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Abstract 
This study examines differences and similarities in how two animal ethicists living in 

different times have argued for a liberation of the animals, the basis for the study is Lewis 

Gompertz Moral Inquiries: On the Situation of Man and of Brutes (1824) and Peter Singers 

Animal Liberation (1975). The analysis has been conducted with a historical perspective 

where close reading and contextualization have been used to further understand both the 

sources and the authors. The investigation is limited to four themes: animal's ability to 

experience, to kill animals, using animals and products of animals, and finally the idea of 

equality.  

The study concludes that there are significant similarities between the arguments 

Gompertz and Singer use, and that their ideas are rooted in a view of equality where the 

ability to suffer and have needs should be fundamental for our moral caring towards other 

creatures. A significant difference between the authors is their relationship to reason, where 

Gompertz highlights the animals' ability to reason as a cause to treat them well while Singer 

dismisses the idea that such abilities are of any interest for our moral considerations. The 

study also points out that the differences in the authors' conclusions and arguments can be 

understood on the basis of the scientific and intellectual context they operate in, where 

Gompertz can be described as an enlightenment philosopher with a strong belief in the 

developable reason within creatures, while the modern-day philosopher Singer rather sees 

reason as excluding, not only of animals but also of human beings. For animals to be liberated 

from man's oppression, both writers argue that it is necessary for man to eat a vegetarian diet. 

 

Keywords: Peter Singer, Lewis Gompertz, veganism, vegetarianism, animal ethicism, animal 

righs, equality 
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Inledning 
Somliga historiska gestalter och personligheter förblir intresseväckande långt efter sin död; de 

blir föremål för åtskilliga essäer, uppsatser och avhandlingar såväl som de får sina liv och sin 

gärning kartlagda i dokumentärer på TV. Enstaka individer får rentav sina liv dramatiserade 

på scen eller på den vita duken. Dessa personer är dock få – de flesta får finna sig i att bli 

reducerade till parenteser i det historiska narrativet och blir, i bästa fall, mindre beståndsdelar 

i en betydligt större berättelse. Ett exempel på en person som figurerar i periferin är 

engelsmannen och Londonbon Lewis Gompertz som 1824 gav ut verket Moral Inquiries: On 

the Situation of Man and of Brutes, i vilken författaren manade till en radikal förändring i 

människans inställning till och användning av djuren.1 

Gompertz framstår som något av en kuriositet under sin livstid och har fortsatt 

vara det också efter sin död. Detsamma kan sägas om hans verk som närmast återupptäcktes 

av filosofen Peter Singer drygt 150 år senare. Detta i samband med att Singer fann ett 

exemplar av verket i British Museum under arbetet med det egna verket Animal Liberation: A 

New Ethics for Our Treatment of Animals (1975).2 I likhet med Gompertz pläderar Singer i 

sitt verk för att människan bör förändra sin relation till djuren. Till skillnad från vad jag har 

kunnat finna om Moral Inquiries har Animal Liberation fått ett stort genomslag, och idéerna 

som presenteras i den har under årens lopp varit föremål för åtskilliga debatter.  

Det är dessa två verk, Moral Inquiries och Animal Liberation, som kommer att 

behandlas i den här uppsatsen. Även om det skiljer ett och ett halvt sekel mellan de två 

böckerna finns en rad likheter mellan de idéer som presenteras i dem, varför det är intressant 

att närmare undersöka dessa. Analysen kommer att utgå från jämförelser av Gompertz och 

Singers argument, liksom kontextualisering av dem.  

 

Syftesformulering och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att jämföra hur Lewis Gompertz och Peter Singer i sina respektive verk 

Moral Inquiries och Djurens frigörelse har argumenterat för en omställning i människans 

relation till djuren. Detta för att belysa en mindre utforskad del av den tidiga 

                                                 
1 Moral Inquiries: On the Situation of Man and of Beast kommer för enkelhetens skull hädanefter hänvisas till 
som Moral Inquiries.  
2 Hädanefter kommer Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals att refereras till som 
Animal Liberation. 
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djurskyddsrörelsen samt dra paralleller mellan idéer som uttrycktes under 1800-talets början 

och som utrycktes under den senare delen av 1900-talet. För att besvara syftet kommer 

följande frågeställningar att vara vägledande:  

• Vilka likheter och skillnader finns mellan Gompertz och Singers argument?  

• Vilka slutsatser och antaganden bygger argumenten på?  

• Hur kan skillnader och likheter mellan författarnas argument förstås?  

I uppsatsen kommer tonvikten att ligga på att undersöka Moral Inquiries, då den i dagsläget är 

avsevärt mindre omskriven än vad Animal Liberation är.  

 

Teori och metod 
För att bättre förstå Lewis Gompertz och Moral Inquiries kommer jag att ha stor nytta av 

Peter Singers förord till verket, som på ett tydligt sätt kontextualiserar Gompertz i sin tid. Ur 

en filosofisk synvinkel redogör Singer vidare för brister i verket som vi kan uppleva idag, 

men gör det samtidigt tydligt att varje tänkare bygger vidare från sådant som tidigare har 

tänkts.3 Peter Singers förord är skrivet ur en filosofs synvinkel, men jag kommer i läsningen 

och tolkningen av verket att ha ett teoretiskt perspektiv med idéhistorien som utgångspunkt.  

För att komma nära materialet kommer jag att närläsa de två källtexterna. På så 

sätt förväntar jag mig kunna tränga in i de argument och värderingar som presenteras i verken, 

liksom det ger möjlighet att få en tydligare bild av de kontexter Gompertz och Singers 

respektive verk skrevs i. Jag kommer vidare att jämföra källorna utifrån fyra temata som 

kommer att nämnas längre fram. Utifrån detta kommer jag att diskutera såväl likheter som 

skillnader mellan dem, något som kommer att göras genom att jag kontextualiserar texterna 

och deras upphovsmän.  

Mellan det att Gompertz skrev Moral Inquiries och Singer skrev Animal 

Liberation hade världen genomgått flera stora förändringar, där framförallt den industriella 

revolutionen utmärker sig. Författarna var verksamma under olika kontexter, varför det blir 

nödvändigt att kort beskriva dessa för att kunna förklara såväl skillnader som likheter i 

författarnas tankegångar. Kontextualiseringen fokuserar dels på sådant som specifikt rör 

                                                 
3 Lewis Gompertz, Moral Inquiries: On the Situation of Man and of Brutes (1824), 2. uppl., red. Peter Singer 
(Sussex, 1992), http://www.tier-im-fokus.ch/wp-content/uploads/2009/11/gompertz_pdf.pdf (Hämtad 2016-04-
15). 
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djuretiska frågor och dels på ett mer allmänt perspektiv som målar upp sociala, politiska och 

samhälleliga kontexter.  

 

Källmaterial 
Undersökningens källmaterial utgörs av en återutgåva av Moral Inquiries från 1992 där Peter 

Singer har skrivit förordet samt den andra reviderade upplagan av Animal Liberation från 

1990 i en svensk översättning, utgiven 1999 under namnet Djurens frigörelse.4 Det finns 

några rent praktiska problem med dessa källor som jag vill belysa. Låt mig börja med Djurens 

frigörelse. 

Att jag använder den andra reviderade upplagan beror på att jag i 

undersökningen vill fokusera på en bearbetad upplaga av Djurens frigörelse. Peter Singer är 

tämligen transparent med vad han har förändrat mellan upplagorna. De mest betydande 

förändringarna tar hänsyn till hur djurens befrielserörelse har utvecklats sedan den första 

upplagan. Singer har också i övrigt anpassat innehållet till hur attityder till djuren såg ut 

omkring tiden då den reviderade upplagan skrevs. Han påpekar vidare att Animal Liberation 

följdes av en rad skrifter och debatter i frågan, vilket han också kommenterar i verkets nya 

(andra) upplaga.5 Detta torde medföra att Singers tankar relaterade till ämnet är mer 

bearbetade än vad de var när Animal Liberation först gavs ut 1975, vilket gör dem mer 

intressanta att studera.  

Relaterat till användningen av en svensk översättning av den andra upplagan av 

Animal Liberation finns ett problem som behöver belysas. Då det handlar om en översättning 

föreligger alltid en risk att något väsentligt går förlorat. Det kan röra sig om att begrepp och 

nyanser i språket översätts på ett ofördelaktigt sätt varvid resonemang förvanskas i en mer 

eller mindre stor utsträckning, i egenskap av filosof ägnar Singer trots allt mycket utrymme åt 

att reda ut begrepp. I Djurens frigörelse har begreppet ”speciesism” översatts både som 

”artförtryck” och ”speciesism”, vilket kan upplevas som förvirrande för den som inte är 

bekant med begreppet sedan tidigare. Innebörden av speciesism, och artförtryck, är enligt 

Peter Singer: ”en fördom eller en attityd av partiskhet till förmån för intressen hos 

medlemmar av den egna arten på bekostnad av de som tillhör andra arter”.6 Det innebär alltså 

                                                 
4 Gompertz (1992), 12.  
Peter Singer, Djurens frigörelse (1990), 2. rev. uppl., sv. övers. (Nora, 1999). 
5 Ibid., 14f.  
6 Ibid., 36. 
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att sätta den egna artens intressen före andra arters, och en lämpligare översättning än 

”artförtryck” skulle kunna vara ”artegoism”. Även om såväl speciesism som artförtryck är ett 

uttryck för samma sak hade jag önskat en mer konsekvent översättning, inte minst för att 

undvika förvirring för den oinvigde men också för att hålla översättningen så nära Singers 

språk som möjligt. Den inkonsekventa användningen av begrepp leder också till frågan om 

vilken kvalitet översättningen i övrigt håller i relation till Singers original. Min bedömning är 

dock att detta inte utgör ett stort problem då undersökningens fokus ligger på Gompertz.  

Vad gäller Moral Inquiries har det visat sig vara en väldigt stor utmaning att 

lokalisera ett exemplar av 1992 års utgåva av verket, de utländska handlarna som faktiskt har 

den i lager levererar den inte till Sverige och de svenska handlarnas leveranstider är på sin 

höjd osäkra – vilket jag själv fått erfara när jag beställt den. Lyckligtvis fann jag ett 

digitaliserat exemplar av verket via den schweiziska djurrättsorganisationen Tier im Fokus 

hemsida, vilket har låtit mig undersöka Gompertz tankevärld.7 Enstaka sidor saknas 

dessvärre, dessa verkar dock vara lokaliserade mellan försättsbladet och utgivarens 

kommentarer på sidan innan innehållsförteckningen varför det inte tycks saknas någonting 

som är väsentligt rent innehållsmässigt – det är rent av tänkbart att dessa blad har varit tomma 

och inte scannats in för att spara plats. Som tidigare nämnts har verket återutgivits på initiativ 

av Peter Singer, som också har skrivit dess förord. I övrigt ska den som jag har förstått det 

vara orörd, och jag har inte någon anledning att misstänka att den digitaliserade versionen har 

några avvikelser från originalet utöver de saknade sidorna. 

 

Avgränsningar  
Uppsatsens undersökning kommer att utgå från fyra teman vilka jag menar är essentiella för 

att få fördjupad förståelse i Gompertz och Singers respektive verk, samt för att belysa viktiga 

skillnader mellan dem. De temata undersökningen kommer att fokusera på är följande:  

• Djurs upplevelseförmåga 

• Att döda djur 

• Att använda djur och produkter från djur 

• Jämlikhetstanken 

                                                 
7 Tier im Fokus, http://www.tier-im-fokus.ch/ (Hämtad 2016-05-14). 

http://www.tier-im-fokus.ch/
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Att valet har fallit på just dessa temata menar jag beror på att de är särskilt utmärkande för 

såväl Gompertz som Singers tänkande. Tillsammans bildar dessa temata dessutom något av 

ett narrativ och jag menar också att en röd tråd går att urskilja mellan dem.  

 

Litteratur och tidigare forskning 
Olika former av djurskyddsrörelser och tankar däromkring har sedan det senare 1900-talet 

blivit alltmer intressant för akademiker att undersöka. Karin Dirkes avhandling De värnlösas 

vänner från 2000 var ett av de tidigaste verken som specifikt undersökte svenska 

djurskyddsrörelser.8 I England har dessa rörelser och tankar kartlagts desto tidigare och i 

desto större utsträckning, och särskilt James Turners Reckoning with the Beast från 1980 och 

Harriet Ritvos The Animal Estate från 1987 utmärker sig. Jag kommer att få anledning att 

återkomma till dessa två verk längre fram i detta avsnitt.  

Om Lewis Gompertz har det däremot skrivits ytterst lite, och om hans Moral 

Inquiries har det skrivits desto mindre. Det tycks främst vara Turner som har ägnat honom ett 

visst intresse, och såväl Dirke och Ritvo hänvisar till hans verk de få gånger Gompertz tas 

upp. Det finns alltså anledning att titta närmare på Gompertz idéer då dessa inte har ägnats ett 

större akademiskt intresse och han trots allt kan sägas vara en intressant person att studera, 

inte minst som han var med om att grunda Englands första djurskyddsrörelse.  

I stark kontrast till Gompertz står Peter Singer, vars verk och idéer ingående har 

studerats, kritiserats och debatterats av såväl akademiker som andra framstående personer. Ett 

par av de recensioner och kommentarer som har gjorts i anslutning till Singers engagemang 

för djuren kommer jag snart att återkomma till.  

Övergripande kan sägas att den litteratur som används kommer att nyttjas på ett 

sådant sätt att den skapar kontext till de i uppsatsen studerade idéerna. Litteraturen kommer 

att väva in författarnas idéer i ett större idéhistoriskt nät såväl som ett historiskt, socialt och 

politiskt dito för att på så vis ge en bild av det klimat som författarna var verksamma i. Även 

om det, inte minst i Gompertz fall, kan vara svårt att med säkerhet säga vad som har influerat 

tänkandet vill jag titta på vilka idéer som var i omlopp i framförallt England omkring tiden 

verket gavs ut. Detta för att få en uppfattning om tidens politiska tänkande för att därigenom 

bilda mig en uppfattning om den politiska och sociala miljö han var verksam i.  

                                                 
8 Karin Dirke, De värnlösas vänner (Stockholm: 2000). 
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 Det går att dela upp litteraturen i två kategorier; allmän litteratur och 

ämnesspecifik litteratur. Den allmänna litteraturen består av verk som används i att måla upp 

en bredare kontext för de undersökta idéerna medan den ämnesspecifika behandlar 

människans relation till djuren. Låt mig börja med att presentera den allmänna litteraturen.  

 Ett verk som kommer att ha betydelse för teckningen av en mer allmän historisk 

kontext är standardverket A History of World Societies i 2012 års upplaga.9 Slaverifrågan var 

under 1800-talets början högaktuell i Europa och England, något som Victor C.D. Mtubanis 

artikel ”African Slaves and English Law” behandlar.10 Redan John Locke presenterade i sin 

Two Treatises of Government från 1689 tankar som uttryckte motstånd mot slaveriet.11 Idén 

om lika rättigheter för människor kommer vidare att behandlas genom Thomas Paines 

Människans rättigheter från 1791.12 Dessa rättigheter vanns först och främst av männen, och 

kvinnorna exkluderades från dessa. Mary Wollstonecrafts Till försvar för kvinnans rättigheter 

från 1792 kommer att användas för att visa att debatten om lika rättigheter för män snabbt 

(om än i begränsad utsträckning) utvidgades till att handla om kvinnor.13 I kontrast till detta 

står Thomas Taylors A Vindication of the Rights of Brutes i vilken Taylor parodierar idén om 

att ge kvinnorna samma rättigheter som männen genom att argumentera för den för honom 

fullständigt bisarra tanken att djur också skulle ha rättigheter.14 Från denna bok använder jag 

mig av Louise Shutz Boas fördord. Vad gäller djur var filosofen Jeremy Bentham av 

uppfattningen att det är förmågan att lida som ska diktera hur människan behandlar djur, 

vilket han skriver om i An Introduction to the Principles of Morals and Legislation från 

1823.15 Även John Locke diskuterade människans behandling av djur i Some Thoughts 

Concerning Education från 1693.16 

Vad gäller den mer ämnesspecifika litteraturen släpptes 1971 antologin Animals, 

Men and Morals, redigerad av de Oxfordbaserade filosoferna Stanley och Roslind Godlovitch 

                                                 
9 John P McKay, David Hill, David, John Buckler & Patricia Ebrey Buckley, A History of World Societies 
(2012), 9. uppl. (Boston, 2012). 
10 Victor C.D. Mtubani, “African Slaves and English Law”, PULA: Botswana Journal of African Studies 3 
(1983): 2, 
http://pdfproc.lib.msu.edu/?file=/DMC/African%20Journals/pdfs/PULA/pula003002/pula003002007.pdf 
(Hämtad: 2016-04-13).  
11 John Locke, Two Treatises of Government (1689), red. Peter Laslett (Cambridge, 2010). 
12 Thomas Paine, Människans rättigheter (1791), sv. övers. (Stockholm, 1992). 
13 Mary Wollstonecraft, Till försvar för kvinnans rättigheter (1792), sv. övers. (Stockholm, 1997).  
14 Thomas Taylor, A Vindication of the Rights of Brutes (1792), red. Louise Schutz Boas (Florida, 1966), 
https://archive.org/details/vindicationofrig00tayl (Hämtad 2016-04-18). 
15 Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1823), 2. rev. uppl. (Oxford. 
1907), http://www.econlib.org/library/Bentham/bnthPML.html (Hämtad 2016-04-19). 
16 John Locke, Some Thoughts Concerning Education (1693), red. Charles William Eliot (New York, 2001),  
http://www.bartleby.com/37/1/ (Hämtad 2016-05-20). 

http://pdfproc.lib.msu.edu/?file=/DMC/African%20Journals/pdfs/PULA/pula003002/pula003002007.pdf
https://archive.org/details/vindicationofrig00tayl
http://www.econlib.org/library/Bentham/bnthPML.html
http://www.bartleby.com/37/1/
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och John Harris.17 Verket, som består av artiklar bestående av kritik mot människans 

hantering av djuren inom en rad områden, kom att få stor inverkan på Peter Singers tänkande. 

Relaterat till detta återfinns Peter Singers recension av antologin från tidskriften The New 

York Review of Books. Recensionen, som publicerades den femte april 1973, bär namnet 

”Animal Liberation”.18 Ytterligare några år senare hade Singer gjort sig ett namn i den 

djuretiska debatten i och med utgivningen av Animal Liberation 1975.  

 1980 utgavs verket Reckoning with the Beast av historikern James Turner.19 

Verket behandlar attityderna till djur i det viktorianska England, och kommer främst att 

användas för att porträttera Lewis Gompertz. Ett verk som kommer att användas för att 

kontextualisera Gompertz i sin tid är historikern Harriet Ritvos The Animal Estate från 

1987.20 Artikeln ”Nicholas Appert” från Encyclopædia Britannica kommer att användas för 

att ge viss kontext åt Gompertz.21 Historikern Anthony S Wohls Endangered Lives: Public 

Health in Victorian Britan kommer att användas för att visa hur långt före sin tid Gompertz 

var i sina tankar.22 

Utöver denna litteratur kommer även artikeln ”Gompertz, Lewis (1783/4-1861)” 

från det digitala uppslagsverket Oxford Dictionary of National Biography att användas för att 

närmare presentera personen Gompertz.23 Brian Doignans artikel ”Peter Singer” från 

nätutgåvan av Encyclopædia Britannica har vidare använts för att presentera Singer.24 

 

Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i två kapitel. Det första, inledande kapitlet ägnas åt att porträttera 

Lewis Gompertz och Peter Singer. I kapitlet kommer det också att sägas något om hur deras 

                                                 
17 Animals, Men and Morals: An Enquiry into the Maltreatment of Non-humans, red. Stanley Godlovitch, 
Roslind Godlovitch & John Harris (London, 1971). 
18 Peter Singer, “Animal Liberation”, The New York Review of Books 20 (1973): 5, 
http://www.nybooks.com/articles/1973/04/05/animal-liberation/ (Hämtad 2016-04-18). 
19 James Turner, Reckoning with the Beast (London, 1980).  
20 Harriet Ritvo, The Animal Estate (Cambridge, 1987).  
21 “Nicolas Appert”, i Encyclopædia Britannica, http://global.britannica.com/biography/Nicholas-Appert 
(Hämtad 2016-05-22). 
22 Anthony S. Wohl, Endangered Lives: Public Health in Victorian Britain (London: 1983), 52f. 
23 Lucien Wolf, “Gompertz, Lewis (1783/4–1861)”, i Oxford Dictionary of National Biography, red. Ben 
Marsden (Oxford, 2004), http://www.oxforddnb.com/view/article/10934 (Hämtad 2016-05-02). 
24 Brian Duignan, ”Peter Singer”, i Encyclopædia Britannica (2014), 
http://global.britannica.com/biography/Peter-Singer (Hämtad 2016-05-05). 

http://www.nybooks.com/articles/1973/04/05/animal-liberation/
http://global.britannica.com/biography/Nicholas-Appert
http://www.oxforddnb.com/view/article/10934
http://global.britannica.com/biography/Peter-Singer
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idéer har bemötts av sin samtid. Detta kapitel är betydligt kortare än det andra kapitlet och 

tjänar som något av en prolog innan själva huvudanalysen tar vid.  

I det andra kapitlet undersöks Moral Inquiries och Djurens frigörelse utifrån de 

fyra temata som tidigare har presenterats. Här jämförs och kontextualiseras Gompertz och 

Singers slutsatser och ställningstaganden. Analysen genomförs på ett sådant sätt som knyter 

ihop undersökta temata med varandra allteftersom analysen fortskrider. Avslutningsvis 

avrundas uppsatsen med en diskussion som har sin utgångspunkt i undersökningens resultat 

samt en sammanfattning av dessa. 
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1. Närmare presentation av Gompertz och Singer 
1.1. Lewis Gompertz – En kort historik 
London omkring 1800-talets början kan framstå som en underlig plats att engagera sig för 

djurens väl och utesluta animaliska produkter från sin diet. Varje vecka vallades och drevs 

tiotusentals kreatur genom staden samtidigt som djur användes för person- och 

godstransporter liksom för sitt kött, för sin päls och för sitt skinn. Slakthusen låg tätt och 

bruksdjur som blivit utarbetade så till den grad att de inte längre gick att använda slaktades 

utan vidare. Att använda djur för att öka den mänskliga välfärden var en stor del av det 

vardagliga livet inte bara i London utan överlag i England. Men det var inte enbart för rent 

praktiska saker djur användes, till exempel var tuppfäktning och tjurrusning stora nöjen 

liksom engelsmännen också uppskattade att döda råttor. Hur djuren kände stod inte särskilt 

högt på dagordningen – Harriet Ritvo beskriver det till och med som att engelsmännen var 

stolta över sina fritidsintressen:25 

 

When, in 1800, the House of Commons considered the first animal protection bill ever presented to 
it, which sought to abolish the sport of bull baiting, few members bothered to attend the session, 
and some of those present made fun of the whole idea. According to the Times, which hailed the 
bill’s defeat, the issue was beneath the dignity of Parliament. In the debate the future Prime 
Minister George Canning defended bull baiting on the grounds that “the amusement inspired 
courage and produced a nobleness of sentiment and elevation of mind.”26 

 

I ljuset av denna stolthet kan det te sig märkligt att Gompertz, född omkring 1783 eller 1784 

och död 1861, några år senare gör entré som djurens försvarare.27 Han var dock inte ensam 

om att plädera för en förändring i människans sätt att hantera djuren och en lagstiftning som 

gav boskap (sånär som på tjurar) ett visst skydd hade två år innan Gompertz släppt Moral 

Inquireis trätt i kraft. Han tycks däremot ha varit tämligen ensam om hur långt han drog sitt 

engagemang. För Gompertz räckte det inte med att försöka försvara djur från lidande orsakat 

av människor; han ville helt bespara dem detta. Gompertz vägrade att äta kött och andra 

produkter från djur och han vägrade även att använda djur som bruks- och transportdjur.28 

Även i andra avseenden hade han en något excentrisk personlighet vilket yttrade sig i en 

                                                 
25 Ritvo (1987), 126 och 311. 
26 Ibid., 126f.  
27 Wolf (2004).  
28 Gompertz gjorde undantag vad gäller användningen av animaliska produkter, vilket kommer tillbaka till längre 
fram i undersökningen. 
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enorm passion för uppfinningar. Under sin livstid skapade han flera innovationer, vilka 

dessvärre inte var särskilt användbara men väl vittnade om ett nyfiket och begåvat sinne.29 

Gompertz var en av grundarna bakom djurskyddsföreningen Society for the 

Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) som grundades 1824. Organisationen var dock 

drabbad av interna konflikter redan från starten och hamnade snabbt i ekonomiska 

svårigheter. Med Gompertz hjälp kunde föreningen reda ut sin trassliga ekonomi och 1828 

avancerade författaren till att bli ordförande för föreningen. Hans tid på posten blev kortvarig 

och 1831 blossade konflikter på nytt upp. Frågor som växte känslor var vilken riktning och 

framtoning föreningen skulle ha, och ett utbrytarförbund gick till hård attack mot såväl SCPA 

som mot Gompertz. Att uppmärksamheten särskilt riktades mot Gompertz berodde på att han 

betraktades som olämplig att representera SCPA då han inte var kristen utan jude, vilket vid 

tiden var förenat med visst stigma, liksom han ansågs vara för extrem i värderingar. Mycket 

av den kritik som riktades mot värderingarna hade sin grund i ett förlöjligande av de idéer han 

lagt fram i Moral Inquries sju år tidigare. Gompertz försökte försvara sig, men fann sig 

motarbetad – inte minst när han 1832 petades från ordförandeposten och föreningen officiellt 

deklarerade att den skulle vila på en kristen tro och värdegrund. Kort därefter lämnade 

Gompertz föreningen för att i augusti 1832 bilda en ny förening, Animals’ Friend Society, 

vilken kom att splittras kort efter Gompertz död 1861.30 

 

1.2. Peter Singer – En mycket kort historik 
Peter Singer föddes 1946 i Melbourne, dit hans judiska föräldrar åtta år tidigare hade sökt sig 

från Österrike för att undslippa nazisternas förföljelse. Tjugotre år gammal erhöll han vid 

University of Melbourne en masterexamen i filosofi. Detta ledde honom samma år, 1969, till 

Oxford där han fortsatte studera ämnet. I Oxford kom han för första gången i kontakt med en 

grupp vegetarianer, vilket blev startskottet på hans långa engagemang för djurens frigörelse. 

Det var i samband med detta han omkring 1973 inledde sitt arbete på Animal Liberation som 

gavs ut 1975. Samma år återvände han till Australien för att undervisa vid Monash Univerisity 

där han erhöll en professur 1977. Peter Singer har under sin livstid uttryckt sig i en rad frågor, 

exempelvis fattigdomsbekämpning och aktiv dödshjälp. Hans idéer och ställningstaganden 

har stundtals bemötts med stark skepticism, inte minst hans åsikter om dödshjälp och abort. 

                                                 
29 Turner (1980), 39-42. 
30 Ibid., 40-44. 
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Bland annat har hans ställningstagande för att föräldrar till svårt handikappade barn ska kunna 

erbjudas aktiv dödshjälp (för barnet) väckt starka reaktioner. Singer fortsätter än idag 

engagera sig för djurens väl i såväl litteratur som debatter, och Animal Liberation har lyfts 

fram som särskilt bidragande till djurrättsrörelsernas starka tillväxt under 1900-talets sista 

decennier.31 

  

                                                 
31 Duignan (2014). 
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2. Fyra temata 
2.1. Djurs upplevelseförmåga 
I Moral Inquiries första kapitel uttrycker Gompertz en vision om att människan en dag ska 

behandla sin nästa som sin bror och ha en sympatisk inställning varhelst lidande uppstår. 

Vidare uttrycker han en förhoppning om att den djurskyddslag som antogs 1824 – den så 

kallade Martin’s Act – ska leda till att människan generellt blir mer barmhärtig. Han fortsätter 

med att belysa hur människan hanterar djuren i allmänhet och tamdjuren i synnerhet. 

Gompertz menar att människan har blivit så van vid att se tamdjur, till exempel hästar, lida att 

vi har blivit ouppmärksamma inför lidandet. Att djur plågas och lider för människans skull 

menar han har blivit ett närmast självklart inslag i vardagen att de flesta inte reagerar på det 

lidande som djuren utsätts för. Detta med anledning av att djurens syfte anses vara att 

underlätta såväl som förbättra människans tillvaro. Vidare pekar han på att djuren ofta ser ut 

att må bra, men att de utarbetas och utsätts för enormt fysiskt lidande bland annat när de 

piskas. Han menar också att de unga hästarna lär sig att vara rädda för att prestera bra som 

dragdjur, och pekar på amputationen av kroppsdelar, exempelvis svansar och öron, som ett 

led i människans sätt att underkuva djuren. Något annat som Gompertz hävdar är att 

djurägarna och framförallt de kuskar och andra yrkesmän som hanterar djuren betraktar dem 

som slavar och anpassar deras kroppar och beteende därefter.32 

En oundviklig konsekvens av detta är lidande, något som Gompertz med 

tydlighet fördömer. Författaren beräknar att ett dragdjur i genomsnitt mottar 1080 piskrapp 

och andra fysiska angrepp per arbetsdag för att tvinga djuret att prestera bättre, och detta sker 

för att orsaka så stor plåga som möjligt för djuret:33 

 

These are mostly inflicted at the moment when they produce the severest effect; that is, when 
fatigue has increased their sensibility, when any accident has caused a false step, or when they 
happen to be alarmed, circumstances which are laid hold of by their drivers as faults requiring 
correction, being glad to find a plea for exercising their power just at the time they can with the 
least trouble give the animal most pain.34 

 

Här visar Gompertz på kuskarnas påstått brutala behandling av dragdjuren, och hur de strävar 

efter att orsaka så stor skada som möjligt på djuret utan att själva behöva anstränga sig. Han 

                                                 
32 Gompertz (1992), 21-24.  
33 Ibid., 25.  
34 Ibid., 25.  
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påtalar vidare att det är orimligt att djuren drivs och straffas lika hårt oavsett det enskilda 

djurets fysiska egenskaper – olika djur har olika tolerans för smärta varför det enligt 

Gompertz är orimligt att de piskas lika hårt. De drivs vidare alldeles för hårt i förhållande till 

deras kapacitet och styrka, hävdar han och framhäver att djuren berövas en del styrka var 

gång de piskas för att orka lite mer och springa lite snabbare.35 

 Ett motargument Gompertz påstår sig ha mött är att hästar mår bra av motion 

varför det är rätt att nyttja dem för arbete av olika slag. Därtill menar författaren att det finns 

de som undrar varför djur ska vara sysslolösa medan människor inte är det. Till detta svarar 

Gompertz att smärta inte får någon människa att arbeta bättre liksom människan arbetar 

frivilligt för sitt eget väl, något som inte kan sägas om djuren.36 

Det är särskilt engelsmännens djurhantering han vänder sig mot, och han hävdar 

att det ser annorlunda ut i det kontinentala Europa där djuren visas mer empati och inte 

tvingas arbeta till dess att de inte orkar mer.37 Huruvida denna bild stämmer överens med 

verkligheten har jag inte för avsikt att undersöka närmare, däremot finner jag det intressant att 

se hur han under texten ständigt återkommer till engelsmännens brutalitet. Gompertz själv var 

Londonbo och såg på nära håll hur engelska kuskar och andra som hanterade djur i yrket 

behandlade djuren, varför jag menar att det faller sig naturligt att det i första hand var England 

som han riktade sig mot i sitt verk. Han var heller inte ensam om att lyfta fram engelsmännen 

som särskilt ovänliga mot djur utan det framstår ha varit en vanlig inställning i 1800-talets 

England, till exempel ska en journalist år 1825 ha kommenterat vilket elände djuren upplever 

i landet.38 

Men det var inte bara lidandet bruksdjuren utsattes för som han reagerade mot. 

Också rävjakt och annan jaktsport fördömde han då det orsakade ett enormt lidande för det 

jagade djuret, som när det slutligen fångades mötte en våldsam död. Även andra nöjen och 

sysselsättningar som involverar plågandet av djur ifrågasätter och fördömer han oavsett 

djurets status och storlek; såväl arrangerade hundslagsmål som plågandet av husdjur och 

skadedjur fördöms. Även aspekter av matlagningen där djur far illa fördöms. Detaljerat 

beskriver författaren den ena metoden efter den andra som används inom matlagningen för att 

ta tillvara på djurets kött, och även slakten går han hårt åt. Metoderna han beskriver är allt 

                                                 
35 Gompertz (1992), 25f. 
36 Ibid., 27f. 
37 Ibid., 26f. 
38 Ritvo (1987), 126. 
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annat än smärtfria för djuren, och en särskilt plågsam slaktmetod illustreras tydligt i följande 

citat:39 

 

One of the modes pursued here with oxen is represented to be that of striking them several times on 
their heads, with a heavy and slender-headed hammer, sometimes unskillfully, till it is completely 
buried in the skull, the hammer being then taken out of the wound and a stick introduced in its 
place, and further pressed into the brains, which are stirred about with this stick, when the agony of 
the beast becomes apparent by the groans it utters.40 

 

Utöver att förhållandevis grafiskt beskriva slaktmetoder av oxar där djurets skalle krossas 

ägnar Gompertz ett visst utrymme åt att beskriva anekdoter och episoder vilka han anser tyder 

på att djuren utöver att ha förmågan att uppleva smärta också har en förmåga att känna 

tillgivenhet och att resonera, att vara förnuftiga. Han återger bland annat en historia som 

berättats i tidningarna om hur en häst som skadat sig på en spik visade upp skadan till 

hovslagaren, och en annan tidningsnyhet som berättar om hur en hund räddat en annan hund 

från att drunkna. Han talar också om husdjurens förmåga att fästa sig vid sina ägare och visa 

denne empati, uppskattning och glädje. Något annat han nämner är katters förmåga att hitta 

hem även när de blivit bortförda i påsar. Särskild vikt lägger Gompertz vid att berätta om en 

koltrast som alltid gjorde honom uppmärksam när katter närmade sig koltrastens bo. Utifrån 

de anekdoter han berättar drar han slutsatsen att djur i likhet med människor har ett rikt 

känsloliv och generellt påverkas likadant som människor när de är med om liknande 

händelser. Skillnaden mellan människornas och djurens upplevelseförmåga är alltså enligt 

Gompertz minimal, och det går att skönja något av en upplysningstanke bland hans idéer där 

djuren tillskrivs åtminstone en begränsad förmåga att vara rationella.41 

 Något längre fram i sitt verk för Gompertz ett längre resonemang om lidande 

och lycka hos djur som grundar sig på ett antal principer. Bland dessa kan nämnas att det är 

bättre att djur lider till följd av sådant de själva har orsakat än av att lidandet orsakas av någon 

annan, liksom kvantiteten av lycka bör överstiga kvantiteten av lidande hos alla djur.42 Att 

orsaka andra varelser smärta och lidande är därför något som bör undvikas. Idén om att det är 

smärta och njutning som människan ska ta hänsyn i sina moraliska handlingar är inte unik för 

                                                 
39 Gompertz (1992), 29f.  
40 Ibid., 30.  
41 Ibid., 39-43. 
42 Ibid., 68f. 
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Gompertz; också en annan Londonbo verksam under samma tid presenterade en sådan idé. 

Filosofen Jeremy Bentham (1748-1832) skriver ingående om detta i den andra reviderade 

upplagan av An Introduction to the Principles of Morals and Legislation från 1823, bland 

annat skriver han att människans beteende ska styras av ”pain and pleasure”.43 En annan 

noterbar idé som han ger uttryck för, och som Singer har tagit intryck av (vilket återkommer 

längre fram i texten), är tanken att människan en dag kanske väljer att expandera sin 

moraliska hänsyn också till djuren med utgångspunkt i deras förmåga att lida.44 

Huruvida Lewis Gompertz var medveten med Jeremy Benthams filosofi är 

givetvis svårt, om inte omöjligt, att med säkerhet uttala något om. Men det finns slående 

likheter i hur de i exemplen som gavs i det förra stycket resonerar vad gäller lidande och 

njutning. Men det finns också en betydande skillnad; Bentham framhåller att det inte är i 

rationella egenskaper vi ska söka grunden för vårt moraliska agerande medan Gompertz 

tvärtom framhäver tecken på rationalitet hos djuren.45 Det förefaller inte osannolikt att Lewis 

Gompertz var bekant med Benthams filosofi, de var bägge intellektuellt nyfikna Londonbor 

och Gompertz uttrycker därtill en bekantskap med de två filosoferna John Locke och Vincent 

Perronet och deras respektive arbeten.46 Men även om han hade läst Benthams An 

Introduction to the Principles of Morals and Legislation eller på annat sätt kommit i kontakt 

med idéerna är det inte säkert att de gjorde ett alltför djupt intryck på honom, eller åtminstone 

inte ett filosofiskt avgörande sådant då han inte hade några problem med att peka på djurens 

rationalitet för att skapa sympati för sin sak.  

När Peter Singer inledde sitt engagemang sig för djurens väl såg 

förutsättningarna annorlunda ut. Industrialiseringen hade medfört att djur blev överflödiga för 

person- och godstransporter, men på ett annat område hade väsentliga och radikala 

förändringar skett i industrialismens fotspår: djuren började födas upp i en mer industriell 

skala för att kunna massproducera de produkter som är möjliga att utvinna från djur, till 

exempel kött, mjölk och päls. Även i laboratorier kom djur att används allt mer. Till detta 

kommer jag att återkomma i avsnitt 2.3. Att använda djurs produkter och att använda djur. 

Hos Peter Singer är det inte likheterna mellan människa och djur som åberopas, 

snarare lägger han fokus på preferenser, vilket kortfattat kan beskrivas som önskningar och 

                                                 
43 Bentham (1823), I.1.  
44 Ibid., XVII.6.  
45 Ibid., XVII.6.  
46 Gompertz (1992), 69 och 74. 



18 
 

behov. Förmågan att uppleva känslor menar Singer är essentiellt för att ha intressen, och just 

känslor är något han i likhet med Gompertz framhäver att djur har. Huruvida djur är 

förnuftiga eller ej är för sammanhanget irrelevant enligt Singer; ett sådant resonemang menar 

han riskerar att rättfärdiga förtryck av mindre begåvade människor liksom det är en 

godtycklig gränsdragning. Varför är det då fel att tillfoga djur smärta? Singer hävdar att det är 

moraliskt fel att inte ta hänsyn till lidande, liksom att samma slags lidande bör vara relativt 

jämställt oavsett hos vilken art smärtan uppstår. I samband med att Singer skriver om 

förmågan att lida hänvisar han till ett citat som är hämtat från en fotnot i Jeremy Benthams An 

Introduction to the Principles of Morals and Legislation i vilken Bentham reflekterar över en 

tänkbar framtid där djurens förmåga att lida visas hänsyn. Det är detta citat Singer utgår från 

när han argumenterar för att känslor är en förutsättning för att ha preferenser:47 

 

It may come one day to be recognized, that the number of the legs, the villosity of the skin, or the 
termination of the os sacrum, are reasons equally insufficient for abandoning a sensitive being to 
the same fate. What else is it that should trace the insuperable line? Is it the faculty of reason, or, 
perhaps, the faculty of discourse? But a full-grown horse or dog is beyond comparison a more 
rational, as well as a more conversable animal, than an infant of a day, or a week, or even a month, 
old. But suppose the case were otherwise, what would it avail? the question is not, Can they 
reason? nor, Can they talk? but, Can they suffer?48 

   

Singer fortsätter vidare sin argumentation med ett resonemang om huruvida vi faktiskt kan 

veta att djur känner smärta. Han pekar på att flera av våra närmsta släktingar i djurriket i 

likhet med människorna har ett nervsystem vilket evolutionen har utvecklat på samma sätt, 

och att de liksom människorna försöker undvika smärta och fysiologiskt och mentalt reagerar 

på samma sätt som människor vid smärta. Eftersom att fysiologiska likheter och likheter vad 

gäller beteende är så slående mellan människa och djur bör slutsatsen rimligen vara den att 

djur också känner smärta, något han pekar på att en majoritet av vetenskapsmännen idag är 

överens om. Dessa tankar överensstämmer med Gompertz, men till skillnad från Gompertz 

kan Singer på en vetenskaplig och rationell grund styrka att djur har känslor, att de upplever 

smärta. Detta kan förklaras med de vetenskapliga framsteg som gjorts sedan 1820-talet. Peter 

Singer var och är verksam i en postindustriell tid under vilken vetenskapen har gjort stora 

framryckningar inom en rad områden, inte minst neurovetenskapen. Singer refererar till såväl 

                                                 
47 Singer (1990), 36f. 
48 Bentham (1823), XVII.6. 
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Richard Serjeants The Spectrum of Pain som till neurologen Lord Brain, liksom han 

framhäver forskning som säger att det finns en evolutionär fördel med att känna smärta.49  

Gompertz kunde omöjligen veta det Singer vet då vetenskapens metoder och 

instrument omkring tiden för Moral Inquiries inte var i närheten lika förfinade som de var 

under 1900-talets sista decennier. Han verkade i ett förindustriellt samhälle och 

evolutionsteorin låg ännu många decennier bort. Gompertz argumenterade utifrån de 

förutsättningar hans tid gav honom, vilket förklarar många av de skillnader som finns mellan 

deras argument. Singer behöver inte argumentera utifrån det förnuft djuren uppvisar – och 

identifierar även farorna med ett sådant resonemang – men för Gompertz kan 

rationalitetsargumentet ha varit ett sätt att förmänskliga djuren för att på så sätt väcka 

ytterligare sympati för sin sak.  Det går heller inte att blunda för den förnuftstro han under 

arbetet ger uttryck för (vilket jag kommer att återkomma till i nästa avsnitt), och det är inte 

otänkbart att han såg det möjligt att förnuftets domäner också inkluderade djuren. Kanske var 

det vidare just likheterna Gompertz såg mellan människa och djur som gjorde att han valde en 

barmhärtig inställning mot dem? Det är en fråga som vi sannolikt inte kommer att få svar på, 

men något vi med säkerhet kan uttala oss om är Gompertz inställning till att döda djur. 

 

2.2. Att döda djur 
Av de axiom Gompert redogör för i Moral Inquiries fjärde kapitel är det särskilt det femte 

som fångar uppmärksamheten vad gäller frågan om att döda djur. Där skrivs att det enskilda 

djurets vilja enbart får utsättas för kränkningar om det är för djurets eget bästa eller för 

rättvisans skull.50 Detta synsätt har konsekvensen att du heller inte får döda djuret då det 

rimligtvis kränker dess vilja liksom det sannolikt skulle innebära att djuret utsätts för lidande, 

något vi har sett att Gompertz tydligt tar avstånd från.  

Vidare beskriver Gompertz i verkets femte kapitel en dialog, ett klassiskt 

verktyg som filosofer retoriskt har använt sedan Platon, mellan personen Y respektive 

personen Z. Den senare framför argument för en omställning av människans relation till 

djuren och den förra argumenterar mot detta. I en passage menar Y att det är människans rätt 

att slakta djur för deras kött och att köttet är en nödvändighet för människan. Denna rätt 

ifrågasätter Z och skulle enligt Z därtill innebära att djuren är skapade för människans väl. Z 

                                                 
49 Singer (1990), 40-43. 
50 Gompertz (1992), 68.  
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för även argumentet ett steg längre och hävdar att också människor har kött; retoriskt frågar Z 

om människorna därför ska bli kannibaler.51 Diskussionen fortlöper och de motargument Y 

presenterar bemöter Z, som allt att döma representerar Gomperz och hans åsikter.  

Gompertz, eller Z, påpekar att djurens olycka främst beror på att människan 

plågar dem, och att vi rimligen inte heller ska slakta dem eftersom att vi inte heller ska plåga 

dem. Därtill ifrågasätter han människans rätt att döda dem då de är skapade och bör förbli 

så:52  

 

And though I conceive most animals (including man in all states of life) generally to be in a state of 
suffering, I have sufficient veneration for God, not to suppose that it will be for the best in the end; and that 
as they are created, they should remain so; otherwise we should have nothing to do when we saw any person 
afflicted with a lasting malady but to kill him.53 

 

Gompertz visar i citatet ovan på ett perspektiv som tar avstamp i en religiös övertygelse där 

han argumenterar för att Gud har skapat djuren, dit han räknar människan, och att det därför 

inte människans sak att förstöra skapelsen. Han pekar också på en uppfattning om att tillvaron 

för det mesta är lidelsefull, men att vi för den skull inte kan slå ihjäl den som lider då det 

skulle strida mot Guds plan. Även i en annan del av kapitlet hänvisar författaren till Gud; efter 

att Y har påstått att det strider mot Guds vilja att inte äta kött och döda djur svarar Z med att 

så antagligen inte är fallet och att människan tack vare Gud har ett förnuft. Med det följder 

förmågan att resonera vilket författaren hävdar att Gud kräver av människan. Här skiner 

(återigen) något av en förnuftstro fram. Denna inställning blir än tydligare i ett längre 

resonemang mellan Y och Z där den senare argumenterar för att också rovdjur ska avstå från 

att döda. Detta oavsett konsekvensen för artens överlevnad. Istället menar författaren – eller Z 

– att rovdjuren kan bli asätare och utöver det äta grönsaker. Gompertz visar återigen på en 

tanke om att djur har åtminstone en viss förmåga att vara rationella, varigenom de kan bli 

upplysta om det enligt Gompertz orätta i att döda och istället välja mer moraliskt gångbara 

födoalternativ.54 

Det kan här vara intressant att reflektera över de förhållanden som vid tiden 

rådde i England. Idag är det förhållandevis enkelt att välja bort köttprodukter för den som vill; 
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substitut och alternativa proteinkällor är inte någon bristvara. Men detta var inte fallet under 

1820-talet. Industrialiseringen var begränsad och de få järnvägar som fanns användes av den 

inhemska industrin.55 Vidare var möjligheterna att konservera och framförallt kyla maten 

begränsade, även om betydande framsteg gjorts av fransmannen Nicolas Appert vad gäller 

konserveringen av mat.56 Den mat som fanns var huvudsakligen den mat som kunde 

produceras lokalt. Att under sådana förutsättningar argumentera mot slakt och dödandet av 

djur framstår som en betydligt mer radikal handling än vad det var för Singer 150 år senare. 

Vidare påpekar Gompertz, fortfarande som Z, i bokens sjunde kapitel att han är medveten om 

köttets positiva effekter för människan och att dessa effekter inte var möjliga att uppnå genom 

annan föda, men menar att människan får anpassa sin arbetsbörda efter detta.57 Med andra ord 

var Gompertz villig att gå oerhört långt i sin övertygelse, och det är inte svårt att förstå varför 

hans samtid hade svårt att acceptera hans tankar och idéer i en tid då näringsrik mat inte 

nödvändigtvis var norm vid varje måltid och skulle bli så för en lång tid framöver. 

Fortfarande under de senare delarna av 1800-talet var kosten generellt av dålig kvalitet och 

innehöll spår av metaller, kopparsulfat och andra ämnen som ofta var direkt hälsovådliga att 

förtära, och mycket av det slaktade köttet kom från sjuka djur.58 Gompertz var sannerligen 

långt före sin tid. 

Var gäller dödandet av djur framkommer en viss skillnad mellan Gompertz och 

Singer, där den senare inte explicit uttrycker sitt ogillande inför att döda. Detta med anledning 

av att frågan om när det är rätt att ta ett liv är filosofiskt svår och människor har vitt skilda 

uppfattningar i frågan. Likväl för Singer ett kortare resonemang runt problemet som landar i 

en reflektion om att människan i sina moraliska överväganden och i sin omsorg också bör ta 

hänsyn till djuren för att undvika speciesism. Han poängterar vidare att bokens syfte inte är att 

utreda frågan om dödshjälp vilket förklarar varför ämnet får stå i bakgrunden. Singer medger 

att ett djurs liv inte nödvändigtvis är lika mycket värt som en människas, men att hänsyn ändå 

behöver visas till djurets förmåga att lida på samma sätt som hänsyn visas till människor med 

en mental kapacitet på en nivå lika hög eller lägre än djurets. Detta innebär enligt Singer inte 

att exempelvis dementa människor ska behandlas lika illa som djur utan att djur bör behandlas 

på samma sätt som dementa behandlas, att de ges lika skydd och hänsyn. Djur är inte till för 
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57 Gompertz (1992), 107. 
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att förbrukas utan har i likhet med människor en förmåga att lida som enligt Singer bör tas i 

beaktande.59  

 Här finns en betydande skillnad mellan Gompertz och Singer. Den förra 

författaren tar tydligt avstånd från att döda medan Singer i sin tur nästan helt kringgår en 

diskussion relaterat till det moraliska i att döda, istället utgår från en princip om att minimera 

lidande och undvika speciesism. Dessa skillnader kan ha sin grund i författarnas respektive 

bakgrunder. Peter Singer har vigt sitt liv åt filosofin och många före honom liksom han själv 

har ägnat mycket tid och utrymme åt att stöta och blöta frågorna och resonemangen för att 

hitta svagheter och styrkor i dem, varför han också i verkets resonemang försöker vara så 

konsekvent och utredande som möjligt. En diskussion om dödandets etik hade sannolikt blivit 

för omfattande att få med i Djurens frigörelse och Singer pekar själv på att det skulle flytta 

fokus från djurfrågor till en diskussion om dödshjälp.60 Det är min uppfattning att denna 

inställning från Singer kan vara en rent taktisk manöver för att inte skapa grogrund för fler 

kontroverser än vad han redan gjorde genom att ta ställning för djurens väl, inte minst då en 

sådan debatt riskerat överskugga de djurfrågor som lyfts. Därtill verkade Singer i en tid när 

engagemanget för djurens välbefinnande hade en om inte ansenlig historia så väl en historia 

som ständigt skrevs av såväl honom som andra, exempelvis argumenterade John Harris mot 

att döda djur för deras kött i antologin Animals, Men and Morals från 1971.61 Det fanns 

således inte samma behov för Singer att ägna utrymme i Djurens frigörelse åt att diskutera det 

moraliska i att döda djur då sådana resonemang för den intresserade fanns att tillgå på annat 

håll.62  

Gompertz ingick å andra sidan inte i någon större filosofisk tradition eller 

rörelse utan var en pionjär inom djurskyddsrörelsen och tänkandet kring det. Några egentliga 

föregångare hade han inte även om det funnits andra filosofer som i en begränsad utsträckning 

reflekterat över människans behandling av djuren; utöver tidigare nämnda Bentham hade John 

Locke argumenterat mot brutal behandling av djur då han ansåg att ett sådant beteende hos 

barn leder till att dess sympati också minskar mot människor.63 Bristen av föregångare kan 

vara förklaringen till att Gompertz så ingående diskuterade dödandet av djur. Ingen hade gjort 

                                                 
59 Singer (1990), 46-51.  
60 Ibid., 49. 
61 Harris, John, “Killing for Food”, i Animals, Men and Morals: An Enquiry into the Maltreatment of Non-
humans, red. Stanley Godlovitch, Roslind Godlovitch & John Harris (London, 1971), 109f. 
62 Den som mer utförligt vill läsa om Singers idéer kring att döda rekommenderas att läsa Practial Ethics som 
utkom i en tredje reviderad utgåva 2011.   
63 Locke (1693), §116. 
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det före honom varför han kan ha betraktat det som sin uppgift att vara heltäckande i sin 

argumentation för att inte lämna något outforskat och obesvarat. Och liksom han hade ett svar 

på varför människan inte ska döda djur hade han också ett svar på frågan om vi borde använda 

djur.  

 

2.3. Att använda djur och produkter från djur 
I en dialog mellan Y och Z i Moral Inquiries undrar Y varför Z motsätter sig användandet av 

mjölk. Som svar på frågan hävdar Z att mjölk inte är till för människan utan snarare är till för 

kalven. Gompertz utvecklar dialogen ytterligare varigenom hans egna ställningstaganden i 

frågan broderas ut. Han argumenterar för att den mjölk kon producerar är tillräcklig för att 

förse kalven med mat liksom det är den lämpligaste födan för kalvar. Att tvinga kon 

producera mer mjölk vore inte rätt mot kon då det utarbetar henne precis som det inte vore rätt 

att ersätta mjölken med en annan föda för kalven. Likaså anser Gompertz det vara fel att 

dricka mjölk från en ko vars kalv blivit tagen från mamman då kalven från första början inte 

borde ha blivit tagen, men att den mjölk som i sådana fall tas av kon inte bör säljas och att 

mängden mjölk som tas ska minska i en takt som tillåter att kon snart slutar producera mjölk. 

Av händelse att kalven dött en naturlig död, och alltså inte blivit dödad, menar Gompertz att 

det inte föreligger något fel i att ta den mjölk kon ändå producerar för kalven – men inte mer 

och inte längre än vad kalven hade behövt det. Liksom att ta mer mjölk från kon än vad hon 

producerar argumenterar Gompertz att det är fel att utarbeta hönan genom att ständigt ta 

hennes ägg och därmed tvinga henne att lägga nya. Dessutom menar författaren att äta ägg 

berövar kycklingen dess liv.64 

 Vad säger då Gompertz om användningen av produkter som läder och kött från 

djur som dött av orsaker andra än slakt? Även om han inte förordar användningen av 

produkter som kommer från djuren, till exempel deras skinn och talg, anser han att det är 

lämpligare att ta produkterna från djur som har dött på naturlig väg än att döda dem för 

produkterna. På detta sätt menar Gompertz att det dessutom blir mer av produkterna då djuren 

tillåts föröka sig som de vill istället för att gå en för tidig död till mötes. Författaren visar på 

samma pragmatiska inställning också vad gäller ätandet av kött, vilket Gompertz hävdar går 

att göra så länge djuret har dött på naturlig väg eller om det har dödats i självförsvar och 

djuret inte var vid dålig hälsa när det dog. Det är också oslaktat kött Gompertz lyfter fram 
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som basvaran jämte grönsaker för människans livsmedelsförsörjning. Han medger dock att 

det är svårt att vara perfekt, att ständigt vara konsekvent, när en majoritet ständigt handlar på 

ett sätt som gör det svårt att leva helt i enighet med de strikta regler en följer. Produkter av 

djur var så vanligt förekommande att det enligt Gompertz skulle vara svårt att ens bo i ett hus 

om hans principer följdes till punkt och pricka. Likväl påpekar han, i samband med en dialog 

mellan Y och Z om att äta slaktat kött köpt från en slaktare, att det är upp till var och en att 

handla efter sin övertygelse och inte sanktionera det orätta.65  

Gompertz visar som nämnt en förhållandevis pragmatisk inställning i vissa av 

dessa frågor. Det finns tillfällen då det inte är omoraliskt att äta eller använda produkter från 

djur. Detta kan bäst förstås i ljuset av den tid Gompertz levde i, och här vill jag återkoppla till 

det som sades i det förra kapitlet om kvaliteten på den mat som vid tiden fanns i England. 

Näringsrik mat var inte standard vid engelsmännens måltider under 1820-talet, varför en viss 

pragmatism blev nödvändig att ha för att inte tyna bort av näringsbrist och sjukdomar 

relaterade till det.  

 En sista sak är nödvändig att säga om Lewis Gompertz innan vi vänder blicken 

till framtiden och Peter Singer. Gompertz menade att det är orätt att använda djur för arbete. 

Detta hävdade han skedde under tvång och ledde till lidande hos djuren. I naturen, menar 

Gompertz, arbetar djuren för sig själva och inte utför mer arbete än vad de behöver. Istället 

för att slita ut djur, som inte av fri vilja arbetar för människan, menar Gompertz att människor 

frivilligt kan ta deras ställen vid plogar och kolvagnar. Detta menar han också skulle sätta fler 

människor i arbete. Lewis Gompertz var dock övertygad om att djuren gick att utbilda 

varigenom de skulle knyta starkare band till människorna och själva fatta beslutet att hjälpa 

människan med dennes arbete.66 

Här lyser upplysningens tanke om framsteg och förbättring genom rationalitet 

som tydligast med den justeringen att förnuftet inte enbart var utvecklingsbart hos människan; 

Gompertz ville sprida upplysning också till andra arter och var av uppfattningen att detta var 

ett genomförbart projekt. John Locke presenterade 1690 en idé om att människan föds som en 

tom tavla vilken genom erfarenheter blir fylld, varför utbildning spelar en väsentlig roll i 

individens utveckling. Det är inte någon främmande tanke att Gompertz tagit intryck av idén 
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och efter att ha tyckt sig observera rationella drag hos andra arter, vilket har redogjorts för i 

avsnitt 2.1. Djurs upplevelseförmåga, funnit det plausibelt att också djur går att utbilda.67 

Peter Singer å sin sida blev ställd inför helt andra utmaningar. Nu var slakten 

industrialiserad, och djuren återfanns som försöksdjur i laboratorier. Det andra kapitlet i 

Djurens frigörelse ger beskrivningar av experiment som både har utförs och som vid tiden för 

skrivandet av boken utfördes på djur. Såväl militära projekt som civila experiment täcks i 

kapitlet. Singer beskriver ett antal experiment som utförs av den amerikanska militären och 

vars nytta har ifrågasatts även av chefsforskare för de avdelningar som ansvarat över 

experimenten. Författaren beskriver hur apor och andra djur i ett sådant experiment har utsätts 

för långvarigt TNT-intag såväl som bestrålning, kemiska gaser och radioaktiva ämnen i syfte 

att mäta sådant som prestationsförmåga och påverkan av ämnena. Han beskriver också 

träningsprocesser som kan pågå i uppemot en månad under vilka fastbundna apor utsätts för 

elchocker för att prestera på ett visst sätt – innan de slutligen utsätts för experiment med 

radioaktiva ämnen och stridsgaser. Experimentens nytta hävdar Singer ofta är osäkra och 

innebär dessutom ett enormt lidande för djuren.68 

 Ett av de civila experiment som Singer tar upp är Harlows och Suomis berömda 

experiment där apor som fortfarande var bäbisar togs från sina mödrar i syfte att framtvinga 

depressioner. Deras experiment motiverades med att de ville se hur bäbisarna reagerade på 

frånvaron av en moder. Bäbisarna placerades hos tygapor som agerade surrogatmammor, med 

den lilla justeringen att dessa kom att försöka skada bäbisarna för att se hur de agerade när 

modern, alltså tygapan försökte skada dem. Ytterligare experiment duon utförde på apor och 

apbäbisar beskrivs också, till exempel ett där tygapan i det nyss nämnda experimentet har 

ersatts av en fullvuxen och aggressiv apa som misshandlar och i vissa fall också dödar 

apbebisarna. I samband med beskrivningar av Harlows och Suomis experiment lyfter Singer 

fram något anmärkningsvärt; psykiatrikern John Bowly, som Harlow och Suomi fick besök 

av, hade redan gjort studier på föräldralösa barn för att se hur förlusten av modern påverkade 

dem. Vid läsning av Singer framgår det att han anser forskarduons förehavanden vara etiskt 

tvivelaktiga och vetenskapligt svårmotiverade då liknande forskning redan utförts. Singer 

kommenterar vidare att liknande forskning fortsatte även efter duons experiment, trots 

Bowlys tidigare forskning och trots att forskare redan studerat föräldralösa schimpanser som 

levde i det vilda. De ovan nämnda experimenten är enligt Singer inte några enskilda 
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företeelser utan är vanligt förekommande, och pekar enligt författaren på en utbredd 

speciesism där djurens lidande inte visas någon som helst hänsyn.69 

Peter Singer fortsätter med att påtala att han inte motsätter sig alla experiment på 

djur. Istället väljer han en mer pragmatisk inställning. Han förordar att alla experiment vars 

nytta inte är brådskande stoppas och i övriga forskningsområden fasa ut djurförsöken mot 

andra metoder. Han poängterar också att även forskare inom medicin ställer sig skeptiska till 

djurförsök då människor och djur ofta reagerar olika på olika substanser och kemikalier, 

varför djurförsöken gör det svårare att få grepp om hur människan påverkas av dem.70 

Likt Gompert argumenterar Singer mot att äta kött och hävdar att de 

missförhållanden djuren utsätts för i köttindustrin vida överskuggar andra missförhållanden i 

världen. Detta då den mängd djur som årligen föds upp och slaktas i industrin vid tiden då 

Djurens frigörelse skrevs översteg fem miljarder – bara i USA. Singer tar upp de amerikanska 

kycklingarnas situation och pekar på de förhållanden som råder i uppfödningen, där nykläckta 

kycklingar trängs i små burar där de knappt har plats att röra sig och utöver det utsätts för 

allehanda psykiska och fysiska påfrestningar för att växa snabbare. Stressen leder ofta till att 

kycklingarna angriper varandra, inte sällan med kannibalism som följd – varför vissa 

uppfödare började klippa näbben av kycklingarna för att de inte skulle kunna angripa 

varandra. Singer påpekar vidare att de nykläckta kycklingarna som är av fel kön snabbt 

sorteras bort för att gasas eller kvävas till döds då de saknar kommersiellt värde. Det är enligt 

författaren inte ovanligt att en del av kycklingliken mals ner och blir föda åt värphönorna.71 

 Singer redogör också för andra missförhållanden i köttindustrin. Han pekar på 

att grisarna tas från sina mödrar redan som kultingar vilket orsakar trauman för såväl mor som 

kulting – något han senare pekar på också gäller kor och kalvar. De sociala mönster de 

uppvisar i det fria menar Singer är en ouppnåelig utopi i de trånga utrymmena i fabriken 

vilket leder till stress, vilket har som konsekvens att de angriper varandras svansar och slåss. 

För att grisarna ska behålla sin vikt klipper grisbönderna svansarna av dem, så kallad 

svanskupering. Singer pekar på att forskare sett att svansbitning går att minska bara 

underlaget täcks av halm och grisarna får annat att stimulera sig med – en lösning industrin 

inte har anammat. Stressen leder också till att många grisar dör, antingen i fångenskap eller på 

väg till slakten. Också korna lever enligt Singer i missförhållanden som inte är helt olika 
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grisarna och kycklingars liv i djurfabrikerna. Kalvarna tas tidigt från mödrarna och även 

korna förvaras i trånga utrymmen vilket Singer menar leder till stress också för korna. Han 

påpekar vidare att kalvarna inte erbjuds möjlighet att idissla då detta påverkar köttets färg 

varför de ofta har besvär med matsmältningen och får järnbrist. Singer beskriver 

fortsättningsvis hur mjölkkorna årligen blir dräktiga för att producera mjölk och hur de 

mjölkas uppemot tre gånger om dagen tio månader om året. Därutöver påtalar författaren att 

den kost de ges är illa anpassad för kornas matsmältningssystem men för producenten innebär 

att produktionen ökar.72 

Vad föreslår då Singer att vi kan göra för att minska lidandet för djuren? Han 

ger ett par exempel på hur individer kan engagera sig för att minska djurens lidande, men 

konstaterar att det enskilt viktigaste beslutet som någon kan ta är att bli vegetarian då det är en 

praktisk och dessutom genomförbar handling.73 Här överensstämmer Singers och Gompertz 

tankar, sånär som på den detaljen att Singer inte argumenterar för att människan ska bli 

asätare. Skillnaden kan bäst förstås i de historiska kontexter författarna var verksamma i, där 

proteinalternativen och framförallt alternativen till näringsrik och bra mat var få på Gompertz 

tid. Sådana problem stod inte Singer inför varför en så drastisk åtgärd inte behövde vidtas för 

att mätta människan, Singer argumenterar för att det vore möjligt att mätta fler munnar om vi 

lät bli att äta djur. Detta genom att vi istället för att först odla proteinrika växter som vi sedan 

matar till djuren, vilka vi därefter äter upp helt enkelt själva äter växterna vi odlar. På så sätt 

skulle vi enligt Singer kunna tillvarata uppemot 20 gånger så mycket protein än om vi först 

utfodrar djuren på det.74  

Angående experiment på djur nämner Gompertz inte ett ord om detta, vilket 

sannolikt har att göra med att det inte var ett lika utbrett fenomen på 1820-talet som vad det 

senare kom att bli. Med tanke på hur Gompertz i övrigt argumenterar är det inte särskilt svårt 

att föreställa sig att han skulle ta starkt avstånd från experiment på djur i alla sammanhang – 

för att inte tala om hur han skulle reagera på det lidandet djuren utsätts för i fabrikerna. Dock 

är de i alla avseenden överens om det förkastliga i köttproduktionen och de biprodukter den 

medför, här ligger framförallt den stora skillnaden i att Gompertz stred mot mindre bönder 

och slaktare medan Singer har en hel industri att kämpa mot. Sammanfattningsvis kan här 

sägas att Singer och Gompertz ställdes inför till synes olika problem, vilka dock utifrån 
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författarnas perspektiv kan sägas bottna i en gemensam sak; avsaknaden av medlidande för 

andra arter samt en exploatering av dem.  

 

2.4. Jämlikhetstanken 
Som vi kunde se i avsnitt 2.1 Djurens upplevelseförmåga är förmågan att lida central för såväl 

Lewis Gompertz som Peter Singer. Utifrån detta bygger bägge författarna vidare på sin 

argumentation, och kommenterar såväl dödandet som användandet av djur. Min uppfattning 

är att deras argumentation bottnar i en slags jämlikhetstanke. Som vi kunde se på sidan 16 i 

den här uppsatsen framstod skillnaderna mellan människa och djur minimala i Gompertz 

ögon, och han identifierar såväl lidandet som förnuftet som två egenskaper som gör att djuren 

liknar människan. Han argumenterar vidare för att alla varelsers lycka, eller lidande, bör vara 

jämlikhet och att kvantiteten av lycka är avgörande för en varelses välfärd, och han uttrycker 

en vision om att lyckan ska vara jämlik; ingen varelse ska vara mer eller mindre lycklig än 

någon annan.75 Det är dock inte någon ödmjuk, eller snarare ädel, jämlikhet Gompertz 

förordar:  

 

By Axiom 1, all animals should be equal in degrees of happiness; and when one being, A, receives an injury 
from another being, B (both being equal), the situation of A becomes worse than that of B, by the act of B 
(see Axiom 6): therefore if A should possess a passion of revenge, in gratifying which he would receive 
pleasure, and generate pain in B, so as to restore the balance of pleasure and pain, the evil would then 
become compensated. [---] But revenge should not descend to cruelty: it should not cause retaliation with 
more force than the injury received, and should seldom be given way to at all; because in most cases the 
benefit the revengeful receive is trifling in proportion to the injury done to the aggressor.76 

 

I citatet ovan kan vi se att Gompertz argumenterar för en rättsprincip som grundar sig på 

principen öga för öga, tand för tand. Den skada som en varelse åsamkar en annan varelse har 

den skadade varelsen rätt att utsätta sin angripare för om den angripne får njutning, eller 

lycka, av detta. Det med anledning av att balansen mellan lidande och lycka skulle utjämnas. 

Gompertz påpekar dock att hämnden ska vara proportionerlig och inte grym, liksom det sällan 

är rättfärdigt att söka hämnd då den som hämnas sällan får ut mer njutning av hämnden än den 

skada som hämnden orsakar. Det går således att konstatera att författarens jämlikhetstanke 

handlar om att lidande såväl som lycka ska vara jämlik mellan varelser, liksom ingen annan 
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varelse bör orsaka någon annan varelse lidande då detta leder till en obalans i mängden lycka 

och lidande. Men varifrån kan rötterna till denna jämlikhetstanke härstamma, vad kan ha 

inspirerat dess framväxt? För att förstå den politiska och idémässiga kontext Gompertz befann 

sig i blir det relevant att titta på vilka debatter som var aktuella omkring tiden innan Moral 

Inquiries skrevs.  

Även om den amerikanska revolutionen först tog fasta på upplysningens ideal 

tycks den engelska jämlikhetsdebatten tagit särskild fart i samband med den franska 

revolutionen 1789, dock kunde engelsmannen och författaren Thomas Paine (1737-1809) på 

nära håll betrakta den amerikanska revolutionen, vilken han också spelade en viss roll i 

genom sitt verk Common Sense från 1775.77 Den franska revolutionen tar han i sin Rights of 

Man (på svenska Människans rättigheter) från 1791 i försvar och lyfter fram att de två 

revolutionerna, den amerikanska respektive den franska, har lett till ”ett system av grundsatser 

lika allmänneliga som sanningen och människans existens, sammanfogade moral med politisk 

lycka och nationellt välstånd”.78 De principer som revolutionerna stod för betraktade han 

alltså som universella, och han påtalar vidare att de är naturliga rättigheter. I grundsatserna 

lyfter han bland annat fram att människan redan från födseln är fri och har en rad rättigheter, 

till exempel rätten att vara fri från förtryck.79  

En annan viktig gestalt i debatten omkring den franska revolutionen är 

författarinnan Mary Wollstonecraft (1759-1797). Likt Gompertz var hon Londonbo och var 

under slutet av 1700-talet ett välkänt namn i stadens intellektuella kretsar där hon kom i 

kontakt med personer som Paine och Joseph Priestley. 1792 lät hon ge ut verket A Vindication 

of the Rights of Women (på svenska Till försvar för kvinnans rättigheter). Där argumenterade 

hon för att kvinnan likt mannen i grund och botten hade ett utvecklingsbart förnuft liksom att 

kvinnan likt mannen bör bli en fri medborgare. Här kan vi se en parallell till Gompertz, som 

delvis tog djurens förnuft som utgångspunkt i sin argumentation för att behandla djur bättre.80 

 Som svar på Rights of Men och A Vindication of the Rights of Women skrev 

Thomas Taylor (1758-1835) under pseudonym verket A Vindication of the Rights of Brutes i 

vilken han parodierar Paines och Wollstonecrafts idéer genom att dra dem till sin yttersta 

spets – lika rättigheter också för djuren. Taylor var ingen anhängare av idén om jämlikhet och 

                                                 
77 McKay m. fl. (2012), 657. 
78 Paine (1791), 187. 
79 Ibid., 187. 
80 Wollstonecraft (1792), 7, 95 och 264f. 
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ville med sin parodi visa på de absurda konsekvenser Wollstonecrafts och Paines idéer skulle 

leda till om de principfast höll fast vid sin filosofi.81 

Påverkade författare som Wollstonecraft, Paine och Taylor Gompertz tänkande? 

Inte nödvändigtvis, däremot pågick det åtminstone sedan det sena 1700-talet en debatt om att 

utöka de mänskliga rättigheterna till att inkludera fler än männen, liksom att det inte enbart 

var männen som var förnuftiga. Samtidigt bör påpekas att Wollstonecraft menade att 

människan var överlägsen djuren då de senare enligt henne saknade förnuft, en idé som allt att 

döma går stick i stäv med Gompertz övertygelse.82 Men detta är sekundärt för att förstå den 

tidens rådande debattklimat. Det centrala är att det förekom en debatt om jämställdhet, förnuft 

och rättigheter i de intellektuella kretsarna varför det inte är otänkbart att Gompertz fann 

näring åt sina idéer bland de idéer som gavs till uttryck av andra tyckare och tänkare; snarare 

ter det sig som osannolikt att den intellektuellt nyfikne Londonbon inte kom i kontakt med 

debatterna och lät sig influeras av dessa i den egna kampen efter en jämlikhet som sträckte sig 

över artgränserna.  

Som en del av debatten om att göra de mänskliga rättigheterna mer inkluderande 

återfanns debatten om slaveriet som pågick i England och Storbritannien omkring sekelskiftet 

1800. Slaveriet kom att avskaffas i landet 1807, men detta innebar inte ett slut på slaveriet då 

det fortfarande i de brittiska kolonierna förekom slaveri och den som var slav utanför England 

vid vistelse i landet inte blev fri utan fortsatte vara slav när den lämnade landet.83  

Tidigare i uppsatsen har det gjorts klart att Lewis Gompertz var bekant med 

åtminstone en del av John Lockes arbete, och i Two Treatises of Government ägnar Locke ett 

kapitel åt att diskutera och fördöma slaveriet med utgångspunkt i den naturliga lagen. Enligt 

Locke saknar människan rätten att sälja sig och underkasta sig någon annans vilja, än mindre 

har någon människa rätt att underkasta någon annan sin vilja.84  

Idén att ingen människa kan äga sin nästa återkommer i Moral Inquiries, där 

Gompertz redan i början av det första kapitlet uttrycker en vision om ett jämställt samhälle där 

människorna samarbetar och sympatiserar med varandra och ser sin nästa som sin broder. Han 

tar bestämt avstånd från slaveri liksom han, som tidigare redovisats i avsnitt 2.1 Djurs 

upplevelseförmåga, inte bara liknar djurägarnas behandling av djuren med behandlingen av 

                                                 
81 Taylor (1792),vi-vii. 
82 Wollstonecraft (1792), 39. 
83 Mtubani (1983), 71-74. 
84 Locke (1689), 283ff. 



31 
 

slavar utan rätt och slätt kallar det för slaveri. Människa såväl som djur, menar han, ska arbeta 

för sitt eget väl och inte för någon annans.85  

När Peter Singer skrev Animal Liberation såg samhället annorlunda ut än vad 

det gjorde när Gompertz var verksam. I stora delar av världen hade stora sociala förändringar 

skett; slaveriet hade avskaffats, kvinnor fått rösträtt, den amerikanska medborgarrättsrörelsen 

hade haft betydande framgångar och så även koloniernas befrielserörelser. Samtidigt var 

situationen för djuren knappast bättre än vad den var på Gompertz tid; djurhållningen sköttes i 

industriell skala och ett oräkneligt antal djur användes i laboratorier för allehanda experiment.  

För Peter Singers resonemang om jämlikhet är det lika hänsyn till intressen som 

är centralt, inte lika behandling. Människor är individer och ingen är den andra lik vad avser 

exempelvis intellektuell, fysisk eller moralisk förmåga, vilket är ett skäl till varför Singer inte 

uppfattar det som lämpligt att ha ett jämlikhetskrav som utgår från egenskaper. Detta med 

anledning av att det, enligt Singer, då blir alltför enkelt att exkludera människor (och djur) 

från jämlik hänsyn om sådana premisser utgör jämlikhetens grund. För Singer är det intressen 

som skall tas i beaktning då det enligt honom inte finns några skäl att visa någon individs 

intressen mer hänsyn än en annan individs dito. Grunden till jämlikhetsprincipen ligger enligt 

författaren i förmågan att uppleva lidande, vilket är en ståndpunkt som mer ingående har 

redovisats i avsnitt 2.1. Djurs upplevelseförmåga. Det kan dock vara svårt att mäta lidande 

mellan såväl individer som mellan arter, men författaren gör gällande att det är irrelevant för 

hur vi som människor väljer att behandla djur då de likt människor har en förmåga att lida.86 

Till skillnad från sin djuretiska föregångare argumenterar inte Singer för en 

balans mellan lycka och lidande hos olika varelser, utan hänsyn ska i möjligaste mån visas till 

individens intressen att undslippa lidande och uppleva välbehag. Då arter och individer har 

olika förutsättningar och behov behöver vi också anpassa oss vad gäller de åtgärder vi vidtar 

för att uppfylla dessa behov. Någon jämlik lycka är därför inte aktuell i Singers idévärld; olika 

varelsers behov och egenskaper är för olika för att det ska vara relevant att eftersträva. Klart 

står dock att Singer inte anser att välbefinnandet går att hitta i trånga utrymmen på slakteriet 

eller i plågsamma experiment med tveksam vetenskaplig nytta, ståndpunkter som redogjordes 

i det förra avsnittet. Med risk för att bli repetitiv och övertydlig är det förmågan att känna 

                                                 
85 Gompertz (1992), 21ff, 31, 57f och 119f.  
86 Singer (1990), 31-46. 
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smärta som är av relevans, att begränsa sin moraliska omsorg efter andra egenskaper och 

förmågor riskerar enligt Singer att leda till såväl artförtryck, sexism och rasism.87 

Både Lewis Gompertz och Peter Singer ger uttryck för en jämlikhetstanke som 

inte enbart är begränsad till människan, också de icke-mänskliga djuren och deras intressen 

strävar de efter ska visas hänsyn i människans beslutsfattning. Hur de bemöter problemet 

skiljer sig åt, där Gompertz trycker på för vad som närmast kan beskrivas som en total 

jämlikhet där millimeterrättvisa ska eftersträvas medan Singer lyfter fram lika hänsyn till 

behov som grundläggande för vår moraliska omsorg.  

  

                                                 
87 Singer (1990), 35 och 49f. 
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3. Avslutande resonemang  
Trots att det skiljer över 160 år mellan det att Lewis Gompertz föddes och Peter Singer föddes 

argumenterar de för en liknande omställning i fråga om människans moraliska omsorg. Deras 

argumentation bottnar framförallt i en slags jämlikhetshetstanke, där hänsyn ska visas inte 

bara till människans intressen och behov utan också till de behov och intressen som djur har. 

Ytterst är det för de två författarna förmågan att lida, fysiskt som psykiskt, som är relevant för 

hur vi väljer att handla moraliskt gentemot andra varelser. Följaktligen tar de avstånd från 

plågsam behandling av djur.  

Även om författarnas slutsatser i mångt och mycket överensstämmer finns flera 

skillnader mellan hur de har nått dem. Den kanske tydligaste skiljelinjen är hur de två närmar 

sig frågan om förnuftet. För Lewis Gompertz ter det sig tämligen självklart att djur har 

åtminstone en begränsad förmåga att vara rationella, vilket anges som ett skäl för människan 

att förändra hur de behandlar djuren. Peter Singer däremot ser en fara med ett sådant 

resonemang då det riskerar leda till att människor med begränsad rationell kapacitet inte får 

sina behov tillgodosedda utan behandlas sämre; rationalitet är för honom inte något som är 

inkluderande utan snarare exkluderande. Hur kan denna väsentliga skillnad förstås?  

Av allt att döma var Lewis Gompertz en sentida upplysningsfilosof som hade en 

stark tro på förnuftets utvecklingsbarhet. Hos djuren tyckte han sig se drag av rationalitet och 

förnuft och tolkade såväl som begripliggjorde observationerna utifrån de kunskaper han redan 

hade om det mänskliga förnuftet. Således blev det för honom rimligt att anta att djuren var 

mer eller mindre rationella, och att djuren i likhet med människan hade ett förnuft som var 

utvecklingsbart. Han gjorde helt enkelt en epistemologisk, eller kunskapsteoretisk, tolkning av 

den data som han förfogade över; han verkar dock ha varit tämligen ensam i sin tid om att 

göra en sådan tolkning. Peter Singer däremot berör inte frågan om djurens rationalitet på 

samma djupgående sätt som Gompertz, vilket enkelt kan förklaras med att han anser att 

förmågan att tänka rationellt saknar relevans för vår omsorg. Medan Gompertz närmast 

förmänskligar djuren väljer Singer att låta bli att plädera för djurens eventuella rationella 

likheter med människan och istället konsekvent peka på deras förmåga att lida – en förmåga 

som inte låter sig begränsas av arttillhörighet. 

I texten har författarnas olika ståndpunkter fortlöpande diskuterats varför jag 

inte ämnar uppehålla mig vid att ytterligare diskutera och dissekera dessa, framförallt då jag 

menar att samtliga perspektiv de presenterar bygger på tanken om jämlikhet och lika hänsyn 
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till intressen – det är blott deras vägar dit som skiljer sig åt. Grunden för jämlikheten hos såväl 

Gompertz som Singer är friheten från att utsättas för lidande. Det är i denna enkla formulering 

som vi finner svaret på den fråga som ställs i uppsatsens titel, Varför frigörelse för djuren? 

Djur har i likhet med människor en förmåga att uppleva. De kan känna glädje, skräck och 

förtvivlan, vilket enligt författarna är skäl nog att beakta djurens välbefinnande när vi fattar 

moraliska beslut. Det är ett utilitaristiskt synsätt som författarna presenterar där målet är att 

minska lidandet för djuren för att istället öka deras känsla av välbehag. De må ha olika 

uppfattningar om hur frigörelsen rent konkret ska se ut men är på en punkt överens: en 

vegetarisk kost är nödvändig för att djurens lidande ska minska.  

Vad jag finner intressant i en jämförelse mellan Gompertz och Singer är hur lika 

deras slutsatser är trots att de verkade i olika tidsåldrar. Trots vitt skilda förutsättningar att 

välja en kött- och djurfri kosthållning såväl som livsstil identifierar båda två en orättvisa i 

människans behandling av djuren och väljer att agera enligt sina respektive övertygelser. Men 

medan Gompertz fick minimalt genomslag under sin livstid kom Peter Singer att bli något av 

en förgrundsgestalt för den moderna djuretiska rörelsen, något jag hävdar framförallt beror på 

de skillnader som ett för- respektive ett postindustriellt samhälle erbjuder individen att välja 

en alternativ livsstil utan att den behöver tumma på den egna livskvaliteten. Därutöver hade 

människan under 1900-talet sett en rad befrielserörelser runtom i världen; kanske var det 

nödvändigt att människorna i vår omedelbara närhet upplevde frihet innan vår empatiska 

cirkel var redo att i större grad utvidgas till att inkludera även djuren?  
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