsetikens grundläggande principer är den andra jämförelsepunkten, att skada kännande 

varelser är fel såvida det inte kommer leda till något överordnat bra för dem. Självförsvar eller 

försvar av andra utgör undantaget till detta. Hagiografin om Cainnech och lammet avviker från 

dessa principer, djuret dödas för att bli helgonets middag och Cainnech ser från början inget etiskt 

fel i detta. Å andra sidan, klargör sankt Patrick för sina följeslagare genom sitt agerande i 

berättelsen om rådjuret och kidet att det är fel att skada kännande varelser, då han förbjuder 

dödandet av rådjuret och kidet. Detsamma gäller för sankt Cainnech och hjorten, där helgonet tar 

hjorten i försvar från att bli skadad eller dödad av jägaren. Även sankt Columba markerar att det är 

etisk fel att döda djur genom sin välsignelse av kniven.  

 

Tredje jämförelseaspekten, tanken om djur som individer med känslor som de kan uttrycka Detta 

kan exemplifieras med texten om Ailbe, där vargen beskrivs som orolig och upprörd samt gråtande 

och ylande. Berättelsen tar också upp att vargen älskade det lilla barnet (helgonet) och uppfostrar 

honom tillsammans med sina andra ungar, det finns en känslobetoning hos vargen men även att 

denna vargkärlek kommer till uttryck i uppfostringen av barnen. Detta kan ställas i kontrast till 

sankt Cainnech och lammet där helgonet inte alls ser på lammet som en individ med känslor, utan 

som hans måltid. Dock ändras hans uppfattning när han får vetskap om lammets egenskap, att det är 

kärleksfullt, och följaktligen börjar han då se på lammet som en individ med känslor. I denna text 

finns både ett bekräftande av den tredje jämförelsepunkten och ett avvisande.     
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Människans djurbehandling bör grundas i sympati, omsorg och medkänsla menar 

djuromsorgsetikens fjärde punkt. Det är med all största sannolikhet så att sankt Ailbes 

räddningshandling gentemot vargen och hennes ungar grundar sig på sympati och medkänsla, då 

han själv räknades till deras familj som liten. I en välfungerande familj är det självskrivet att dess 

medlemmar bryr sig om varandra, visar på sympati och medkänsla. Omsorg, enligt 

djuromsorgsetiken, handlar bland annat om att se till djurets behov. I denna hagiografi finns det ett 

behov av skydd från vargens sida, ett behov som Ailbe svarar mot genom att beskydda. Han säger 

till och med: ”känn ingen rädsla... jag försvarar dig”. Skyddsbehovet finns även i hagiografin om 

hjorten och sankt Cainnech där han i likhet med Ailbe väljer att se till detta behov och försvara 

djuret, hjorten.  

 

För att fortsätta med omsorgsbiten, är den även framträdande i hagiografin om Ciaran och den lilla 

fågeln. Djuromsorgsetiken anser att då djur inte kan klara sig själva, har människor en moralisk 

skyldighet att ge omsorg i enlighet med djurets behov och önskemål och inom gränsen för 

kapaciteten hos den som ger omsorgen. I denna hagiografi är fågeln oförmögen att klara sig själv, 

den är försvarslös gentemot höken. Tack vare helgonets bön lämnar höken den halvdöda fågeln till 

Ciaran som gör den hel igen, dvs. ger den omsorg som djuret behöver för att kunna återvända till 

boet och ruva. Samtidigt är gränsen för kapaciteten hos Ciaran som ger omsorgen en annan än hos 

vanliga människor. Även sympati och medkänsla för fågeln finns hos helgonet, det står att han 

fylldes av sorg när han såg att höken tog fågeln. Gällande sankt Patrick och korna så visar han 

omsorg. Han uppmärksammar den galna kons behov, vilket är att bli frisk, och förverkligar det.  

 

I hagiografin om Cainnech och lammet visar helgonet först ingen sympati, omsorg eller medkänsla 

för lammet då han äter upp det och således passar hans beteende inte in på djuromsorgsetikens 

fjärde jämförelsepunkt. Dock blir han bedrövad över sin handling när han får vetskap om djurets 

kärleksfulla karaktär och visar prov på sympati och medkänsla för lammet genom återupplivningen. 

I denna hagiografi finns det två motsatta aspekter.    

 

Femte jämförelsepunkten handlar om att djuromsorgsetiken utgår från en dialogmetod – det som 

djur kommunicerar. Djuromsorgsetiken menar att djur tydligt säger att de inte vill bli uppätna. Detta 

överensstämmer med sankt Kevins beteende, han åt inte några varelser eller deras ägg, utan enbart 

skogens nötter och jordens örter. Vad som ligger till grund för denna handling, om det handlar om 

askes eller djuretik, avslöjar inte texten. Men det är inte bara Kevin som använder 

djuromsorgsetikens dialogmetod, Ailbe och Ciaran gör det också. I hagiografin om Ailbe 
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kommunicerar vargen med sitt kroppsspråk rädsla, något som bekräftas av att Ailbe säger: ”känn 

ingen rädsla”. Det är inga svårigheter för Ailbe att förstå vad vargen säger. Denna kommunikation 

tar även Ailbe hänsyn till genom att vargen får komma i trygghet hos honom.  

 

Med tanke på att Ciaran följde hela händelseförloppet när höken tog den lilla fågeln,   innebär detta 

att han såg det som fågeln kommunicerar – dess kroppsspråk, ansiktsuttryck och ögonrörelser och 

utifrån detta drog han slutsatsen att den inte ville bli tagen av höken.        

Där Ciaran uppfattar kommunikation, går den förbi sankt Patrick. Den första kon kommunicerar att 

den inte mår bra psykiskt. Dessa tecken går förbi helgonet som enbart märker detta när kon redan 

dödat de fem andra.  

 

Den sjätte jämförelseaspekten är djuromsorgsetikens fokus på djurs lidande, lidandets 

bakomliggande orsak, och strävan efter lidandets upphörande.   

Sex texter uppfyller denna jämförelsepunkt. Cainnech och hjorten, sankt Kevin och vildsvinet, 

Ailbe och vargarna, Ciaran och fågeln, Columba och kniven samt sankt Patrick och korna. I 

hagiografin om Cainnech och hjorten uppfattar helgonet hjortens stundande lidande (att bli 

skadad/dödad av jägaren), dess bakomliggande orsak – jägarens beteende och sätter stopp för det – 

hindrar jägaren från att skada hjorten. Berättelsen om Kevin och vildsvinet har en liknande struktur 

som sankt Cainnech och hjorten. Även här uppmärksammar helgonet djurets stundande lidande, 

orsaken till det – jägaren och stoppar det – helgonets välsignelse gör att jägaren låter vildsvinet gå 

fri. Precis som i de två tidigare berättelserna ger Ailbe uppmärksamhet åt vargen och vargarnas 

stundande lidande, dess orsak – det jagande Araid folket och stoppar det – genom att erbjuda 

vargarna skydd.  

 

Det djur som lider i hagiografin om Ciaran är den lilla fågeln, detta märker Ciaran, han ser hela 

händelseförloppet där höken tar fågeln och känner sorg över detta. Det som orsakar den lilla fågelns 

lidanden är höken, något som helgonet är medveten om. Helgonet stoppar fågelns lidande genom att 

göra två saker: först genom att be för den och därefter genom utförandet av ett mirakel så att fågeln 

genom Guds nåd blir hel igen. 

 

När Columba får vetskap om knivens användning – slakt av tjurar – blir han även medveten om att 

det kommer resultera i att djur lider, han förhindrar detta genom sin välsignelse av kniven. Columba 

tar alltså sitt djuretiska ansvar i och med detta.   
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När det kommer till sankt Patrick ser han lidandet hos den första kon som är tokig och botar detta, 

något som även innebär att han stoppar framtida lidanden hos andra kor som den tokiga kon kan ge 

sig på.    

 

Som tidigare tagits upp om Cainnech och lammet finns det även här två aspekter som inte är 

kompatibla. Orsaken till att lammet lider och dödas är för att bli helgonets middag. Cainnech har en 

del i djurets lidande då han inte ifrågasätter att lammet dödats för att bli hans middag. Han sätter 

dock stopp för lidandet då han väljer att återuppliva lammet.     

Djuromsorgsetiken menar även att för att människan ska vara mottaglig för smärta hos djur bör hon 

helst känna dem som individer, något som Cainnech och lammet illustrerar. Det är först när 

helgonet får information om lammets kärleksfulla karaktär som han blir bedrövad över att lammet 

slaktats, utan denna vetskap om lammets individuella egenskaper hade han inte haft några 

betänkligheter om att lammet slaktats och dess lidande. 

 

5.2 Jämförelse av djuromsorgsetik med berättelser om djur med nära relation till 

helgon 

Djuromsorgsetikens avvisande av hierarkiska motsatsförhållanden och djuromsorgsetikens synsätt 

på relationen mellan människa och djur i form av ett nätverk – passar inte in på Colman, Columba 

samt Ciaran. Även om det finns ett relationsnätverk mellan sankt Colman och de tre djuren (en 

vänskapsrelation) är det ändå att Colman är överordnad vännerna, då djurens funktion är att hjälpa 

honom. Ingenstans står det att helgonet gör något för de tre vännerna. Vidare skriver 

hagiografiförfattaren att när vännerna dog så försvann deras hjälpsamhet och sällskap, med 

betoning på hjälpsamhet, det är detta som är deras uppgift.    

 

Mellan Columba och hästen finns det också en stark relation, helgonet benämner hästen som 

”älskade”, men hästen är Columbas tjänare. Det finns alltså en hierarki här, då en tjänare alltid står 

under den tjänade. Djur som tjänare finns även i hagiografin om Ciaran där vildsvinet återvänder för 

att bli helgonets tjänare. Helgonet är likaså här tydligt överordnad djuren. Att räven inte får äta 

förrän helgonet säger till, exemplifierar också detta.  

 

Relationsnätverket finns emellertid hos sankt Molua, sankt Finanus och sankt Kevin.   

Det som påvisar en relation mellan helgonet Molua och djuren är att de begråter honom.  
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Texten om sankt Finanus och hästarna lägger fokus på den längtan som hästarna känner efter 

helgonet. Även om helgonet är hästarnas ägare, skildras inget hierarkiskt förhållande, utan hästarna 

tar ett eget initiativ att komma till helgonet och han accepterar detta. Hästarna behöver exempelvis 

inte Finanus tillstånd för att komma, någon som skulle tyda på ett hierarkiskt förhållande.   

Sankt Kevin sätter sig inte heller över djuren, utan betonar relationen mellan sig själv och de vilda 

varelserna på bergen, ”…dessutom är alla de vilda varelserna på dessa berg mina vänner”. 

 

Jämförelseaspekt två är djuromsorgsetikens grundläggande principer. Sankt Columba och Molua 

passar in på denna punkt. Columba i och med att han välsignar Iona så att ormgift inte längre kan 

skada djur så finns hos honom tanken att det inte är acceptabelt att skada levande varelser. Om 

sankt Molua står det i hagiografin att han aldrig dödade några levande varelser, vilket är 

djuromsorgsetikens grundläggande princip.    

 

Jämförelsepunkt tre är synen på djur som individer med känslor som de kan uttrycka.  

Känsloaspekten kan illustreras med Columba och hästen, där hästen känner sorg över Columbas 

bortgång och börjar gråta. Djuren i hagiografin om sankt Molua uttrycker likaså känslor, de begråter 

helgonets död. Sankt Finanus hästar känner känslor av längtan och uttrycker dessa genom en 

önskan om att få komma över till helgonet. Sankt Kevin anser också att djur har känslor som kan 

uttrycka dessa. Han säger i konversationen med Gud att varelserna skulle bli sårade och ledsna om 

de skulle behöva flyttas.  

Det finns hos Ciaran en tanke om djur som individer, exemplifierat med att räven har vissa 

individuella egenskaper såsom list. Vidare talar Ciaran räven tillrätta. Han talar till räven såsom till 

en individ med känslor, han säger även ”…om du känner ett behov” (min kursivering).    

 

Jämförelsepunkt fyra, människan bör behandla djur med sympati, omsorg och medkänsla.   

I hagiografin om sankt Kevin och bergets varelser är vänskap i fokus. Att helgonet tar hänsyn till 

bergets varelser baseras på den vänskap han har med dem. I en vänskap finns som en naturlig 

komponent sympati, omsorg och medkänsla.  

Djuren hos sankt Ciaran är hans munkar och i ett kloster förutsätts broderskap och omsorg. Ciaran 

visar t.ex. omsorg mot räven på så sätt att han tar upp rävens matbehov och att dessa kan 

tillgodoses.  

 

Jämförelsepunkt fem och sex, kommunikation med djur och lidande djur. 

Två hagiografier berör kommunikation – sankt Columba och Ciaran.   
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Hästen kommunicerar till Columba sorg över hans stundande bortgång, något som helgonet förstår. 

Columba tolkar det även som att hästen vill ha en välsignelse, något som han ger och hästen lämnar 

honom efter det. Det finns inga problem i kommunikationen mellan människa och djur här.   

 

I hagiografin om Ciaran sker en konversation när helgonet samtalar med räven för att förstå varför 

han tog hans skor, förståelse uppnås och räven ber om ursäkt. Helgonet förstår alltså och lyssnar på 

det räven säger.  

Då hagiografierna under detta avsnitt inte behandlar några djur som lider, är jämförelsepunkt sex 

inte aktuell.  

 

5.3 Jämförelse av djuromsorgsetik med berättelser om djur som framkallar negativ 

reaktion hos helgon  

Den första jämförelseaspekten, djuromsorgsetikens avvisande av hierarkiska motsatsförhållanden 

och djuromsorgsetikens synsätt på relationen mellan människa och djur i form av ett nätverk. Denna 

aspekt stämmer inte in på berättelserna om Cainnech samt Kevin och råkan.   

 

Djuren i den första texten om sankt Cainnech är fåglar. Då Cainnech befaller fåglarna att vara tysta 

och de gör som han säger betyder att helgonet här demonstrerar sin makt över djurvärlden; med 

andra ord en hierarki där helgonet står över fåglarna.    

Den andra texten om Cainnech handlar om möss. Även här är det uppenbart att helgonet 

demonstrerar sin makt över mössen genom att beordra dem att kasta sig i havet.  

 

Gällande sankt Kevin och råkan är det uppenbart vem det är som bestämmer i förhållandet mellan 

helgon och djur och det är helgonet. Råkan gör ett misstag, välter ut mjölk och sankt Kevin hotar då 

den med orden: “länge ska du och din art göra bot för detta brott”. Helgonet klargör att det är han 

som har en dominerande ställning gentemot råkan, han har makten att bestämma råkans öde. Det är 

även så att barnet som sankt Kevin passar och som mjölken är avsedd för, i helgonets värld anses 

som viktigare än råkans behov.  

Det finns en annan aspekt här som är värd att kort omnämna och det är relationen mellan helgonet 

och hinden som mjölkas. Sex-species systemet, som är en mer utförlig version av de hierarkiska 

motsatsförhållandena, säkerställer att män – de som är vita och ”förnuftiga” – har tillgång till 

kvinnliga djurkroppar (något som djuromsorgsetiken är kritisk till). I denna berättelse gör sankt 
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Kevin (en man) just detta – nyttjar ett kvinnligt djurs kropp (hinden) för mjölk. Men samtidigt, utför 

han ett typiskt kvinnligt jobb som kännetecknas av omsorg, att sköta om och mata babyn.  

 

Jämförelsepunkt två, djuromsorgsetikens grundläggande principer. Sankt Cainnech bryter i 

helgonberättelsen om mössen mot djuromsorgsetikens grundläggande princip, han skadar varelser 

som kan känna. Han skickar mössen till döden i havet.     

Trots att sankt Kevin inte direkt skadar råkan så finns det ett framtida hot när han  

säger: ”… om någon av er försöker röra detta kött så kommer den dö omedelbart”. Detta är något 

som inte passar med djuromsorgsetiken som anser det etiskt fel att skada djur.  

 

Det finns två sätt att se på Columbas handling då han befaller vildsvinet att dö. Det första är att 

Columba som har ett stort avstånd till de andra munkarna och befinner sig ensam med vildsvinet 

känner sig hotad av det och gör denna handling i självförsvar, något som är accepterat enligt 

djuromsorgsetiken. Men om denna hotbild inte finns där, agerar Columba på ett sätt som inte är 

förenlig med djuromsorgsetik.  

 

Jämförelsepunkt tre, synen på djur som individer med känslor. Hos Cainnech och fåglarna finns 

varken tanken på djur som individer eller att de har känslor. Hade han sett fåglarna som djur med 

känslor hade han tagit hänsyn till att de kan bli ledsna då han säger åt dem att vara tysta. Och då han 

säger till alla ser han inte heller dem som individer utan som en grupp – fåglar. Om han hade sett på 

dem som individer, hade han sagt till de enskilda fåglar som orsakade oväsendet. Inte heller sankt 

Kevin ser på råkan som en individ. Han säger: ”du och din art”, vilket innebär att han inte särskiljer 

mellan den enskilda råkan som välter ut mjölkkärlet och andra råkor.  

Vidare är känsloaspekten frånvarande hos Columba. Med tanke på att Columba ser hela förloppet – 

att vildsvinet förföljs av jakthundar och när det väl kommer till honom så hotar han vildsvinet är det 

tydligt att han inte tar någon hänsyn till vildsvinets känslor av rädsla, dvs. han ser inte på vildsvinet 

som en individ med känslor. Hade han haft en uppfattning om att vildsvinet hade känslor, hade han 

reagerat på ett annat sätt än med hot.     

 

Djuromsorgsetikens fjärde jämförelsepunkt tar upp att människan ska behandla djur med sympati, 

omsorg och medkänsla. Tre helgon utmärker sig negativt på denna punkt, Cainnech och mössen, 

Kevin och råkan samt Columba och vildsvinet.  
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Cainnech behandlar mössen med allt annat än sympati, omsorg och medkänsla. Han förbannar 

mössen och fördriver dem från ön, sankt Kevin bemöter råkan med ilska och hot och Columba 

dödar vildsvinet.  

 

Den femte jämförelseaspekten, dialog mellan människa och djur. Brister i kommunikationen finns 

mellan Kevin och råkan samt Columba och vildsvinet.  

Råkan kommunicerar att den är törstig och vill dricka av mjölken. Det står sedan att Kevin 

upptäcker att mjölken rinner ut på marken, något som skulle innebära att han inte lägger märke till 

råkan förrän mjölken är spilld. Helgonet tar inte någon notis om det råkan säger innan (att den är 

törstig), råkans kommunikation går förbi helgonet. Enligt djuromsorgsetiken skulle Kevin istället ha 

lyssnat till det råkan säger och erbjudit råkan något att dricka.    

 

Om Columba och vildsvinet kan det vara så att vildsvinet genom sitt kroppsspråk signalerar ilska 

och att Columba i och med detta använder våld. Det är dock mer sannolikt, med tanke på att 

Columba ser att vildsvinet förföljs av jakthundar, att kroppsspråket visar på rädsla. Detta innebär att 

Columba inte uppfattar kommunikationen på rätt sätt samt inte tar till sig det som vidsvinet säger 

till honom – att det är stressat och känner sig rädd. Enligt djuromsorgsetiken bör Columba som 

människa ta denna kommunikation till sig och betänka detta när han tar ett djuretiskt beslut. Detta 

är något som han inte gör, han ignorerar denna kommunikation och använder våld mot djuret.     

 

 

Djurs lidande och dess upphörande är jämförelsepunkt sex.  

I hagiografin om Cainnech lider mössen på grund av helgonet. Eftersom helgonet är orsaken till 

mössens lidande och stundande död är hans beteende inte förenligt med djuromsorgsetik. 

Detsamma gäller för Columba och vildsvinet som han dödar. Helgonet orsakar djurets lidande 

istället för att förhindra det.  

 

5.4 Jämförelse av djuromsorgsetik med berättelser om djur där helgon tar hänsyn till 

deras välbefinnande  

Jämförelsepunkt ett, djuromsorgsetiken avvisandet av hierarkiska motsatsförhållanden och deras 

relationsnätverk. Relationsnätverket finns mellan sankt Columba och tranan. Columba gör i denna 

hagiografi ingen skillnad på gästen – tranan – och en människa. Helgonets instruktioner för hur 

tranan ska tas om hand för tankarna till klostertraditionen att ta emot en gäst som Kristus, men här 

är gästen inte en människa, utan en trana. Men det är inte bara mellan Columba och tranan som 
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relationsnätverket finns, utan även mellan Kevin och koltrasten och Cainnech och hunden. I sankt 

Kevins hagiografi finns det inget i texten som skulle tyda på att helgonet ser sig som överlägsen i 

relation till koltrasten. Han ser inga problem med att koltrasten väljer att använda hans hand som 

bo, något som visar på en relation. Vidare så tar Sankt Cainnech initiativ till en relation till hunden 

då han ser att den lider. 

 

Jämförelsepunkt två, djuromsorgsetikens grundläggande principer. Sankt Cainnech instämmer i 

dessa principer då han reagerar mot hur hunden behandlas av frun. Helgonet anser att hunden 

skadas genom att frun förvägrar den mat och att detta är etiskt fel.    

Djuromsorgsetiken anser vidare att djur är individer med känslor, jämförelseaspekt tre.  

Med tanke på de detaljerade instruktioner Columba ger om hur tranan ska tas om hand är det tydligt 

att han i denna text har en syn på tranan som en individ med känslor.  

Likaså Cainnech ser att hunden mår dåligt, vilket innebär att han ser på djuret som en kännande 

individ. Kevin visar genom sitt agerande, han håller outtröttligt ut handen och formar den för 

koltrastens skull, att koltrasten är en individ med känslor. Han vill göra det så bekvämt som möjligt 

för fågeln, något som han inte hade gjort om han ansåg att koltrasten var utan känslor.  

 

Sympati, omsorg och medkänsla för djur är djuromsorgsetikens fjärde jämförelseaspekt.   

Det är uppenbart att när det gäller denna punkt överensstämmer djuromsorgsetiken med Columbas 

beteende. Helgonets instruktioner handlar om att ha medkänsla med tranan, samt att hon ska vårdas 

med all omsorg i tre dagar och tre nätter. 

Cainnech visar genom sin handling (bytet av mat) att hunden bör behandlas med medkänsla, 

sympati och omsorg (här dess behov av mat). Detta blir en praktisk lärdom i medkänsla för frun. 

Hon som är ansvarig för hunden, har även ett etiskt ansvar att se till att hunden behandlas väl.         

Sankt Kevin visar omsorg gentemot koltrasten. Han ser till fågelns behov framför sin egen 

bekvämlighet genom att han varken stänger eller drar tillbaka sin hand förrän koltrastens ungar har 

kläckts. Det är tydligt att helgonet bryr sig om fågelns välbefinnande.  

 

Jämförelsepunkt fem och sex, samtal med djur och lidande djur.  

Det är inga kommunikationssvårigheter mellan sankt Cainnech och hunden. Hunden  

kommunicerar till Cainnech att han svälter, något som helgonet uppfattar och agerar utifrån. 

Koltrasten uttrycker att den vill stanna i sankt Kevins hand, något som han tillåter. Helgonet förstår 

alltså koltrastens önskemål och agerar efter det.   
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För att gå in på lidande djur, Cainnech uppmärksammar att den svältande hunden lider och tar sedan 

reda på vad som ligger bakom detta. Hunden, visar det sig, får ingen mat av den som har ansvar för 

hunden, den rika mannens fru. Han sätter då stopp för hundens lidande genom att den får kvinnans 

mat.     

 

Sammanfattningsvis har detta avsnitt jämfört Donovan och Adams djuromsorgsetik utifrån sex 

aspekter med irländska helgonens förhållande (enligt hagiografiförfattarna) till djur i 

hagiografierna. I vissa av dessa berättelser finns ett överensstämmande. Däribland avvisandet av 

hierarkiska motsatsförhållanden som exempelvis finns hos Ailbe och vargarna. Det görs här ingen 

åtskillnad mellan vargarna och helgonet.  

Dess grundläggande principer om att inte skada kännande varelser tydliggörs i hagiografin om sankt 

Columba och kniven. Han markerar det etiskt felaktiga i att döda djur genom sin välsignelse av 

kniven. Desamma gäller för sankt Patrick och rådjuret, där helgonet förbjuder dödandet av rådjuret 

och kidet. Den djuromsorgsetiska tanken på djur som individer med känslor som de kan uttrycka 

kan exemplifieras med sankt Ciaran och djuren som munkar. Han pratar med räven som till en 

individ med känslor.  

  

Columba och tranan svarar mot djuromsorgsetikens tankar att människans behandling av djur ska 

grundas i sympati, omsorg och medkänsla. Helgonet instruerar att tranan ska bemötas med 

medkänsla och få all omsorg. Djuromsorgetikens dialogmetod kommer fram i hagiografin Ciaran 

och fågeln. Helgonet uppfattar fågelns kommunikation och agerar i enlighet med fågelns önskemål. 

Uppmärksammande av djurs lidande, dess orsak och upphörande passar bland annat in på sankt 

Cainnech och hjorten. Helgonet uppfattar hjortens lidande, vad som ligger bakom, och förhindrar att 

jägaren skadar hjorten.  

 

Samtidigt finns det också helgonberättelser som avviker från djuromsorgsetiska tankar.   

När Cainnech säger till fåglarna att tystna och de gör som han befaller visar helgonet sin makt över 

djurvärlden, d.v.s. ett hierarkiskt motsatsförhållande där helgonet står över fåglarna. Sankt Cainnech 

bryter i helgonberättelsen om mössen mot djuromsorgsetikens grundläggande principer då han 

skickar mössen till dess död. Det finns inte heller i hagiografin om Cainench och fåglarna en syn på 

djur som individer med känslor. Han uppfattar fåglarna som en grupp och tar inte hänsyn till deras 

känslor. Vissa av helgonen behandlar inte djur med sympati, omsorg eller medkänsla. Råkan i 

hagiografin om sankt Kevin bemöts med ilska och hot. Det som djur kommunicerar missas, 
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exempelvis uppfattar inte sankt Patrick kons psykiska ohälsa. Columba dödar ett vildsvin istället för 

att förhindra dess lidande då det jagas av jakthundar. 
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Kap. 6: Diskussion  

I detta kapitel kommer jag föra en diskussion utifrån de sex jämförelsepunkterna som jag använt vid 

analysen i föregående kapitel (se sid 36 för en sammanfattning) beträffande djuromsorgsetikens 

relation till helgonens behandling av djur. Överlag finns det en närhet mellan djuren och de 

irländska helgonen såsom de porträtteras av hagiografiförfattarna. Djuren är klart närvarande i 

helgonens liv och utgör såväl ett positivt som ett negativt inslag.  

 

En aspekt av den samlade bilden som framträder är att i de flesta hagiografier finns det starka 

relationer mellan helgon och djur och dessa relationer präglas inte generellt av någon fastställd 

rangordning där helgonet har en överordnad ställning. Där det däremot går att utläsa en hierarki har 

denna karaktären av en ägare-husdjurs-relation där djuret bör veta sin plats. Detta utesluter inte att 

det finns en ömhet dvs. omsorg från helgonets sida, som är en annan komponent av 

djuromsorgsetik.  Helgonens värld är inte heller uppbyggd kring tanken att relationen mellan helgon 

och djur är en av motsats som omsorgsetikens sex-species system gör gällande. Detta speglar sig i 

hur helgonen beter sig mot djuren, att de får samma behandling som en människa skulle få i en 

liknande situation.  

För att gå närmre in på de andra motsatsförhållandena i detta system: känsla och kropp dominerar 

gentemot dess motsatser, förnuft respektive tanke, i hur helgonen agerar mot djuren i 

hagiografierna. Helgonen ger utlopp för sina känslor i relationen med djuren. De handlar inte utifrån 

ett förnuftstänk. Kroppen används av helgonen som verktyg för att hjälpa djuren. Deras tankar 

förblir dock dolda. Dessa motsatsförhållanden finns alltså inte heller i deras liv, då enbart två 

aspekter är gällande i helgonens bemötande av djuren, känsla och kropp.  

 

Djur som lider är inte något framträdande tema som tas upp i hagiografierna. Även om antydan 

finns till ett systematiskt lidande – en hagiografi berör slakt av djur – handlar det snarare mer om en 

enskild person, såsom en jägare, som orsakar lidande gentemot ett djur alternativt utgör ett hot som 

kan resultera i ett lidande.     

Det finns hos helgonen en ovilja mot att någon fysiskt skadar djur, som även går ett steg längre än 

till viljan att försvara. Där det finns ett medvetet skadande av djur från ett helgons sida är detta 

kombinerat med andra avsteg från djuromsorgsetiken såsom att det finns det en tydlig hierarki (där 

det gudomliga i form av helgonet markerar sin makt över det jordiska, djuren), avsaknad av 

kommunikation och brist på förståelse för att djuren är individer med känslor. 
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Genomgående för de hagiografier med avsaknad av likheter mellan helgonens beteende och 

djuromsorgsetiken är att det finns fler än en avvikelse. Detsamma går att säga om de hagiografier 

där helgonen uppvisar likheter med djuromsorgsetik: Där det finns likhet på en punkt, finns det som 

regel också likhet på andra punkter.  

  

För att gå in på de hagiografier där helgonens beteende inte överensstämmer med djuromsorgsetik, 

så kan dessa tolkas som ett sätt för författarna att visa den mänskliga sidan hos helgonen gentemot 

djuren. Att helgonen i likhet med människor blir irriterade och arga, men att idealet är en sympatisk 

och omsorgsfull relation mellan helgon och djur. Detta går att utläsa då det till antalet är 

övervägande fler irländska hagiografier som porträtterar en harmonisk relation mellan helgon och 

djur än det finns berättelser som påvisar en disharmonisk relation. Vissa av avvikelserna är vidare 

mer allvarliga avsteg från djuromsorgsetiken än andra. Det fysiska skadandet av ett djur (om det 

inte handlar om självförsvar eller försvar av andra) är sett med djuromsorgsetiska glasögon värre än 

sådant som mindre kommunikationsproblem mellan helgon och djur.    

 

Särskiljande av en djurindivid från en annan är något som till en viss grad går att utröna hos 

helgonen. Särskiljandet är en grund för vänskap, och det finns tydliga exempel på 

vänskapsrelationer mellan helgon och djur finns. Kommunikation är en del av vänskap som 

innefattar mer är enbart dialog och trots att samtal sker mellan helgon och djur dominerar 

kroppsspråket. Kroppsspråket uppfattas och avläses och det rör sig om allt från rädsla till längtan. 

När väl dialog sker mellan helgon och djur så låter helgonen generellt djuren själva få komma till 

tals, det är inte någon annan som för djurens talan. Det är enbart i ett fall, när djuren inte är 

närvarande, som helgonet i fråga för deras talan. Att djuren överhuvudtaget kan tala och göra sig 

förstådda etablerar en likhet med helgonen, djuren framställs inte som väsensskilda från helgonen 

och helgonen inte som unika gentemot djuren.     

 

Gällande bemötandet av djur med omhändertagande och medkännande går det att se att många av 

helgonen är duktiga på att uppmärksamma och fastställa vilka behov som djuren har. En omsorg 

som från helgonens sida är mer allomfattande, dvs. uppfyller flera av djurens omsorgsbehov står 

tillbaka, medan den omsorgen som svarar mot enbart ett, direkt behov, såsom mat eller säkerhet, är 

mer betonad. Men det finns även helgon som tillgodoser mer än ett omsorgsbehov och 

underförstådda men inte direkta behov som finns hos djuren, såsom att vara en del av en 

gemenskap.   
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I de hagiografier där medkännande finns från helgonens sida resulterar detta i handlingar av direkt 

omsorg. Helgonen prioriterar inte djuren i deras närmaste cirkel när det gäller vem som får ta del av 

deras omsorg, utan den appliceras på alla djur. Det finns inte heller något standardbeteende från 

helgonens sida beträffande djuren, utan helgonen ser till djurens olikheter och tar hänsyn till dessa 

olikheter när etiska beslut tas.  

Helgonen uppmärksammar alltså djuren som individer, kombinerat med analys av deras situation.  

 

Det är samtidigt svårt att avgöra motivationen bakom helgonens handlingar gentemot djuren, då 

hagiografiernas författare inte redogör för helgonens inre tankevärld, vilket innebär att jag enbart 

kan se till deras handlingar i praktiken. Däremot tar vissa av hagiografiförfattarna upp vad helgonen 

känner.  

Detta leder till tolkningssvårigheter, i synnerhet där helgonens beteenden mot djuren går att tydas 

som avvikande men även bekräftande av djuromsorgsetik.  

I stort innebär dessa tolkningssvårigheter också att det i vissa av hagiografier blir svårt att bedöma i 

vilken utsträckning djuromsorgsetiken finns i helgonens behandling av djur, med följden att 

antingen för mycket eller för lite läses in, eller att en liten del av helgonens beteende gentemot djur 

förstoras upp som kanske egentligen är menad att vara en sidoaspekt. Detta gäller främst de 

hagiografier som är något otydliga i hur helgonet beter sig gentemot djuren, där vissa omsorgsetiska 

tendenser finns hos helgonen. Dessa hagiografier kan även tolkas på ett annat sätt, nämligen att det 

handlar om att de irländska helgonen visar prov på ”vanlig” kristen kärlek för sina medvarelser.  

Å andra sidan bör det sägas att det finns hagiografier som är väldigt tydliga, där det finns en klar 

koppling mellan de irländska helgonens behandling av djuren och djuromsorgsetik, uppenbara 

inslag finns av sympati och omsorg. I hagiografiernas värld framställs inte heller helgonens sympati 

och medkännande för djur som något främmande, utan som något självklart.   

 

En annan aspekt som också försvårar tolkningen är att många av hagiografierna är korta och inte så 

utförliga. En del av hagiografierna följer ett och samma mönster, djuret behöver beskydd och 

helgonet bistår. Detta gör att den samlade bilden av helgonens relation till djur, i jämförelse med 

djuromsorgsetik, inte blir så omfattande, på grund av att dessa hagiografier svarar mot samma 

omsorgsetiska jämförelsepunkter. 
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Kap. 7: Slutsatser 

För att återknyta till problemformuleringen: vilka likheter och beröringspunkter finns det mellan de 

irländska helgonens förhållande till djur (såsom detta beskrivs i hagiografierna) och den moderna 

teoribildning som kallas djuromsorgsetik? är svaret att det finns vissa likheter och beröringspunkter 

där de irländska helgonens förhållande till djur (såsom detta beskrivs i hagiografierna) möts med 

den moderna teoribildning som kallas djuromsorgsetik. Helgonen visar prov på ett icke-hierarkiskt 

förhållningssätt gentemot djuren. Inslag finns av sympati, omsorg och medkänsla för djuren. Vidare 

förstår helgonen djurens kommunikation, vad deras kroppsspråk säger och tar hänsyn till detta. De 

irländska helgonen demonstrerar praktiskt djuromsorgsetikens grundläggande princip, att det är fel 

att skada djur, genom att ta djuren i försvar samt stoppar deras lidande, som också är en del av 

djuromsorgsetik. Samtidigt finns det även irländska helgon vars beteende avviker från 

djuromsorgsetik. Det finns hierarkitankar, brist på sympati, omsorg och medkänsla för djuren, 

kommunikationsproblem och helgon som skadar djur. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats jämför den djuretiska praktik som framträder i irländska helgonberättelser med 

perspektiv från feministisk omsorgsetik. Syftet är att undersöka vilka likheter och beröringspunkter 

(men även skillnader och spänningar) som finns mellan de irländska helgonens förhållande till djur 

(såsom detta beskrivs i hagiografierna) och den moderna teoribildning med feministiska rötter som 

kallas djuromsorgsetik.  

Metoden är en komparativ – hur djuromsorgsetik ser på den etiska relationen mellan människa och 

djur med hur de irländska helgonens relation till djur är enligt hagiografiförfattarna. Studiens 

material utgörs bland annat av Beast and saints av Helen Waddell, Josephine Donovan och Carol J. 

Adams The Feminist Care Tradition In Animal Ethics, Dominic Alexander Saints and Animals in 

the Middle Ages och Adomnán av Iona  Life of St Columba. Slutsatsen är att det finns vissa likheter 

och beröringspunkter mellan de irländska helgonens förhållande till djur (såsom detta beskrivs i 

hagiografierna) och den moderna teoribildning som kallas djuromsorgsetik, men att det också finns 

vissa avvikelser. 
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