Djuren i människans klor

Innehåll
Inledning
Birgitta Johansson

7

Doolittle eller Descartes – hur ser vi på djuren?
Sverre Sjölander

19

Hur vilda är våra husdjur?
Per Jensen

29

Ökad trygghet och minskat blodtryck
– att må bra av sällskapsdjur
Barbro Beck-Friis och Johan Beck-Friis

37

Sådan husse och matte – sådan hund och katt
Kerstin Malm och Ingrid Redbo

49

Behövs det ”körkort” på sällskapsdjur?
Charlotte Berg och Linda Keeling

59

Husdjursavel – hur mycket är nog?
Per-Erik Sundgren

69

Hund och katt – med olika status i samhället
Eva Axnér och Bodil Ström Holst

79

Råttan som nyttodjur och hatobjekt
Marianne Jensen Waern

89

Hästen – från atlet till ”gosedjur”
Merike Roneus

99

”Djur har också mänskors känslor”
– bara i fablernas värld?
Hanna Augustsson och Linda Keeling

109

För lite eller för mycket sömn kan ge störda djur
Kerstin Olsson

123

Behandling av djur – för vem och till vilket pris?
Eva Hertil

133

5

Homeopati – en 200 år gammal lära som
ännu inte visat sig fungera
Torkel Ekman

143

Fakta om djurskydd i Sverige

151

Är Sverige världsbäst på djurskydd?
Helena Striwing

157

Djurskyddets dilemman
Kalle Hammerberg

165

Välmående djur utomhus
– om bonden anstränger sig
Stefan Gunnarsson

175

Är litet alltid vackert och stort alltid fult?
Per Wallgren

183

Hade djuren det bättre förr?
Niklas Cserhalmi

195

Oxen och humanismen
Olle Pettersson

207

Har vi rätt att använda djuren?
Dan Egonsson

211

Djurens värde och människans värdighet
Helena Röcklinsberg

221

Djur och människa – kan vi fördjupa relationen?
Monica Libell

233

Kära lilla gris – om att älska den man äter
Peter Sylwan

245

6

Djuren i människans klor

Inledning
Vilken rätt har vi människor att använda djuren? Vi
slog klorna i dem när vi gjorde dem beroende av
oss för många tusentals år sedan. Hur har de det
idag – i hagar, stall, ladugårdar och i våra hem?
Sverige har en bra djurskyddslag – är den en
garanti för att djuren mår bra? Eller är det mest vi
själva som ska må bra? Kan vi använda djuren
utan att de lider? Har vi rätt att döda djur för att få
äta kött? Hade de det bättre förr kanske?

De flesta av oss har någon sorts relation till husdjur,
både lantbrukets djur och sällskapsdjur. Vi älskar dem
eller äter dem – eller bådadera. Den här boken speglar en rad olika infallsvinklar och synsätt på djur –
med hjälp av forskare som skriver utifrån sina
ämnesområden och specialiteter. En viktig fråga som
kommer igen i flera kapitel är om dagens djurhållning
gör det lagen säger att den ska göra: låta djuren leva i
en bra miljö där de har möjlighet att bete sig på ett
naturligt sätt. Ska djuren vara ute eller inne? Gör de
ekologiska djurhållarna rätt mot sina djur? Och hur
mycket ska vi förmänskliga djuren – är det bra för dem
att vi anser att de är som vi? Hur länge ska vi behandla
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våra djur – gör vi det för deras skull eller vår egen?
Hur långt får vi driva aveln? Hur ska konsumenterna få
lust att betala mer för och köpa svenska djurprodukter,
om vi nu tror att djurskyddet är bättre här än i andra
länder?
Boken har drygt tjugo kapitel som berättar om var
vetenskapen står idag när det gäller kunskap om djuren och synen på dem. Kapitlen överlappar delvis
varandra; samma frågor speglas ur olika vinklar. I början ligger artiklar som handlar mycket om människan
och djuren. Sedan kommer kapitel om några speciella
djurslag: hund, katt, råtta och häst. Därefter kapitel
om djurens känslor och sömnbehov, och om hur sjuka
djur kan behandlas. Efter det en kort faktagenomgång
av djurskyddslagen, följd av några artiklar om hur
lagen tillämpas. Mot slutet av boken ligger kapitel
med inslag av etik, moral och idéhistoria. Sist presenteras en halländsk grisbonde som samarbetar med en
forskare för att få sina djur att må bra.
Sverre Sjölander inleder boken; han är professor i etologi
(läran om djurens beteende) på Linköpings universitet.
Han tar upp många aspekter som fördjupas av andra
författare senare i boken. En av hans frågor är om djuren
är ungefär som vi – eller mera som reflexmaskiner.
Idag tycker allt fler att djuren är som vi i en tid då vi
får vår mesta djurkontakt via sällskapsdjur. Ännu
värre är det när djuren förgulligas, skriver Sverre
Sjölander. Vår medfödda ömhet för gulliga småbarn
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utnyttjas och kommersialiseras när teddybjörnen och
Musse Pigg får småbarnsdrag.
Djur och människor

Hur vilda är våra husdjur? I grunden är en modern
tamgris inget annat än ett polerat vildsvin, och en
mops är en varg som ser lite annorlunda ut, skriver
Per Jensen som även han är etologiprofessor på
Linköpings universitet. Han målar utvecklingen från
den tid för länge sedan då människan gjorde husdjuren beroende av sig, till riskerna med dagens djurhållning. Under mer än tiotusen år skedde en gradvis
avel, men under 1900-talet har det gått fort. Det finns
all anledning att vara orolig. I framtiden behöver vi
djurmiljöer som tar större hänsyn till djurens naturliga beteende, men också djur som klarar av att leva ett
mer naturligt liv.
Vi mår bra av att umgås med sällskapsdjur, skriver
Barbro Beck-Friis och Johan Beck-Friis. Hon är läkare
och professor i ålderssjukdomar, han är veterinär och
informationschef på Sveriges Veterinärförbund. Vi
känner oss älskade och viktiga tillsammans med djur,
och de är mindre hotfulla än människor. Hundar kan
faktiskt sänka blodtrycket hos sina ägare. Sällskapsdjur
är helt enkelt bra för människans hälsa, och djur
används allt oftare i vården.
Katter och hundar är olika, precis som sina ägare.
Kattägaren vill ha ett självständigt djur, medan hundägaren vill ha ett djur som går att bestämma över. De
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behandlar sina djur på olika sätt. Men hur mycket
beror egentligen på skillnader mellan hund och katt –
och hur mycket beror på ägarens fördomar? Alla beteenden hos både hundar och katter går att påverka, och
katt- och hundvärlden har mycket att lära av varandra.
Det skriver Kerstin Malm som är filosofie doktor i etologi och Ingrid Redbo som är docent i etologi vid
Uppsala universitet.
Behövs det ”körkort” på sällskapsdjur? Frågan ställs i
ett kapitel av Charlotte Berg och Linda Keeling.
Charlotte är docent i husdjurshygien och arbetar på
Djurskyddsmyndigheten i Skara. Linda är professor i
djurskydd på Institutionen för husdjurens miljö och
hälsa vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Zoohandlaren måste ha ”körkort” på djuren – däremot
inte hans kunder. ”Körkort” på djur för privatpersoner
är knappast aktuellt, enligt de två författarna. Men
djurägandet är ingen rättighet, och ägaren har skyldighet att sköta djuret så att det mår bra.
Husdjursavel – hur mycket är nog? Hur mycket får
människan förändra djurens utseende? Och hur
mycket ska djuren tvingas prestera och producera?
Vilka risker finns det? Per-Erik Sundgren tar avstånd
från dagens avel där de extrema individerna hela tiden
väljs ut. Det är emot naturens ordning och kan leda
till allvarliga skador. Per-Erik är agronomie doktor
och pensionerad forskare från Institutionen för hus10

djursgenetik vid SLU.
Om hund, katt, råtta och häst

Hund och katt har olika status i samhället. Katter
lämnas vind för våg i tron att de är halvvilda och kan
ta hand om sig själva. Svenska hundägare är däremot
ansvarsfulla. Kattägarna kan säkert bli lika bra om de
lär sig mer om sitt djur, skriver veterinärmedicine
doktor Eva Axnér som forskar om reproduktionen
hos kattdjur vid SLU och Bodil Ström Holst som är
biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Bästa sättet att höja kattens status i samhället är att kastrera alla katter som inte ska
gå i planerad avel, anser de. På semestern kan både
katten och hunden bli problem. Ska djuret följa med
till utlandet? Vilka faror hotar, och vilket utbyte har
djuret egentligen av resan?
Råttan är både nyttodjur och hatobjekt, skriver
Marianne Jensen Waern som är veterinär och professor
i komparativ medicin vid SLU. Personligen tycker
hon om råttor och ser dem i första hand som nyttodjur. I rollen som försöksdjur har de ökat vår medicinska kunskap dramatiskt. Vissa människor är livrädda
för råttor, andra har dem under tröjan. Råttan är skadedjur, sällskapsdjur och försöksdjur – allt på en gång.
Från vildhäst via krigshäst och arbetshäst – till dagens
ridhäst för sport och rekreation. Hästen är en fantastisk
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atlet, men fortfarande en gräsätare anpassad till ett liv
på stäppen. Sker dagens hästhållning på hästens eller
människans villkor? Kunskapsbrist är ett stort problem
idag när vi har många nya hästägare som inte har de
gamla hästkarlarnas djupare förståelse av hästens behov,
skriver Merike Roneus. Hon är veterinärmedicine doktor
och statsveterinär i hästsjukdomar på SVA.
Om känslor, sömn och behandling av djur

Skäms din hund när du kommer hem och ertappar
honom i soffan? Blir din katt svartsjuk när ni kramas
hemma? Vill kon ha roligt? Har fisken ont när den
sprattlar? Vilka känslor har våra husdjur egentligen?
Tolkar vi dem rätt, eller ser deras känsloliv helt annorlunda ut än vi tror? Har vi avlat fram sällskapsdjur
som verkar mer intelligenta och känslosamma än de är
bara för att vi tycker om att se oss själva i dem?
Frågorna besvaras av filosofie doktor Hanna Augustsson
och professor Linda Keeling, båda på Institutionen för
husdjurens miljö och hälsa vid SLU.
Kan djur få beteendestörningar av sömnbrist? Ja, för
lite sömn kan ge stört beteende. Hundar kan bli nervösa
och aggressiva. Men för mycket vila och inaktivitet är
inte heller bra för katter och hundar. Det gäller att
veta hur mycket sömn olika djur behöver. Katten och
hunden sover mer än hästen och kon. En svensk högmjölkande genomsnittsko producerar mjölk i bara två
och ett halvt år. Kan det bero på att hon inte hinner
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sova tillräckligt? undrar Kerstin Olsson som är professor i husdjurens fysiologi vid SLU.
Hur länge ska vi behandla katten Gustav? Kan vi
behandla eller operera hans tumör? När bör vi avliva?
Det finns inga enkla svar och kommer nog aldrig att
finnas, skriver Eva Hertil som är veterinär på
Universitetsdjursjukhuset vid SLU. Bara för att vi kan
byta höftled på hunden Ture är det inte säkert att vi
bör göra det. Det viktiga är att vi tar hänsyn till djurets
behov och innersta väsen. Avlivning är en behandlingsmetod som kan användas för att djuret ska slippa lida.
Homeopatin firar att det i år är 250 år sedan dess
grundare föddes. Det borde bli ett jubileum i moll
eftersom det ännu inte på ett vedertaget vetenskapligt
sätt är visat att metoden fungerar, skriver Torkel
Ekman som är veterinärmedicine doktor och arbetar
åt Svensk Mjölk Forskning. Han ser problem med EUreglerna för ekologisk djurhållning som säger att sjuka
djur i första hand ska behandlas med homeopatika och
örtmediciner. Hur långt ska de ekologiska odlarna få
gå i sina försök att stärka konsumenternas förtroende –
på bekostnad av djurens rätt att få adekvat behandling?
Djurskydd i Sverige och andra länder

Djurskyddslagens mål är att alla djur som människor
sköter ska må bra, leva i en bra miljö och ha möjlighet
att bete sig på ett naturligt sätt. Korta fakta om djurskyddslagen i Sverige presenteras. Därefter besvarar
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djurskyddsjuristen Helena Striwing frågan om Sverige
verkligen är världsbäst på djurskydd. Sverige fick sin
djurskyddslag först 1945. England fick sin 1911, och
samtliga våra grannländer var före oss. Den svenska
lagen är visserligen bra. Men vad hjälper det om den
inte används? Många brott utreds aldrig, och det försvagar regelverket. Medan kriminella element fröjdas
förlorar de vanliga medborgarna tilltron till systemet,
skriver Helena.
Veterinär Kalle Hammarberg pekar i sin artikel på en
rad dilemman inom djurskyddet. Ett bra djurskydd
kostar pengar. Konsumenterna måste förstå det och
vara beredda att betala merkostnaden för svenska
djurprodukter. Det är de inte idag, och det är det allvarligaste dilemmat för djurskyddet. Tids nog får
andra länder lika bra djurskydd som vi och då blir
importerade djurprodukter dyrare. Idag ”exporterar”
vi djurskyddsproblem.
Lantbrukets djur – ute och inne

Djuren kan må bra utomhus vilken årstid som helst –
om bonden verkligen anstränger sig. Undantaget är
möjligen strutsen, skriver Stefan Gunnarsson som är
doktor i veterinärmedicin på Institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid SLU. Utomhus får djuren
motion, frisk luft och utlopp för sina naturliga beteenden.
Enda molnet på himlen är risken för parasitsjukdomar. Men med lite tanke bakom och god skötsel kan
även detta lösas. Djuren måste också kunna skydda
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sig mot väder och vind, och hålla sig rena och torra.
Är litet alltid vackert och stort alltid fult? undrar statsveterinär Per Wallgren på SVA. Genom filmer och
böcker har vi fått en bild av gårdar från förr i tiden
där djuren levde småskaligt och i en idyll där de alltid
hade det bra. Det kan ha bidragit till att vi än idag
gärna ser att lantbruken är små. Men har de alltid
varit små? Och är litet alltid vackert och stort alltid
fult? Eller beror det på? Kan det rentav vara tvärtom?
Per Wallgren visar att det går att göra stordriften
”vacker”. Omsorgen är det viktigaste.
Om etik, moral och idéhistoria

Är det tillåtet att plåga en häst? Hur är det idag och
hur var det för hundra år sedan? Hade djuren det bättre
förr? Efter studier av domstolsutslag kommer filosofie
doktor Niklas Cserhalmi fram till att inlevelseförmågan
med djurs lidande var större då än nu. Idag väljer vi
djursyn efter våra egna syften. Därför har vi både kannibaliserande burhöns och smådjurskliniker med
utrustning i miljonklassen. Niklas skrev sin doktorsavhandling ”Djuromsorg och djurmisshandel 1860–1925”
på Avdelningen för agrarhistoria vid SLU.
Är humanismen hotad i en tid när folk anser att människor och djur har lika värde och djurrättsaktivisternas
kamp jämförs med kampen mot apartheid? Troligen
inte. För när det blir skarpt läge så väljer vi människan, precis som Karl Oskar när han slaktade oxen för
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att rädda sonen. Det skriver Olle Pettersson som är
agronomie doktor och arbetar på SLU.
Har vi rätt att använda djuren? Kan djur ha människovärde? Är det skillnad på olika djur? Har vi rätt att
döda djur för att få äta kött? Försvinner köttdjuren
rentav om vi inte äter dem? Gör vegetarianen mera
rätt än veganen? Vi bör visa större omsorg om djuren
än vad som behövs och använda försiktighetsprincipen,
skriver Dan Egonsson som är docent i praktisk filosofi
vid Lunds universitet.
Helena Röcklinsberg är filosofie och teologie doktor och
universitetslektor i teologisk etik vid Lunds universitet.
Hon skriver att djurhållningen måste bli bättre, och
lyfter fram teologiska och filosofiska skäl till att vi bör
omvärdera den industriella synen på djur. Hinduismen
och buddismen betonar människans likhet med djuren, och kristendomen hennes ansvar. Det finns inga
övertygande skäl att ignorera likheten och ansvaret,
anser Helena. Människans värde blir inte lägre av att
hon verkar för god djuromsorg. Tvärtom strider det
mot människans värdighet att ignorera djurens behov.
Djur och människa – kan vi fördjupa relationen? Ja,
och samhället kan ha mycket att vinna på att vi börjar
kommunicera med djuren på deras eget sätt, skriver
Monica Libell som är filosofie doktor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Det handlar om
kroppsspråk som både vi och djuren kan tala. Vad lär
vi oss om djuren om vi istället för att framställa oss
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som kunniga och överlägsna släktingar framställer oss
som dumma, försvarslösa, okunniga och beroende?
Hur kommer relationen att omgestaltas när den bygger
på ömsesidig respekt i stället för på vår maktposition?
Receptet är djupare kunskap om djuren

”Kära lilla gris – om att älska den man äter” är rubriken
på bokens sista kapitel. Hur ska vi bete oss för att slå
klorna i djuren utan att ”slå klorna i dem”? Vi måste
investera i kunskap – det enda som växer ju mer det
används. En kunskapsintensiv grisbonde i Halland
fungerar som exempel på idén. Den förs fram av Peter
Sylwan som är agronom, vetenskapsjournalist, författare och adjungerad professor i kommunikation vid
Lunds universitet. Det gäller att förstå djurens djupaste behov och låta dem leva därefter. Då går det att
göra mer av mindre – få högre produktion till lägre
kostnader. Med ny och bättre kunskap kan vi bygga
både stall och slakterier på ett bättre sätt.
Receptet för bättre djuromsorg är fördjupad kunskap
om djuren och deras behov, och ett allvarligt menat
ansvarstagande från människans sida för de djur vi har
gjort beroende av oss. För produktionsdjuren finns en
koppling till ekonomin. Vi borde ifrågasätta var gränsen går när ökad produktion strider mot djurens välbefinnande. När det gäller sällskapsdjuren finns det
inget försvar om vi låter dem fara illa.
Birgitta Johansson
Redaktör
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Läs mera
• På regeringens webbplats (www.regeringen.se)
under jordbruksdepartementet finns en rad frågor
och svar om djur.
• På www.djurskyddsmyndigheten.se finns broschyrer
att beställa eller ladda ner.
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Doolittle eller Descartes
– hur ser vi på djuren?
Hur ser du på djur – är du en Doolittle eller en Descartes?
Tror du djuren är som vi – eller mera som reflexmaskiner? Idag tycker allt fler som Doolittle i en tid då vi
får vår mesta djurkontakt via sällskapsdjur. Ännu värre
är det när djuren förgulligas, skriver Sverre Sjölander.
Vår medfödda ömhet för gulliga småbarn med liknande
drag som teddybjörnar och Musse Pigg kommersialiseras och utnyttjas.

Sverre Sjölander är professor i zoologi (etologi)
vid Linköpings Universitet.
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edan urminnes tid har människor haft två kontrasS terande
attityder till djur: 1. De är lika oss i allt

väsentligt, och om vi bara kunde lära oss deras språk
skulle vi kunna umgås med dem på jämbördig basis.
Attityden exemplifieras av den fornnordiske sagohjälten
och drakdödaren Sigurd Fafnesbane, kung Salomo,
doktor Doolittle och i senare tid av diverse hund- och
hästpratare.

2. Djur är annorlunda, dumma, oskäliga, kan inte tänka,
har inga känslor, är rena reflexapparater. Man kan förfara med dem efter eget gottfinnande. Ett förhållningssätt hos bland annat den franske filosofen Descartes
(1596–1630) och med honom hos katolska kyrkan, men
även i den industriella djurproduktionen.
”Djur är precis som vi”

Idag börjar den första attityden dominera, av det enkla
skälet att nutidens människor i allmänhet har mycket
liten eller ingen kontakt med djur, bortsett från hund,
katt och häst. Det är lätt att i dessa högsociala däggdjur tolka in mänskliga tankar och beteenden, eftersom de väsentligen har samma känsloliv som vi. Tyvärr
leder detta till en våldsam överskattning av djurens
intellektuella kapacitet. Man antar att de har samma
utvecklade tankevärld som vi.
Denna attityd är svår att upprätthålla om man lever i
daglig kontakt med djur. Tidigare generationer av
jägare/samlare och senare jordbrukare lärde sig tidigt
20

olika djurarters beteende, vad man kunde förvänta sig av
dem, hur ”kloka” de var i olika avseenden, vilka signaler
de olika arterna hade för sådana sinnesstämningar som
tveksamhet, aggression, rädsla, tillgivenhet och brunst.
Att man sedan under mörka vinterkvällar kunde berätta
sagor där djur figurerade i olika roller ändrade ju föga
i ens dagliga attityd till häst, ko, får, hund, katt eller
för den delen hare, älg och rådjur. Kort sagt, till för
bara 150 år sedan hade de allra flesta stor vardaglig erfarenhet av hur kloka djur är, hur de tänker och beter sig.
Men om man flyttar in till staden och dessutom tillhör en samhällsklass med liten eller ingen kontakt med
djur, då kan man förstås ha vilka föreställningar som
helst om dem. Den mest sannolika är nog att man
antar att de i allt väsentligt är lika oss, inte minst i sina
inre upplevelser. Det är ju i och för sig ett rimligt antagande, och det som vår djurskyddslagstiftning bygger på.
Men svårigheten uppkommer när man utan närmare
eftertanke antar att det som av arten Homo sapiens
(människan) upplevs på vissa sätt måste upplevas på
samma sätt av alla andra djur.
Faran för övertolkning

Ett bra exempel på övertolkning är den kritik som
jag en gång hörde beträffande transporter av slaktdjur, där en upprörd djurskyddsdam hävdade att det
måste vara hemskt för djuren att veta att de körs bort
mot sin död, och hemskt för deras kamrater att se
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dem transporteras bort mot döden. Att djuren inte
kan ha någon uppfattning om att de ska slaktas eller
vad som ska hända dem som körs bort hade kritikern inte tänkt på. Hon hade bara gjort en enkel
översättning av typen: detta skulle jag lida av, alltså
gör kor och grisar det också. Däremot hade hon inte
tänkt på att det skulle kunna ligga ett stressmoment
i att transporteras tillsammans med okända djur (ett
av de stora problemen i transporten av grisar innan
man började med kullvis transport), eller att komma
fram till en lokal full av främmande dofter varav en
hel del säkert utlöser stress. En enkel överföring från
vår egen art till andra kan leda till att vi ibland
underskattar, ibland överskattar vad som verkligen
är ett lidande för olika djur.
Sensmoralen är enkel. Numera när de allra flesta inte
längre har egna erfarenheter av djurhållning måste
vi istället ta reda på för varje art vi håller som husdjur vilka situationer som upplevs som stressande,
vilka som är tolerabla, vilka tecken djuren ger för
olika sinnesstämningar, vilka reaktioner som utlöses
av vilka retningar. Vi måste ersätta den vardagliga,
självklara kunskapen som tidigare generationer fick
gratis med en mera formaliserad ”lärobokskunskap”.
En sådan har vi redan i rätt stor utsträckning, vi har
kommit en bra bit på väg. Men den måste också
komma ut till allmänheten, inte minst till dem som
oreflekterat överför sina egna reaktioner och känslor
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till olika sorters djur i djurhållning eller i djurparker.
Det finns bara ett motmedel mot den felriktade
medkänsla som baseras på okunnighet, nämligen
information.
Ömhet som utnyttjas

Ännu värre blir det när djuren förgulligas, ”disneyfieras”, så att man utnyttjar våra ömhetskänslor för
små barn och på så vis skapar engagemang för djur
som är ”söta”, som panda och delfin. Ironiskt nog är
det så att vi just i de här fallen utnyttjar vår egen
biologi. Vi har en medfödd (och kulturförstärkt) förmåga att känna igen andra människors signaler för
olika sinnesstämningar. En människa ser likadan ut
över hela jorden när hon är sur, arg, glad, nyfiken,
butter, misstänksam, förälskad och så vidare, och vi
behöver inte kunna en annan människas språk för
att förstå de grundläggande signalerna.
Det som utlöser vår ömhet mot små barn är de signaler som är typiska för spädbarnet: hög panna, stora
ögon, putande kinder, liten mun, liten haka, liten
näsa och smal hals. De djur som ser ut så är ”söta”.
Mera vetenskapligt uttryckt sänder de ut signaler som
hos arten Homo sapiens utlöser ömhetskänslor. Om
flasknosdelfinen inte hade haft sitt rara leende, sina
stora ögon och sin höga panna hade den inte varit
hundradelen så populär som den är.
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Så snart man har fattat den här saken kan man
utnyttja fenomenet kommersiellt. Se bara på teddybjörnens, Kalle Ankas eller Musse Piggs utveckling
under åren mot ett allt större förgulligande: kortare
nos, större ögon och högre panna. Just därför att den
här reaktionen är så djupt biologiskt grundad hos
oss är den svår att bemästra. Och den ställer ideligen
till missförstånd, till exempel att delfiner är ”vänliga”
och pandor ”rara”. Utan tvivel spelar den stor roll i
emotionellt betingat engagemang för djurskydd, och
den utnyttjas också för att förstärka engagemang. En
affisch mot plågsamma djurförsök bör visa en liten
hundvalp eller en kattunge, inte en råtta.
”Djur är reflexmaskiner”

Den andra attityden, att djur är mer eller mindre mekaniska apparater, är också baserad på en ganska ytlig
kunskap om djur. René Descartes brukar betraktas som
idéns fader, men han var bara den som formulerade
saken på ett utförligt sätt. Hans personliga erfarenhet
av djur bör ha inskränkt sig till de hästar som drog hans
vagn, körd av en kusk. Enligt honom kunde djur inte
ha känslor, inga inre upplevelser, eftersom man måste
ha en odödlig själ för att kunna ha det.
Invändningen att en hund som blir piskad jämrar sig
och försöker komma undan avfärdade han – och med
honom kyrkan – med att hunden bara är ett mekaniskt
system, en sorts biologisk maskin. Den reagerar visser24

ligen på skador, men det är en reaktion av samma automatiska typ som när en gökklocka gal. Några inre
känslor av smärta, rädsla eller ångest kan hunden inte
ha, eftersom den inte har någon själ. Descartes blev på
så sätt en indirekt anstiftare till ett djurplågeri av enorm
omfattning. Och hans uppfattning om saken är förvisso
inte död, något som ett besök på vilken sydeuropeisk
marknad som helst kan ge bevis på. Uppfattningen togs
över av islam, med ungefär samma motivering.
Heliga hästar

De första initiativen till djurskyddslagstiftning på 1800talet togs av den västerländska överklass som hade fått
utförlig erfarenhet av ridhästar och jakthundar och
också höll sig med sällskapsdjur. En av de viktigaste faktorerna var den misshandel som hästar utsattes för,
särskilt när de började bli gamla. I vår kultur har nämligen hästen varit ”helig”, av samma anledning som kon
i Indien. Även i den värsta hungersnöd får man absolut
inte slakta det djur som nästa års produktion är beroende av, lika lite som man får äta upp utsädet. Hellre
får barn och gamlingar dö innan man helt sågar av den
gren man sitter på. Vad som än hände fick man inte
slakta hästen som skulle dra plogen.
Det lättaste sättet att få folk att hålla sådana tabun är
att anspela på äckel: man kan inte äta det där. Det gäller
hästkött hos oss och kokött i Indien. Det gäller också
svinkött i judendom och islam, fast där är det trikinfaran
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som ligger bakom, inte bevarandet av arbetsdjuret eller
den som ska ge mjölk. Om man hade kunnat sälja hästar
till slakt hade de inte misshandlats så hårt. Då hade de
skötts bättre och sålts när de fortfarande var i hyfsat
skick. Men nu var man istället tvungen att driva dem
till det yttersta, eftersom den döda hästen inte hade
något värde utom huden. Hästmisshandel var en daglig
företeelse på gatorna fram till vår tid, och utlöste alltså de
första framstötarna för en lagstiftning mot djurplågeri.
Framtidens djursyn – att titta på djuren

Hur kommer vår relation till djur att se ut i framtiden?
Inga före oss har fått så utförlig information om vilda
djurs liv, i alla världsdelar. Program om djur och natur
har mycket höga tittarsiffror. Det har lett till stort
intresse för djur, stor respekt, och engagemang för miljön.
Vi åker inte längre till Östafrika för att jaga storvilt; vi
åker dit för att titta på djuren. Så länge vi gör det kommer de att finnas kvar, för då har de ett värde. Annars
kommer rimligen befolkningen att göra som våra förfäder gjorde i Sverige: utrota i möjligaste mån alla rovdjur, plus tamdjurens vilda konkurrenter, och ersätta
den vilda djurvärlden med tamboskap. Att vi i dagens
Sverige inte har uroxe, vildhäst, vildren och visent har
den här bakgrunden. Dessutom har vi ett av Europas
minsta rovdjursbestånd, med tanke på ytan.
Idag kan vi kosta på oss att bara titta på djur, åka långa
vägar bara för att pricka av en vilsekommen fågel som
hamnat på alldeles fel ställe, eller titta på älgar i hägn.
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Det är en ny attityd, och den kan förväntas breda ut
sig ännu mer i framtiden. Den leder redan till konflikt
med jakten, och den konflikten lär bli mer uttalad i
framtiden. Det kan vara värt att påminna om att den
svenska jakten på älg, hjort, rådjur och numera vildsvin är en mycket ung företeelse; de stora klövdjuren
var i det närmaste utrotade i vårt land för lite över
hundra år sedan. I den uppseglande konflikten mellan
jakt och friluftsliv hävdas det ofta från jägarhåll att man
så att säga var först med en ”urgammal tradition”. Men
argumentet är tveksamt, för även om det är sant att vi
har jagat i miljoner år så är dagens jakt ung, i stort sett
jämnårig med det ständigt ökande friluftslivet. Värdet
av en räv som naturupplevelse är inte självklart mindre
än värdet av att få skjuta räven, allra helst som en ensam
jägares njutning förhindrar alla andra människors kommande upplevelse av samma räv.
Snarare går vi nog mot en utveckling där naturupplevelserna kommer att tillmätas allt större värde, inte
minst i form av inkomstbringande turism. Den dagen
kan komma då de stora inkomsterna i norra Sverige
kommer från turism, inklusive kontrollerad jakt på vildren, älg, myskoxe, varg, björn, järv, lo och skogsfågel.
Kanske våra barn får uppleva att den ena efter den
andra av de norrländska älvarna restaureras och får bli
vild och full av ädelfisk igen.
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Protesterna kommer att öka

Den som oreflekterat ansluter sig till resonemangen att
”djur känner precis som vi”, kommer nästan oundvikligen att ha invändningar mot att hålla djur i fångenskap, att utnyttja dem i produktion, att slakta dem och
äta deras kött. Att människor lever så långt ifrån djurproduktionens verklighet och bara ser mjölk i kartong
och kött i plast, samtidigt som sällskapsdjur ger dem
den mesta erfarenhet de får av djur, har redan lett till
proteströrelser och vegetarianism. Det rådande veganmodet är ingen tillfällighet, inte heller ”befrielserörelserna”. Den typen av reaktioner kan rimligtvis bara förväntas bli mera utbredda.
Olika reportage om hur det kan se ut i djurhållning gör
inte saken bättre, samtidigt som det av smittskyddsskäl
blir allt svårare att låta skolklasser och andra grupper få
tillträde till djurhållningsanläggningar för att bilda sig
en egen uppfattning. Motmedlet är förstås information
och utbildning. Det är viktigt att betona detta för vi
står inför en ny situation, ett samhälle där det uppväxande släktet inte automatiskt får kontakt med djurproduktion och djurhållning, där klyftan bara växer om vi
inte ser den och gör något åt saken.
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Hur vilda är våra husdjur?
Hur förändrade är våra husdjur jämfört med sina vilda
förfäder? I grunden är en modern tamgris inget annat
än ett polerat vildsvin och en mops är en varg som
ser lite annorlunda ut, skriver Per Jensen. Under mer
än tiotusen år skedde en gradvis avel, men under
1900-talet har det gått fort. Det finns all anledning
att vara orolig över utvecklingen. I framtiden behöver
vi djurmiljöer som tar större hänsyn till djurens naturliga
beteende, men också djur som klarar av att leva ett
mer naturligt liv.

Per Jensen är professor i etologi på IFM Biologi,
Linköpings universitet.
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är en population av vilda djur övergår till att
N helt
vara beroende av människan för sin existens
säger man att den har domesticerats. Av alla de miljontals arter som finns på jorden har människan
domesticerat en liten bråkdel. Bland däggdjuren är
det exempelvis bara sexton stora arter som utgör den
ekonomiskt viktiga delen av vår husdjursfauna.
Förutom hund och katt är det en liten kärngrupp
som är globalt viktiga: svin, får, get, nötkreatur och
häst. Hos fåglarna är det ungefär samma historia, och
här dominerar en enda art totalt, nämligen tamhönset.
Är det en ren tillfällighet, eller finns det något speciellt
med just dessa arter?
Samexistens ett naturligt beteende

Med största säkerhet är det ingen tillfällighet. Dessa
arter delar sinsemellan en särskild kombination av
naturliga beteenden som gjort dem lämpliga för ett
liv i samexistens med människan. De är flocklevande,
vilket gör att de är lätta att hålla tillsammans med
andra artfränder, och de anpassar sig lätt till att
betrakta människan som en flockkamrat. De är också
nyfikna, undersökande djurarter med en förmåga att
leva på många olika sorters föda, till exempel sådant
som vi människor lämnar efter oss. Inte minst viktigt
har de ett sexuellt beteende som inte inkluderar långvarigt parliv och där honor gärna parar sig med olika
hanar – en viktig grund för möjligheten att avla på
de djur som har önskvärda egenskaper.
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Kanske gjorde denna kombination av egenskaper inte
bara att människan kunde tämja och börja avla dem
för cirka 10 000 år sedan när domesticeringen anses
ha tagit fart på allvar. Molekylära undersökningar av
arvsmassan hos domesticerade djur har visat att samlivet sträcker sig mycket längre tillbaka i tiden.
Hunden kan ha varit följeslagare till människan så
tidigt som för 40–50 000 år sedan, möjligen ännu
tidigare. Många menar att djuren själva var minst lika
aktiva i domesticeringen som människan – deras
anpassningsbara beteende fick dem att söka sig till
människan och utnyttja de resurser som hon kunde
förse dem med, till exempel skydd och matavfall.
Man kan därför säga att förmågan att leva tillsammans med människor är en viktig del av husdjurens
naturliga beteende.
Husdjuren beter sig som sina förfäder

Mopsen på Storgatan och grisen i stian ser helt annorlunda ut än sina förfäder vargen och vildsvinet.
Däremot är det slående hur deras beteende påminner
om förfädernas. Vargens sociala beteende är i princip
helt intakt hos domesticerade hundar. När två hundar
möts kommunicerar de på vargspråket med dofter,
kroppshållning och särskilda rörelser.
En tamgris som släpps ut i en hage uppvisar alla beteenden som man kan se hos vildsvin i motsvarande
situation. Vildsvinen lever i flockar som består av
några få närbesläktade honor med deras avkomma.
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Om tamgrisar får möjlighet bildar de likadana grupper. Liksom vildsvin doftmarkerar tamgrisarna sitt
territorium och använder särskilda viloplatser som
bäddas med gräs. När ett vildsvin ska föda avlägsnar
det sig från flocken och bygger ett bo – tamgrisar i
hägn gör likadant. Detaljerade analyser av förloppet i
bobyggnaden visar att beteendet ser nästan identiskt
ut. Först bökar de upp en grop i marken, därefter
skrapar de in mossa och gräs med framklövarna i
håligheten. Därpå hämtar de gräs, ormbunkar, kvistar
och annat växtmaterial i boplatsens omgivningar, bär
det till boet och arrangerar det till en stor hög. Till sist
ålar de sig in under bomaterialet så att de kommer att
ligga i en tunnel av växtmaterial när kultingarna föds.
Art för art kan man se att de grundläggande beteendemönstren finns kvar intakta hos husdjuren. Kor bildar sociala rangordningar och följer särskilda inbördes ordningar när de förflyttar sig på betet. Höns har
en stark drift att vila högt upp över marken på pinnar
eller grenar och att lägga ägg på en undanskymd plats.
Hästar bildar helst haremsgrupper om de ges möjlighet och försöker ägna det mesta av sin vakna tid åt att
beta och söka föda, även om de får så mycket foder
de orkar.
Stereotypa beteenden och kannibalism

Man kan alltså säga att husdjurens grundläggande
naturliga beteende förändrats mycket lite under
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domesticeringen. Vissa anpassningar har skett som
förenklat livet som domesticerad, men i grunden är
en modern tamgris inget annat än ett polerat vildsvin
och en mops är en varg med annorlunda utseende. I
vetenskapliga termer kan man säga att det som förändrats är tröskelvärden för utlösandet av olika beteenden, det vill säga hur lätt de utlöses och hur vanliga
de därför är. Däremot har det inte skett någon mätbar förändring av beteendenas form eller funktion.
Tyvärr har den moderna djurhållningen inte alltid
tagit hänsyn till detta. Grisar hålls ofta i små stimulansfattiga boxar, kor står uppbundna under stora
delar av året och höns hålls i burar som ger ett mycket begränsat utrymme för naturligt beteende.
Exemplen på detta kan mångfaldigas och konsekvenserna blir ofta dramatiska: Djuren utvecklar beteendestörningar, som stereotypier där de utför samma
begränsade rörelsemönster om och om igen, eller till
och med kannibalism där de stympar och ibland
dödar varandra. För att komma till rätta med sådana
här problem måste djurhållningen baseras på djurens
naturliga beteenden. Ett problem som infinner sig är
att den moderna aveln ofta bedrivs utan att man tar
hänsyn till djurens naturliga beteende – för att komma
till rätta med det behövs mer kunskap om de genetiska
aspekterna av hur beteendet påverkas av avel.
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Snabba förändringar via ett fåtal gener

Även om de grundläggande beteendemönstren är
oförändrade är det en slående förändring som husdjuren
har genomgått på en biologiskt mycket kort tid. På
cirka 15 000 år har vi från vargar fått hundraser så skilda
som Chihuahua och Sankt Bernhardshund. Vi har
hönsraser som avlats fram de senaste hundra åren där
djuren växer nästan två kilo på sex–sju veckor, medan
förfadern, det röda djungelhönset, inte blir större än
cirka ett kilo på nästan ett år.
Den ryske forskaren Belyaev studerade dessa effekter
genom att selektera rävar i pälsuppfödning för ökad
tamhet. Trots att det var den enda egenskap som avlades
på förändrades rävarna inom ett tiotal generationer
på samma sätt som vi ser hos andra djur hos människan:
färg, form, fysiologi och beteende domesticerades. Det
här visar att förändringarna kan ske snabbt och förmodligen kontrolleras av relativt få gener.
I vår forskning på Linköpings universitet i samarbete
med forskare på Sveriges lantbruksuniversitet och
Uppsala universitet studerar vi domesticeringsförändringar hos höns. Vi har hittat ett kromosomområde
som har starkt samband med en rad olika egenskaper:
storlek, äggproduktion, könskaraktärer och olika
beteenden. Möjligen kan vi i detta område så småningom hitta en eller flera gener som reglerar det samlade uttrycket av många olika domesticeringsegenskaper, och då kommer vi att på ett mycket bättre sätt än
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idag förstå på vilket sätt djurens anpassningar kommer till stånd.
Kanske kan vi utnyttja molekylära metoder för att finkalibrera beteende och andra egenskaper så att djuren
fungerar bättre i modern djurhållning. Det här är
givetvis ett kontroversiellt område. Många människor
är misstänksamma mot vad som kan upplevas som
genetisk manipulering. Innan vi utnyttjar sådana
metoder krävs en djupgående etisk debatt i samhället
i stort – men denna debatt måste utgå från biologiska
kunskaper om hur djuren fungerar och vilka biologiska mål vi vill uppnå.
Risker med dagens djurhållning

Under mer än 10 000 år har domesticeringen av djur
inneburit en ömsesidig anpassning och en gradvis
avel. Under 1900-talet förändrades detta i grunden, och
under de senaste femtio åren har den genomsnittliga
produktionsnivån (tillväxt, mjölkproduktion, och så
vidare) i stort sett fördubblats. För exempelvis slaktkycklingar är utvecklingen ännu mer dramatisk; deras
tillväxtstakt har flerdubblats och kurvan fortsätter år
efter år att peka rätt uppåt. Samtidigt har djurhållningen intensifierats och industrialiserats i ett tempo
som saknar motstycke under historien.
Det finns all anledning att vara orolig över utvecklingen. Parallellt med produktionsökningen ser vi en
kraftig ökning av vissa sjukdomar som har samband
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med produktionstakten, till exempel benlidande hos
snabbväxande djur och juverinflammation hos högmjölkande kor. Vår egen forskning på höns tyder på
att anpassningsförmåga och stresstålighet i beteendet
kan ha förändrats negativt som en följd av selektionen, det vill säga det faktum att vi hela tiden avlar på
de extrema individerna.
I framtiden behöver vi djurmiljöer som tar ökad hänsyn till grundläggande naturligt beteende hos våra
husdjur, men vi behöver också djur som har förmågan att anpassa sig till dessa miljöer och som klarar av
att leva ett mer naturligt liv. Därför behöver vi dels
mer kunskap om de genetiska mekanismerna bakom
beteendets uttryck, dels en förändrad avelsverksamhet
där djurens hälsa och beteende tillmäts större vikt i
förhållande till produktionsegenskaper än vad som är
fallet idag. Framtidens avel ska tillgodose både konsumenternas krav på högvärdiga, billiga livsmedel och
djurens rättigheter till ett friskt liv med möjlighet till
ett naturligt beteende.
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Ökad trygghet och minskat blodtryck
– att må bra av sällskapsdjur
Vi är genetiskt programmerade att leva med djur. De stärker vår känsla av sammanhang. Vi känner oss älskade
och viktiga tillsammans med djur, och de är mindre hotfulla än människor. Hundar kan faktiskt sänka blodtrycket
hos sina ägare. Sällskapsdjur är helt enkelt bra för människans hälsa, skriver Barbro och Johan Beck-Friis. De
stödjer sig på vetenskapliga undersökningar och egna
erfarenheter. Djur används allt oftare i vården.

Barbro Beck-Friis är läkare, medicine doktor och
professor i geriatrik, det vill säga vetenskapen om
ålderssjukdomar.

Johan Beck-Friis är veterinär och informationschef på Sveriges Veterinärförbund
(och son till Barbro).
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har hållit sällskapsdjur i tusentals år.
M änniskan
Hundar hölls till exempel i det gamla Egypten,
där man ansåg att inget djur var trognare än hunden.
Men även katten har mångtusenårig relation till människan och dyrkades i Egypten. Hunden och katten
är de två djurslag som i kompanjonskapet med människan totalt har slagit ut alla andra konkurrenter.
Kineserna använde hundar i sina tempel som andebesvärjare. De skulle se skräckinjagande ut och betraktades som heliga ända fram till 400 år före Kristus. I
Sverige har hunden också tillskrivits övernaturliga
krafter, särskilt att den kan se spöken och andar och
reagera på fara. Hunden anpassar sig till människan
och hennes behov, bland annat därför att hundens
sociala värld är så lik vår. Katten är annorlunda. Ingen
har försökt att tämja katten – den väljer själv att bli
husdjur eller inte, och ger aldrig upp sitt oberoende.
Djur gör barnen trygga

Barn behöver allsidig stimulans för att utvecklas på
ett bra sätt till vuxna människor. Djuren kan bidra på
flera sätt. Historiskt har man säkert haft detta på känn
eftersom barnen många gånger fick som sin första
”arbetsuppgift” att sköta och ansvara för något av gårdens djur. Idag vet vi genom flera forskningsstudier
att djur stimulerar barnens mognad på många sätt.
Amerikanska forskare har visat att barn med sällskapsdjur har större tillit till sig själva genom den trygghet
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som djuret förmedlar. Många barn vänder sig till sitt
djur för att få tröst när de känner sig stressade eller
ledsna. Djuren höjer också barnens livskvalitet genom
att de lockar till lek, stimulerar till utforskning av
omgivningen och ökar barnens självständighet. Det
har visat sig att barn med djur har lättare att lära, och
att de i större omfattning än andra barn strävar efter
att slutföra påbörjade projekt. Barn med djur hemma
blir också mer sociala än andra barn, visar en polsk
rapport.
Mera kroppsligt finns det svenska studier som pekar
på att barn som tidigt får umgås med djur löper
mindre risk än andra att utveckla allergisk snuva och
astma senare i livet. Om barnen bodde i ett hushåll
med djur under sitt första levnadsår var risken mindre
att de utvecklade allergier vid 7–13 års ålder.
Försök med djur som medterapeuter har i många fall
hjälpt barn som har utsatts för traumatiska situationer
att komma tillbaka till ett normalt liv fortare. Det kan
till exempel gälla sexuella övergrepp. Det gäller också
barn med autism. Mot djuret visar barnet känslor och
beteenden som det normalt aldrig skulle tillåta sig
mot en människa.
Hundar kan sänka blodtrycket

Även vuxna mår bra av samvaro med sällskapsdjur.
Att hundar har en blodtryckssänkande effekt på sina
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ägare är väl dokumenterat och relativt väl känt. När
vi klappar en hund frigörs hormonet oxytocin i kroppen. Det sänker blodtrycket och hjärtat slår lugnare,
både hos människa och djur. Mindre känt är att närvaron av sällskapsdjur kan förändra människans uppfattning av en och samma situation, från hotfull till
utmanande. Den amerikanska forskaren Karen Allen
lät ett antal kvinnor utföra lika svåra matematiska
uppgifter under tre förhållanden: ensamma, tillsammans med sin bästa vän och tillsammans med sin
hund. Vid intervjuer efteråt beskrev kvinnorna uppgiften som hotfull när de var ensamma eller tillsammans med bästa vännen, men som utmanande när de
hade sin hund med. Dessutom klarade kvinnorna
uppgifterna dramatiskt mycket bättre tillsammans
med hunden än ensamma eller med bästa vännen.
Andra studier har visat att närvaron av ett husdjur
minskar uttryck av ilska och konflikt hos gifta par, att
hundar sänker människors stressnivåer och att djur är
en viktig faktor för att klara av ensamhet i samhället.
Den amerikanska psykologen Abraham Maslow är
mest känd för sin teori om motivation och personlighet. Maslows ”behovstrappa” presenterades på 1950talet. Enligt den är människans behov ordnade i fem
nivåer: 1) kroppsliga behov, 2) trygghetsbehov, 3)
gemenskaps- och tillgivenhetsbehov, 4) behov av uppskattning, och 5) behov av självförverkligande.
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En hund kan tillfredsställa människans behov på flera
av stegen i behovstrappan.

Maslow menade att först när behoven på en lägre nivå
har tillfredsställts blir behoven på nästa nivå viktiga.
En hund kan säkra en människas trygghetsbehov
eftersom den kan upplevas som skydd för både person
och egendom. Hunden tillfredsställer också människans sociala behov: att få vara accepterad, känna
gemenskap och tillgivenhet, uppleva glädje, ömhet
och kärlek. Genom hunden kan man känna sig uppskattad, ha någon att ge omsorg. Hunden kan dessutom bli en ”statussymbol” som ger människan en
känsla av respekt. Kanske får man också genom hunden
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möjlighet till självförverkligande: att utveckla sina egenskaper, att kunna skapa och utveckla sig tillsammans
med en annan levande varelse.
Djur hjälper till i vården

Livskvalitet har fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner. Och livskvalitet är tidsberoende.
Det som är högsta livskvalitet när man är ung och
frisk är något helt annat när man är gammal och sjuk.
Ett exempel från den lasarettsanslutna hemsjukvården
i Motala är den cancersjuke medelålders mannen som
tyckte att han mådde så bra – trots svår sjukdom. Han
hade fått sova hela natten utan smärta och med hunden
vid sin sida. Välbefinnandet definierade han som
”utan smärta och med min bästa vän, hunden, hos
mig”. För 81-åriga Thorild var den egna hälsan
mindre viktig än att få vara nära sin hund Babsan.
Därför avböjde Thorild den livsavgörande sjukhusvården: ”Får inte Babsan följa med till sjukhuset
så stannar jag hemma”. Kort därpå avled Thorild i sitt
hem, och snart därefter även Babsan.
I slutet av 1960-talet publicerade doktor Boris Levinson
i New York en bok där han skrev om det slumpmässiga
mötet mellan en psykologiskt störd pojke, Johnny,
och doktorns svarta labrador Jingels som blev kontaktlänken mellan de båda. Levinson säger i sin bok: ”Djur
kan upphäva ensamhet, få folk att röra mer på sig, öka
deras självkänsla och säkerhet och ge fler möjligheter till
kontakter med andra människor. Framför allt fördömer
42

de inte och kommer aldrig med kritik. Det var därför
Johnny fäste sig vid Jingels.” Boris Levison bedömer
Jingels insats så stor att boken också dedicerats till
hunden: ”Denna bok tillägnas min terapeutkollega
Jingels, som jag är skyldig mer än vad han är skyldig
mig, som lärt mig mer än vad jag lärt honom, som
uppenbarat en ny värld av erfarenheter för mig och
som struntar i om den här boken tillägnas honom
eller inte, och aldrig kommer att få veta det.”
Levinsons teorier omsattes till vetenskapliga termer av
makarna Corson, vid Ohio State University. År 1975
publicerade de sina första forskningsresultat som visade
att psykotiska personer genom kontakter med hundar
i terapin hade förändrats och till slut kunnat skrivas
ut från sjukhuset. Tidigare hade de varit omöjliga att
nå och varit sängliggande.
Åren 1977–1979 fortsatte två forskare vid University
of Maryland att undersöka sällskapsdjurens effekt på
människans hälsa. I en studie om hjärtsjukdom och
djurhållning undersökte de 92 patienter ett år efter
konstaterad hjärtattack. Man tittade på variabler som
födelseort, socialt nätverk, inkomst, arbete, livsstil,
samt innehav av sällskapsdjur. Det visade sig att dödligheten hos djurägarna var en tredjedel jämfört med
dödligheten hos dem som inte ägde djur. Forskningen
visade också att hjärtsjukdom, förhöjt blodtryck,
ensamhet och isolering kunde minskas med hjälp av
sällskapsdjur.
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Samtidigt arbetade professor James Lynch vid
University of Maryland. Han var specialist på psykosomatiska sjukdomar. I sin bok ”Det brustna hjärtat”
visade han att ensamhet och isolering kan vara mycket
farligt för hälsan. Han visar också att det finns biologisk
grund för vårt behov att upprätta kärleksfulla relationer.
Om vi inte förmår detta är vår hälsa hotad. Under
hela 1980-talet och fram till i dag har många artiklar
presenterats om relationen mellan människa och djur.
Huvudbudskapet sammantaget är att det är relationen
till djuret som är det väsentliga, det vill säga hur starka
tillgivenhetsbanden är.
Vid lasarettet i Motala har vi sett patienter med aggressiv
läggning uppvisa våldstendenser mot personalen –
men inte mot terapihunden som smektes och klappades. Vi har också sett i samband med vård av svårt
cancersjuka patienter i hemmet hur en hund kan ha
stor betydelse som tröstare och sällskap, inte minst
om det finns barn i familjen. Föräldrarna kan vara så
upptagna av sin svåra situation att barnet ”glöms
bort”. Hunden kan då vara den trygga fasta punkt
som ett ensamt barn kan vända sig till.
Mindre våld och droger med djur i fångvården

Även inom fångvården görs det försök att använda
djur i rehabiliteringssyfte. Verksamheten initierades i
USA av veterinärprofessorn Leo Bustad. Bustad togs
som amerikansk soldat till fånga av tyskarna under
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andra världskriget, och hölls i fångläger under drygt
ett år. I lägret tämjde han en mus till sitt sällskapsdjur, och det var detta som gav hans tillvaro en
mening så att han kunde klara fångenskapen. Så småningom var Bustad med och startade ”Prison Pet
Partnership Program” i amerikanska fängelser. Inom
programmet finns allt från guldfiskar på fångavdelningarna till träning av servicehundar i fängelserna.
Det har blivit många positiva effekter. Stämningen
mellan fångarna har förbättrats. Våld och droger har
minskat. Fångarna får motivation att utbilda sig, och
återfallsfrekvensen hos de dömda går ner. Faktum är
att alla de fångar som lärdes upp att utbilda servicehundar åren 1981–2000 fick arbete sedan de hade
släppts från fängelset, och antalet återfall var noll.
I Europa är det främst Storbritannien som har anammat rehabilitering med hjälp av djur i fängelser. Men
kvaliteten på åtgärdsprogrammen har i många fall
varit låg. En framgångsrik djuranvändning kräver planering och stöd från fängelseledningen. Inte minst
djurens intressen måste tillvaratas, och både personal
och fångar måste få tillräcklig utbildning för att göra
djurverksamheten meningsfull. I Sverige finns det
bara enstaka rapporter om försök med djur i fängelser, ofta genomdrivna av någon eldsjäl bland personalen. Intresset för rehabilitering med djur har varit
mycket svagt inom svensk fångvård. Ett försök att
starta en djurverksamhet på Hallfängelset hösten
2004 ger vissa förhoppningar att trenden kan vända.
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Djur ger känsla av sammanhang

Den mänskliga tillvaron är full av krav, konflikter,
motgångar och olika problem som måste lösas. I
boken ”Hälsans mysterium” diskuterar professorn i
medicinsk sociologi Aaron Antonovsky begreppet ’salutogenes’ (utveckling av hälsa) i motsats till ’patogenes’ (utveckling av sjukdom). Han säger att människans motståndskraft beror på vår Känsla Av
SAMmanhang, eller KASAM. Med det menar han att
vårt liv formas av hur vi kan uppleva tillvaron som
meningsfull, begriplig och hanterbar. Hur byggs
denna känsla upp hos barn och vuxna? Är det här sällskapsdjurens psykologiska betydelse kommer in?
Studier visar bland annat att barn som umgås mycket
med djur har lättare att hantera livskriser. Kanske
bidrar djurhållningen till att just göra tillvaron
meningsfull, begriplig och hanterbar. För många barn
sker första mötet med döden i samband med att hunden, katten, hamstern eller fågeln dör. Då aktualiseras
de stora existentiella frågorna om meningen med
livet, om ensamheten, döden och människans frihet
att välja väg. Barn som växer upp med sällskapsdjur
mognar fortare. Kanske djuren kan öppna dörren till
KASAM, och därmed till de stora livsfrågorna.
Vi människor är genetiskt programmerade att leva
med djur. Vi vill bli älskade, och vi tycker om att ta i
mjuka, lena, varma föremål. Vi vill känna trygghet
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och känna oss betydelsefulla. Vi vill glädjas och tröstas. Vi tycker om att skratta och leka, och vi vill älska.
Det är bra för överlevnaden. Bandet mellan människa
och djur är alltid lättare att kontrollera och mindre
hotfullt än mänskliga bindningar.
Vi kanske aldrig helt kan klara ut vetenskapligt vad
sällskapsdjuren verkligen betyder för oss och vår hälsa.
Det handlar om komplicerade relationer mellan
givande och tagande. Det verkar som om bindningen
mellan människor och djur kompletterar eller fulländar de band som finns i mänskliga relationer. Därför
är också sällskapsdjuren så betydelsefulla antingen det
handlar om en hund eller katt, en älskad råtta eller en
undulat.
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Sådan husse och matte
– sådan hund och katt
Katter och hundar är olika, precis som sina ägare.
Kattägaren vill ha ett självständigt djur, medan hundägaren vill ha ett djur som går att bestämma över.
De behandlar sina djur på olika sätt. Men hur mycket
beror egentligen på skillnader mellan hund och katt
– och hur mycket beror på ägarens förutfattade
mening? Alla beteenden hos både hundar och katter
går att påverka, skriver Kerstin Malm och Ingrid
Redbo. Och katt- och hundvärlden har mycket att
lära av varandra.

Kerstin Malm är filosofie doktor i etologi och
arbetar i eget företag med frågor om hundens
beteende och relation till människan.

Ingrid Redbo är docent i etologi och leder
enheten för försöksdjurshållning vid Uppsala
universitet.
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lätt att dressera både hundar och katter. Att
D etfå ärkattens
hela uppmärksamhet är däremot en
utmaning på ett annat sätt än med en hund. För att
katten ska kunna lära sig det vi vill att den ska kunna
krävs det att den stannar upp och lyssnar på oss. Det
är här den stora skillnaden ligger om man jämför dressyrmetoder för katt och hund. Arterna har vissa
grundläggande olikheter som avspeglar sig i hur de lär
sig och vilka metoder vi kan använda för att underlätta
inlärningen.
Ensam katt och hund i flock

För en hund är det naturligt att ha uppmärksamheten
riktad på flockmedlemmarna och den som leder
flockens aktiviteter. Att helt enkelt ha koll på de
andras beteende för att veta när det är dags att göra
något tillsammans. Hunden har en beredskap att ta
emot och ge signaler till flockmedlemmar och till
andra hundar. Det är därför ofta lättare att få hunden
intresserad av vad vi gör och vad vi vill förmedla.
Katten lever ofta ett solitärt liv. De grupplevande katter man ser på gårdar eller förvildade i städer lever så
enbart på grund av att de har en gemensam resurs i
form av en viss utfodring. Om utfodringen upphör
splittras gruppen och katten återgår till ett solitärt liv.
Hundar är normalt sett mycket intresserade av sin
sociala grupp och kan även jaga tillsammans. Katter
jagar ensamma. De fångar oftast relativt små byten,
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men istället jagar de ofta. En katt är alltid mer eller
mindre motiverad att jaga. Det är inte svårt att få en
katt att jaga en leksak av rätt storlek och struktur. En
del hundar är också mycket inriktade på att jaga
genom att förfölja det som rör sig snabbt. De hundar
som gärna ger sig av och jagar ensamma är ofta mer
svårtränade än hundar som är mer beroende av vår
närvaro.
Belöning av sociala beteenden

Katten lär sig att vara trevlig och social mot oss människor genom att vi omedvetet belönar den för sociala
beteenden. Efter den grundläggande och viktiga socialiseringen till människan som ska ske redan hos den
lilla kattungen kommer katten att utvecklas socialt i
samvaron med oss. Förutsättningen är förstås att vi
uppträder och agerar tydligt och vänligt mot katten.
Det är nog få människor som kan motstå impulsen
att smeka en katt som stryker sig runt benen eller
hoppar upp i knäet. Många katter uppfattar smekningar som något behagligt, och det ökar förstås sannolikheten att katten ska upprepa beteendet.
Även hunden som kommer fram och söker närkontakt med oss blir ofta belönad med smekningar och
uppmärksamhet. Det här är positivt och leder till
trevliga och sociala sällskapsdjur. Precis som med katten är den tidiga socialiseringen och vänligt bemötande från människor grunden för att hunden ska söka
sig till oss. Men dessutom umgås och förstärker vi ofta
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kontakten med hunden till exempel vid promenader
och träning, som i de flesta fall inte blir aktuella på
samma sätt för en katt.
Duschdraperi i sängen?

Både katt och hund har en rad beteenden som är helt
normala för djuret ifråga, men som faktiskt medför
problem för oss. Vi vill ju att våra sällskapsdjur ska
fungera i den speciella och begränsade miljö som vi
erbjuder dem, och tänker kanske inte på hur svårt det
kan vara för katten eller hunden att förstå vad vi kräver
av dem.
Hundens beredskap att lyssna på oss gjorde att vi
tidigt i historien började förmedla till hunden vad vi
vill att den ska göra eller inte göra. Det är för oss något
självklart när vi skaffar en hund att vi åtminstone
måste lära den vissa grundläggande saker, till exempel
att inte hoppa upp på matbordet och äta från våra
tallrikar, att inte göra sina behov i soffan eller springa
ifrån oss när vi är ute. En hund som inte lär sig detta
blir väldigt påfrestande för sin omgivning och går
knappast att ha som sällskapsdjur.
En katt som tar mat direkt från våra tallrikar, river
sönder möbler och ibland gör sina behov i sängen
accepteras många gånger, och man vidtar inga större
åtgärder för att komma tillrätta med problemen.
Istället anpassar vi människor oss till katten och lägger skynken över möblerna när det kommer gäster
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och duschdraperier i sängen så att katten kan fortsätta
ha sin toalett där.
Har katt- och hundägare olika behov?

Vi har alltså helt olika krav och förväntningar på en
katt och en hund. En orsak är att vi skaffar hund och
katt av delvis olika skäl. Förutom behovet av kärlek
och sällskap som är gemensamt för hund- och kattägare kan det finnas många fler anledningar till att vi
köper en hund. Hundens beroende och lättillgänglighet
kan tillfredsställa många sociala och känslomässiga
behov. Det kan vara en känsla av makt när hunden
lyder direkt. Eller våra egna prestationsbehov som tillfredsställs då vi tävlar och lyckas genom vår hund. En
hund kan betyda stor prestige för sin ägare, och en
dålig självkänsla kompenseras ibland av det hunden
kan ge av framgång och andra människors uppmärksamhet. Här är skillnaden uppenbar mellan kattens
och hundens tänkbara betydelse för sin ägare.
Det finns en uppsjö av aktiviteter, kurser och tävlingar
för den som har hund, men vad vi vet finns det i
Sverige idag inte en enda kurs för dressyr eller träning
av katter. Finns det ingen efterfrågan eller handlar det
mest om den traditionella synen på de båda djurslagen?
Vi jobbar för att få hunden att anpassa sig efter våra
behov, medan vi själva anpassar oss efter kattens
behov. Vissa beteenden hos katten kan orsaka oss
mycket oro och besvär – helt i onödan. Det vore bra
om hund- och kattvärlden kunde lära lite av varandra.
53

Det är uppenbart att det skulle vara till stor nytta om
det blev mer vedertaget att träna katter med problembeteenden till att fungera bättre som sällskapsdjur.
Men samtidigt skulle våra hundar må bra av att få
slippa vara så mycket föremål för våra hävdelsebehov,
och det kanske hundägare kan lära av kattägare. När
vi blir medvetna om vilka behov som ligger bakom
varför vi skaffar ett djur kan vi utvecklas tillsammans
på ett nytt sätt. Möjligheterna att skapa en god genuin
relation som bygger på ömsesidig respekt blir helt
annorlunda då vi ökar vår självinsikt.
Alla beteenden går att påverka

Alla beteenden hos katter och hundar går att påverka
med inlärning. Vissa beteenden kan påverkas mycket,
andra väldigt lite, men man kan nästan alltid förbättra
ett problembeteende. För att få intresse och uppmärksamhet av en katt måste man ge mycket uppmärksamhet, på kattens egna villkor. Vi måste sträva efter
att få katten att vilja komma till oss. Detta är grunden
och början av träningen. Med en hund har man ofta
gratis mer uppmärksamhet och koncentration i inlärningssituationen.
Det är viktigt att veta en del om bakgrundsfaktorer
till ett problembeteende. För katten kan det vara helt
avgörande för att det ska gå att förändra situationen.
Viktiga bakgrundsfaktorer är till exempel vilka tidigare
erfarenheter ett djur har, om och hur det har tränats,
vilken samvaro och gemenskap det har med människan,
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och hur vardagstillvaron ser ut med aktiviteter och stimulans. Vi behöver veta att hunden eller katten är
frisk, vilka beteenden som är vanliga hos rasen och
vilka speciella förhållanden som är viktiga för själva
problemet.
Det finns stora skillnader mellan olika hundar och
olika katter som gör att det är svårt att generalisera.
Vissa hundar är mer ”kattlika” – mindre intresserade
av de andra familjemedlemmarna, självständiga och
jaktinriktade. Samtidigt finns det katter som är mer
bundna till familjen, lättare att få kontakt med och
mer intresserade av vad vi vill att de ska lära sig. Det
är den enskilda individen som är det intressanta.
Straff eller belöning?

För att katten eller hunden ska lära in ett nytt beteende
kan vi använda positiv eller negativ förstärkning.
Negativ förstärkning innebär att man tillför ett obehagligt stimuli som djuret kommer undan om det gör
rätt. Positiv förstärkning innebär beröm och belöning.
Negativ förstärkning ska alltid vara mild och vald med
omsorg. Positiv förstärkning, då rätt beteende leder
till något trevligt, måste alltid vara den grundläggande
och dominerande metoden. Det kan vara hårfina
skillnader mellan ett obehag som katten kan uppfatta
som kontrollerbart och lära sig undvika, och ett obehag
som bara gör katten rädd intill panik och som då leder
till att all inlärning spolieras. Att bara arbeta med
55

positiva stimuli är en säker metod som alltid leder till
framsteg, även om det kan ta tid.
Trots att hundar från början är mer intresserade av att
samverka med oss används mycket ofta negativ förstärkning och bestraffning i träningen. Det händer att
tränaren rycker kraftigt i kopplet då hunden drar,
trampar hunden på tassarna när den hoppar eller tar
tag hårt i den när den inte lyder. Det kan ibland verka
som om det ger snabbt resultat, men i själva verket
leder det ofta till en mängd oönskade effekter som att
hunden blir rädd, associerar obehaget med platser
eller människor som den sedan undviker, eller att den
blir skadad fysiskt eller psykiskt. Det är lätt hänt att
hundens förtroende för människor blir rubbat och att
relationen till ägaren påverkas negativt.
Förälder eller flockledare

Det verkar finnas genomgående skillnader mellan hur
kattägare och hundägare ser på sina djur. Medan kattägare ofta ser sig själva som en förälder för sin katt,
upplever hundägare att de är flockledare för sin hund.
Att katten är självständig och lätt att sköta framhåller
många kattägare som positivt. Hundägarna verkar
däremot ofta föredra ett djur som är formbart och går
att bestämma över. Kattägare tycker i lika hög grad
som hundägarna att de står nära sitt djur och de är
lika nöjda.
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En spännande fråga är hur mycket som verkligen har
med grundläggande skillnader mellan hunden och
katten att göra. Kanske är det delvis våra förutfattade
meningar och förväntningar som ligger bakom att vi
behandlar katter och hundar så olika. Det här är
intressanta tankar för den som vill förstå mer om varför våra hundar och katter utvecklas som de gör och
varför relationer mellan djur och människor blir som
de blir.
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Behövs det ”körkort”
på sällskapsdjur?
Får vem som helst skaffa hund? Finns det krav på att
man ska veta hur man sköter kaninen innan man köper
den? Borde det inte krävas tillstånd för kattuppfödning?
Svaret är ”ja” på den första frågan, ”egentligen inte” på
den andra och ”jo, det gör det faktiskt” på den tredje.
Zoohandlaren måste ha ”körkort” på djuren, däremot
inte hans kunder. Men att äga djur är ingen rättighet.
Ägaren har skyldighet att sköta djuret så att det mår
bra, skriver Charlotte Berg och Linda Keeling.

Charlotte Berg är docent i husdjurshygien
och arbetar som veterinärinspektör på
Djurskyddsmyndigheten i Skara.

Linda Keeling är professor i djurskydd på
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.
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ehövs det ”körkort” på sällskapsdjur? Borde det
finnas obligatoriska kurser för blivande djurägare?
För den seriösa djurägaren finns det ofta ingen gräns
för vetgirigheten när det gäller det egna djurets behov,
skötsel och inlärningsförmåga. De flesta kan väl
instämma i att utbildning är viktigt, men frågan är om
samhället ska kräva ett visst minimimått av kunskap
eller bara erbjuda möjligheten att inhämta den.
Frågan tycks inte bli mindre komplicerad för att det
gäller djur, särskilt de djur som står oss närmast – våra
sällskapsdjur.

B

Dyrare djur får bättre skötsel

Det kostar pengar att ha sällskapsdjur. Det relativt
höga anskaffningsvärdet för hundar medför i praktiken också att ägarna är måna om att ta väl hand om
sina djur. Motsvarande gäller också för raskatter. För
huskatter, kaniner, smågnagare, fåglar och vissa typer
av reptiler är situationen en annan, eftersom investeringen i djuret ofta är tämligen liten. I praktiken är
det inte ovanligt att kringutrustning som korg, bur,
leksaker och skålar kostar betydligt mer i inköp än
själva djuret; till det kommer kostnader för foder och
veterinärvård. Om man vill gå på kurs med sin hund
finns det ett relativt stort utbud. Folk tänker också
efter mer och tar reda på mer innan de köper en hund
än före inköpet av en hamster, och det kan leda till
ett sämre liv för hamstern.
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Numera räknas även hästen som sällskapsdjur – och
vem köper en häst efter att bara ha läst böcker? Inte
sällan föregås hästköpet av åratal av ridlektioner och
mycket tid i stallet med erfarna hästskötare.
Hästköpet är därför oftast väl genomtänkt. För hästar
tillkommer utöver foder- och veterinärkostnader även
utgifter för hovslagare och uppstallning. Det finns
många böcker och tidskrifter om hästhållning, och
gott om föreningar som organiserar hästintresserade
människor. Det finns en uppsjö av information – visserligen av varierande kvalitet, men ändå. Trots det är
okunnigheten om vad en häst behöver för att trivas
och må bra tyvärr relativt utbredd, vilket avspeglas i
det stora antalet hästar som hålls utan kontakt med
artfränder och utan möjlighet till daglig utevistelse.
För de exotiska sällskapsdjuren kan situationen vara
mer problematisk – för den som har en ovanlig ormeller ödleart kan det vara svårt att hitta korrekt information om vad djuren behöver när det gäller foder,
klimat och socialt liv. Det kan också vara svårt att
hitta kunniga veterinärer.
Äga djur ingen rättighet

Den som skaffar sig ett djur har ansvar för djurets välbefinnande. Även om det i allmänhet inte finns några
hinder för att skaffa djur bör man inte betrakta djurägandet som en rättighet, utan snarare som att ägaren
tar på sig en skyldighet att sköta djuren så att de får
det bra. En striktare tillämpning av den åldersgräns
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som trots allt finns (se nedan) för inköp av djur skulle
troligen vara lämpligt. Djur kan vara krävande, och
barn tröttnar lätt. Både vuxna och barn bör tänka
efter före, och skaffa kunskap! Idag är det sällan svårt
att hitta information, möjligen kan det vara svårt att
sålla bland all tillgänglig information, och där kan
intresseföreningarna vara ovärderliga. Att läsa några
böcker om det aktuella djurslaget, gå igenom informationsmaterialet från zooaffären och ta en titt på
Djurskyddsmyndighetens webbplats på Internet är en
bra början.
Ibland talas det om egenskapen djuröga, det vill säga
förmågan att se om ett djur mår gott eller om något
fattas eller är på tok. Detta må vara en förmåga som
kommer lättare för vissa människor än för andra, men
till stora delar är djurögat kopplat till kunskap. Ju mer
man vet om djurets normala beteende och uttryck,
desto lättare upptäcker man avvikelser och kan söka
orsaken till att djuret inte mår bra.
Det finns en lagstiftning som gäller hur man ska hålla
sällskapsdjur och hur de ska skötas (se sidan 151), men
få människor känner till detaljerna. Regelverket gäller
dessutom främst frågor kring storleken på och
utformningen av rastgårdar, boxar och liknande, och
det saknas egentliga föreskrifter om hur djuren ska
skötas till vardags. Mycket av det djurägarna kan har
de istället lärt sig av andra djurägare, genom böcker
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som inte alltid är användbara för svenska förhållanden, och genom att använda sitt sunda förnuft.
Problemet är bara att frågan om vad som är sunt förnuft varierar i högsta grad mellan olika personer. Det
förväxlas ofta med ”vad man alltid har gjort här i trakten” eller ”så gjorde farfar”, vilket leder till att gamla
traditioner fortlever trots att modern kunskap om
våra husdjurs behov egentligen borde ha lett till en
annan typ av djurhållning.
Ingen åldersgräns

Det finns en del regler för vem som får köpa, äga och
föda upp sällskapsdjur, men de är långt ifrån heltäckande. I Sverige finns det ingen åldersgräns för att äga
djur, utöver vad föräldrabalken säger om att minderåriga inte utan vidare får ingå affärsavtal. En åldersgräns skulle kunna bli en signal om att djurinköp inte
bör vara någon impulshandling. Vem som helst kan
skaffa hund, med undantag för det ytterst begränsade
antal människor som efter att till exempel ha dömts
för djurplågeri har fått förbud mot att hålla djur. Ett
sådant djurförbud innebär att man varken får äga eller
sköta djur eller på annat sätt hantera dem; det kan
gälla ett visst djurslag eller samtliga husdjur.
När det gäller sällskapsdjurshållning finns ett krav på
tillstånd från kommunen i de fall då verksamheten
sker yrkesmässigt eller har nått en viss omfattning.
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Orsaken är att det rör sig om utåtriktade verksamheter
med relativt stor genomströmning av djur, exempelvis
i samband med försäljning eller hållande av andras
djur. Ofta kommer ett stort antal djurägare, djurskötare och blivande djurägare i kontakt med de här verksamheterna. Anläggningarna måste därför kunna fungera som goda exempel i så motto att skötseln och
inhysningen sker enligt djurskyddsföreskrifterna. Men
fortfarande saknas det tillstånd för många av de kennlar, katthem och uthyrningsstall som idag är i drift.
Utöver de här reglerna kan det finnas lokala krav
enligt miljöbalken när det gäller hållandet av vissa
typer av djur, till exempel höns inom tätbebyggt
område.
Om djuren orsakar skador

Som djurägare har man inte bara ansvar för att ta väl
hand om sitt djur; man har också ansvar för vad djuret
kan ställa till med. Lagstiftningen är tydligast för
hund. Man är ansvarig för att hunden är antingen
väluppfostrad eller kopplad så att den inte hugger
efter joggare som springer förbi på gatan eller river
rådjurskid i skogen. Likaså är hästägaren ansvarig för
att stängsla ordentligt så att hästarna inte rymmer och
förstör grannens trädgård eller orsakar en trafikolycka.
Det diskuteras för närvarande också vilket ansvar man
som djurägare har om man köper en insmugglad hund
helt utan dokument, ett djur som inte är avmaskat
eller rabiesvaccinerat, om det visar sig att hunden sprider
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någon exotisk sjukdom som rabies eller dvärgbandmask
till andra hundar eller till människor. Kostnaderna för
åtgärderna vid sådan smittspridning kan på nationell
nivå snabbt bli astronomiska. Liknande diskussioner
gäller för dem som håller giftormar. Vilket ansvar har
ägaren om ormen biter besökande minderåriga som
inte kunde låta bli att sticka in fingret i terrariet, eller
om ormen rymmer och dyker upp mitt framför nosen
på grannens nyfikna hund?
Utbildningar för djurproffs

För människor som ska arbeta professionellt med djur
finns det ett stort utbud av utbildningar, bland annat
djurvårdarprogrammet på gymnasiet, naturbruksgymnasiernas utbud och högskoleutbildningar till veterinär, djursjukvårdare, agronom och biolog. Ett treårigt
kandidatprogram i etologi och djurskydd är på gång.
Antalet människor som vill arbeta med djur ökar hela
tiden, och flera av dessa utbildningar hör till de mest
populära i landet. För att ha en chans i konkurrensen
om kvalificerade jobb på djurområdet är det ofta nödvändigt med en godkänd grundexamen på högskolenivå. Denna ökade efterfrågan har också lett till ett ökat
utbud av kortare specialkurser, till exempel massage- och
rehabiliteringsutbildningar med inriktning på djur,
kurser som ofta ges i privat regi.
Sedan 2002 finns ett krav på att zoohandlare ska ha
genomgått en av Djurskyddsmyndigheten godkänd
utbildning som består av dels en grundläggande del,
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dels ett avsnitt som täcker de djurslag som djuraffären
ifråga hanterar. Här finns alltså i praktiken ett krav på
”körkort”. Orsaken till att dessa krav ställs är inte
främst att stora problem med djurhållningen skulle ha
påvisats i själva zoobutikerna, utan att personalen i
dessa butiker står för en stor del av informationen till
dem som köper djur som kaniner, smågnagare, burfåglar
och akvariefiskar. Zoobutikspersonalen är också en viktig
källa till råd och information för många hund- och kattägare som köper foder och olika typer av tillbehör eller
utrustning. Därför är det viktigt att åtminstone den
person som ansvarar för verksamheten i butiken har
goda kunskaper i hur sällskapsdjuren ska skötas.
Körkort för privatpersoner inte aktuellt

Något körkort för innehav av sällskapsdjur är knappast
aktuellt, och kanske inte heller eftersträvansvärt. Om
ett sådant skulle införas vore behovet troligen störst
när det gäller de små sällskapsdjur som till låg kostnad
kan införskaffas utan större eftertanke, medan kunskaperna ofta är bättre hos dem som köper ett större
eller dyrare djur. Oavsett vilket är det tveklöst så att
djurinnehavet blir roligare och mer givande för den
som vet mycket om djurets beteende och kan läsa djurets signaler.
Vi människor har haft husdjur i tusentals år, vi trivs
med djur i vår närhet och vi mår utan tvekan bra av
att umgås med dem. Djur är fantastiska på många
sätt, och vi kommer med säkerhet att fortsätta ha säll66

skapsdjur framöver därför att umgänget med djur ger
oss så mycket. Det är visserligen inte alltid som det
införskaffade djuret lever upp till de stora förväntningarna på ”det perfekta husdjuret”, eftersom både
djuren och vi människor har våra brister. De allra flesta
husdjur blir trots det älskade familjemedlemmar eller
uppskattade kamrater, om vi satsar tillräckligt med tid
och energi på att få samspelet att fungera.
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Husdjursavel – hur mycket är nog?
Var går gränsen för avel på djur? Hur mycket får
människan förändra deras utseende? Och hur
mycket ska djuren tvingas prestera och producera? Vilka risker finns det? Per-Erik Sundgren
tar avstånd från dagens avel där de extrema individerna hela tiden väljs ut. Det är emot naturens
ordning och kan leda till allvarliga skador.

Per-Erik Sundgren är agronomie doktor och
pensionerad forskare från Institutionen för husdjursgenetik vid SLU.
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visan om ”Karl-Erik Axel Svensson Typing – skapelsens krona och slutliga produkt” ger Povel Ramel en
både roande och helt korrekt beskrivning av det naturliga
urvalets villkor. Det är genomsnittsindividen ”medelSvensson” och inte den starkaste mest extrema individen
som avgör en arts framtid. I kampen för tillvaron vinner
den som bäst anpassar sig till och kan utnyttja de möjligheter som naturen erbjuder. Bara under större naturkatastrofer med dramatiska förändringar i klimat eller
omgivning kan mer extrema individer med speciella
egenskaper ha så stor överlevnadsfördel att de blir
centrum i en ny population. Samtidigt minskar eller försvinner den tidigare gruppen ”normalindivider”.
Kraven på ärftliga förändringar kan bli för stora. Därför
har de flesta arter som funnits dött ut. De ständigt ökade
kraven på förändring i den avel vi idag bedriver på sällskapsdjur och på lantbrukets djur innebär risker för djurarternas hälsa och överlevnad.
Avel för maximal avkastning

Vår kultur är extremt tävlingsinriktad. Vi tävlar i snart
sagt allt från poesi till tunga lyft eller om hur stort
antal sugrör vi samtidigt kan hålla i munnen. I näringslivet gäller främst vinstmaximering. Som en direkt
följd av detta är ekonomisk husdjursproduktion inriktad
mot maximal avkastning. Kor ska mjölka så mycket
som möjligt, grisar och slaktkycklingar ska växa så
snabbt som kroppen håller för, och höns ska helst värpa
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ett ägg om dagen året runt. Hemligheten bakom de
stora framgångarna i det sena 1900-talets husdjuravel
ligger inte främst i bättre avelsteknik. Det är urvalet
som har ändrats dramatiskt i en riktning som vare sig
natur eller människor tidigare har prövat. Vid avelsurvalet är det hela tiden de mest extrema individerna
som premieras, precis som vid naturkatastrofer.
Det moderna avelsurvalet river spärrar som naturen
har byggt upp för att undvika att kor mjölkar mer än
kalven behöver, att djur växer så snabbt att deras skelett
tar skada och att fåglar värper fler ägg än de kan ruva.
Det naturliga urvalet där genomsnittsindividen gynnas
kommer i viss utsträckning alltid att verka också i våra
husdjursstammar. Det är detta som hittills i viss mån
har motverkat vårt extrema urval och under en tid
räddat husdjuren från allvarligare skador. Idag görs
det försök att i viss mån dämpa extremurvalets negativa
effekter, men de höga avkastningskraven dominerar
fortfarande.
Sällskapsdjuren skulle kunna utgöra ett frälse som inte
behövde drabbas av så hårda krav som de producerande
husdjuren. Men också för sällskapsdjur gäller tävlingssamhällets ständiga krav på prestationshöjning. Allt
från hundar och katter till kaniner, råttor, möss och
marsvin avlas med ledning av resultat från utställningstävlingar. Här gäller anpassning till aktuella
modetrender om hur djuren ska se ut. Den mest
genomsnittliga individen kan inte utses till vinnare i
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en tävling, så som sker vid naturligt urval. Vinnaren
måste vara den ”bästa” i något avseende. Därför är det
naturkatastrofens villkor som gäller också inom aveln
på sällskapsdjur. Som en följd av det har vi alltmer
omfattande problem med ärftliga defekter och sjukdomar i ett stort antal raser av sällskapsdjur.
Utspädd sperma hot mot överlevnad

Naturen förefaller stundvis överdådigt slösaktig.
Varför producera miljontals med spermier för en enda
parning när det bara behövs en spermie för att befrukta
ett ägg? Stort individantal och få överlevande innebär
alltid möjligheter till ett urval för ökad livskraft. Om
man minskar antalet individer blir urvalet oundvikligen
mindre. Spermiemängden är helt enkelt till för att
maximera livskraften hos det enskilda fostret. Inom
husdjursaveln tar man för givet att överdådet i spermieproduktion utan vidare kan reduceras utan långsiktigt
negativa effekter. Man späder sperman och reducerar
antalet spermier till cirka en hundradel vid inseminering av nötkreatur. Det får kanske marginella effekter
sett över några årtionden, men innebär på lång sikt
en allvarlig minskning av naturens ärftliga variation
och naturliga skyddsmekanismer.
Ännu längre går man när man använder mikroinjektion,
som innebär att ett obefruktat ägg tvingas acceptera
en enda spermie som valts enbart med ledning av hur
pass vital den ser ut i ett mikroskop. Här är hela det
naturliga urvalets krafter satta ur spel utan varje tanke
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på de långsiktiga följdverkningarna. Människan själv
är här det viktigaste försöksdjuret vid tillämpningen
av en extrem befruktningsmetod i det i och för sig
vällovliga syftet att hjälpa barnlösa par. I vilken
utsträckning man då också direkt bidrar till att överföra ärftliga skador är knappast studerat.
Det går inte att skapa friska kopior av djur

Kloning har varit ett populärt diskussionsämne allt
sedan fåret Dolly skapades av en grupp forskare i
Skottland. Men Dolly var inte en äkta klon, utan skapades med så kallad kärnöverföring (se figur på nästa
sida). Det är bara cellkärnor som klonas med den tekniken, och inte hela individer. Den äggcell som Dolly
skapades från togs från ett annat hondjur än den genetiska ”mamman”. Populärt sägs det sedan att man har
klonat det djur som cellkärnan kommer från. Men
DNA (gener eller arvsanlag) i cellkärnan är långtifrån
det enda som förs över mellan generationerna. DNA
utgör mindre än 2 procent av ägget. Fadern bidrar
med jämnt hälften av cellkärnans DNA. Små men
mycket viktiga mängder DNA finns också utanför
cellkärnan och nedärvs bara via mödrarna i något som
kallas mitokondrier. Mitokondrierna svarar för viktiga
delar av cellens energiomsättning och därmed också
för dess överlevnadsförmåga.
Forskaren som ledde projektet med att skapa Dolly,
Ian Wilmut, hävdade vid en konferens i Stockholm
2003 att ännu inga individer har klonats utan väv73

Med hjälp av kärnöverföring kan man sätta in DNA-fragment i en
odlad kroppscell och därefter välja ut celler med den specifika genförändring man vill åstadkomma. Den genmodifierade cellkärnan
förs sedan samman med en äggcell som har tömts på sin egen cellkärna. Utvecklingen till en ny genmodifierad individ sker i en surrogatmoder. Det här var principen för kloning av fåret Dolly.

nadsskador. Orsaken är att de specifika gener som styr
fosterutvecklingen normalt är frånslagna i kroppscellerna hos vuxna djur. Det har inte visat sig möjligt att
med säkerhet väcka dem alla till aktivitet i de kloningsprocesser man har utvecklat. När vissa för normal
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fosterutveckling nödvändiga gener är avstängda så
drabbas de klonade fostren av utvecklingsrubbningar.
Någon snabb lösning på det problemet finns för närvarande inte. Att under sådana villkor ens diskutera
kloning av människor är etiskt totalt oförsvarligt. För
praktisk djurproduktion är det oekonomiskt. Ägare
av sällskapsdjur kan glömma varje förhoppning om
att via kloning återuppväcka sin älskade hund eller
katt. Det går helt enkelt ännu inte att skapa fullt friska kopior av ett djur. Och det är bara DNA som klonas med dagens teknik – inte hela individer.
Genmanipulering ger inte bättre livskraft

Genmanipulering är ett annat populärt område för
vetenskapliga halvsanningar. Som svar på oroade frågor om det verkligen är riskfritt att flytta gener mellan arter lämnas ofta beskedet att gener alltid har hoppat mellan arter i naturen. Vi gör därför inget nytt.
Visst är det så att gener kan förflyttas mellan arter.
Men sannolikheten för att en enstaka gen som ”hoppar” i naturen ska få fäste i den nya arten är minimal.
En hoppande gen måste tillföra en fördel för den art
den hoppar till. I annat fall kommer den obönhörligen
att gallras bort i det naturliga urvalet.
Överföringen av gener och den följande testen och
gallringen sker i naturen under århundraden och årtusenden. Det kan bli fel om den genomförs på enskilda
individer i ett laboratorium eller på ett försöksfält
med odlingar under några få år. Problemen kan natur75

ligtvis komma att förvärras av att man i längden sannolikt inte nöjer sig med att byta en enda gen. Det
finns alltid utrymme för nya ”förbättringar” när
marknadskonkurrensen trycker på och nya försäljningsargument behövs.
Vi ser inte hela bilden

Det kommer aldrig någonsin att existera en människa
som kan förstå det totala samspelet mellan tiotusentals
arvsanlag. Vår intellektuella kapacitet är helt enkelt
alldeles för begränsad. Inom beslutsteorin är det visat
att en människa ställd inför komplexa valsituationer
tenderar att reducera beslutsunderlaget till tre avgörande faktorer. Einsteins förmåga att till de tre faktorerna längd, höjd och bredd också lägga en fjärde,
tiden, anses fortfarande som en av historiens stora
vetenskapliga bedrifter.
En arts gensystem är skapat under årtusenden och
årmiljoner av ett naturligt urval som åstadkommer
gynnsammast möjliga samspel mellan individernas alla
arvsanlag. Enligt nyare forskning är antalet genpar
cirka 30 000 hos högre djur. Bara den mycket okunnige kan hoppas på att ett godtyckligt utbyte av ett
anlag utan åtföljande mycket långvariga tester skulle
förbättra individers livskraft och arters överlevnadsförmåga.
Naturligt skydd sätts ur spel

Vår begränsade intellektuella kapacitet innebär inte
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att vi måste ge upp hoppet om att skapa sunda former för avelsurval. Men det är nödvändigt att vi lär
oss att utnyttja i stället för att riva ner de mekanismer
som naturen har skapat för att skydda gensystemet.
Det ensidiga urvalet för ökad produktion hos lantbrukets husdjur eller för att möta människors modenycker vid avel med sällskapsdjur måste ändras så att
det tas större hänsyn till livskraft och hälsa.
Gensystemen är inte konstruerade för den extrema
massreproduktion av enskilda individer som kommit
att bli allt vanligare. Den typen av avel sätter det
naturliga skyddet av ärftlig variation ur spel.
Ärftlig variation i gensystemet är nödvändig för att
individer och arter både ska kunna tackla dagens situation och anpassas till en förändrad verklighet i framtiden. Vi kringgår i dag naturens system för skydd av
den ärftliga variationen utan att ha tillräcklig kunskap
om konsekvenserna. Det kommer att med stor säkerhet
leda till allvarliga skadeverkningar på både husdjur
och växter och i värsta fall också på kommande generationer av människor. Effekterna av att kringgå de
naturliga skyddsmekanismerna kommer främst att
märkas i form av ökad förekomst av ärftliga sjukdomar
och defekter samt försämrat immunförsvar. Användningen av mikroinjektion som fortplantningsmetod
riskerar dessutom att allvarligt skada fortplantningsförmågan. Är de riskerna verkligen värda att tas för
att uppnå kortsiktiga vinster eller vetenskaplig beröm77
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Hund och katt
– med olika status i samhället
Katter lämnas vind för våg i tron att de är halvvilda
och kan ta hand om sig själva – vilket är fel. Vi
har ansvarsfulla hundägare i Sverige. Kattägarna
kan säkert bli lika bra om de lär sig mer om sitt
djur, skriver Eva Axnér och Bodil Ström Holst.
Bästa sättet att höja kattens status i samhället
är att kastrera alla katter som inte ska gå i planerad avel. På semestern kan både katten och
hunden bli problem. Ska djuret följa med till
utlandet? Vilka faror hotar, och vilket utbyte har

Eva Axnér är veterinärmedicine doktor och
forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för komparativ reproduktion, obstetrik och juverhälsa vid SLU i
Uppsala. Hon forskar om reproduktion hos
kattdjur.

Bodil Ström Holst är biträdande statsveterinär
vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
Hon arbetar mycket med infektionssjukdomar
och reproduktionsproblem hos hund och katt.
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djuret egentligen av resan?
an räknar med att det finns cirka 40 000 ägarlösa katter i Sverige; antalet ägarlösa hundar är betydligt lägre. Skillnaden speglar katters och hundars
olika status i samhället. Ingen ansvarsfull hundägare
skulle någonsin komma på tanken att låta sin hund
springa fritt utan tillsyn. Inte heller är det vanligt att
hundägare överger sin hund med motiveringen att
den kan klara sig bra själv. Många tror att katter är
mindre beroende av människor för sin överlevnad än
vad hundar är. Men på landets katthem kan man vittna om att övergivna katter lider svårt, och att det stora
antalet ägarlösa katter innebär ett stort djurskyddsproblem. Det är lika grymt att överge en katt som det
skulle vara att överge en hund.

M

Både katter och hundar mår bra av en varierad livsmiljö. Hundar vistas som regel ute tillsammans med
människor, kopplade eller lösa. Katten är svårare att
hålla under kontroll utomhus, och fritt uteliv för katter går inte alltid så bra ihop med stadsmiljö och
grannsämja. Alternativet till fritt uteliv är antingen
strikt inneliv, rastning i kattsele eller utevistelse i en
rastgård. Innevistelse för katter kan fungera utmärkt
om man väljer en katt med rätt temperament och ser
till att variera inomhusmiljön.
Sterilisering förändrar inte beteendet

Betydligt fler katter än hundar genomgår en opera80

tion som tar bort deras fortplantningsförmåga, men
ändå föds det fler oönskade kattungar än hundvalpar.
Det beror till största delen på skillnader i katt- och
hundhållningen. Eftersom katter får mer frihet än
hundar kan de också para sig fritt. Men om alla
honkatter fick en kull ungar, i genomsnitt 3–4 ungar
per kull, så skulle det inte ta lång tid förrän kattbeståndet blev ohanterligt stort.
Begreppen kastration och sterilisering används ofta
synonymt trots att de egentligen har olika betydelser.
Sterilisering innebär att man tar bort fortplantingsförmågan genom att till exempel kapa äggledare eller
sädessträng, medan man låter äggstockar eller testiklar vara kvar. Ett steriliserat djur kommer att ha kvar
alla de beteenden som är förknippade med könsdrift
och fortplantning.
Kastration innebär att man tar bort könskörtlarna,
det vill säga testiklar eller äggstockar. Med könskörtlarna försvinner större delen av produktionen av könshormoner och på så sätt modifieras beteendet. På
hondjur tar man som regel även bort livmodern i
samband med kastration eftersom det har mediciniska
fördelar.
Kastration bra för katter

Många tror att det är en fördel för en honkatt att få
en kull ungar innan hon kastreras medan andra anser
att det är grymt att överhuvudtaget ta ifrån katter fort81

plantningsförmågan. I själva verket mår en honkatt
inte bra av att löpa tätt gång på gång. Äggstockarna
utsöndrar östrogen under löpningen, och det kan på
sikt leda till förändringar i livmodern som banar väg
för infektioner. Täta löpningar kan också vara stressande för honkatten.
En okastrerad hankatt som tillåts gå ute lever i
genomsnitt ett betydligt kortare liv än en kastrat. En
okastrerad hankatt försvinner oftare från sitt hem och
råkar oftare i slagsmål som kan resultera i infekterade sår.
Bättre beteende och inga oönskade ungar

Ett viktigt syfte med att kastrera katter är att förhindra
fortplantning, men även de negativa beteenden som
hör ihop med könsdriften bidrar till att många katter
kastreras. Könshormoner gör hankatter rastlösa och
får dem att markera revir med urin, ofta även
inomhus. En löpande honkatt jamar och skriker högt
och ihållande. Medan en honhund, en tik, löper i
genomsnitt två gånger per år kan en honkatt som inte
blir parad löpa varannan vecka under en vecka åt gången. Kastrerade katter är alltså i allmänhet bättre sällskapsdjur än okastrerade.
Svenska hundar hålls under större kontroll än katter.
Därför är oplanerade valpkullar som regel inte något
stort problem. Hanhundars könsdrift kan ibland ge
upphov till beteendeproblem som aggressivitet och
rymningsbenägenhet, medan tikar kan ha besvärliga
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skendräktigheter som påverkar temperament och
arbetsförmåga. Men de allra flesta hundar fungerar
bra som sällskapsdjur även okastrerade. Ofta finns det
en medicinsk bakgrund när en hund blir kastrerad. I
många andra länder som till exempel USA kastrerar
man rutinmässigt både hundar och katter som inte är
tänkta att gå i avel.
Mindre risk för sjukdomar

Till skillnad från katter har hundar alltid spontan
ägglossning i samband med löpning, vare sig de blir
parade eller inte. Det innebär att de vid varje löpning
får en stegring av de båda hormonerna östrogen och
progesteron. I ännu större utsträckning än hos katter
kan påverkan av dessa hormoner orsaka en
livshotande infektion, pyometra, i livmodern. Nästan
25 procent av alla svenska tikar drabbas av pyometra
någon gång under sin livstid. Den effektivaste behandlingen är kastration. Tidig kastration förebygger juvertumörer både hos honkatter och tikar. Kastration av
hanhundar kan lindra, bota eller förebygga bland
annat prostataproblem och testikeltumörer, problem
som är ovanliga hos hankatter.
Risken för biverkningar om man kastrerar ett friskt
djur är relativt liten. Själva ingreppet brukar sällan ge
några allvarliga problem. Hundar verkar oftare än katter
få långsiktiga biverkningar efter kastration. För katter
uppväger de positiva hälsoeffekterna starkt den lilla
biverkningsrisken. Hos hundar kan det finnas anled83

ning att göra en individuell bedömning av biverkningsrisken jämfört med den positiva effekten.
Europasemester med hund eller katt

När det blir semesterdags inställer sig ofta frågan om
det är lämpligt att ta med hunden eller katten på
resan, och om det kanske beror på om man ska resa
utomlands eller hålla sig inom landet. Det är mycket
smidigare nu än tidigare att föra hundar och katter ut
ur landet och tillbaka igen. Det som förut var praktiskt omöjligt är nu högst genomförbart. Men är det
en möjlighet som man måste utnyttja?
Om man ska ta med hunden eller katten på resan
beror naturligtvis på flera saker. Det första man måste
fråga sig är naturligtvis om det finns något alternativ
– förutom att stanna hemma själv. Finns det en välvillig
granne eller annan person som brukar ta hand om
djuret i dess hemmiljö, eller finns det kanske ett pensionat i närheten? Det är också bra att fundera över
hur man tror att djuret skulle uppskatta resan och vistelsen på resmålet. Varför ska hunden eller katten följa
med – för vår skull eller för sin egen? Även om svaret
blir att det är för vår skull är vi skyldiga att se till att
resan blir dräglig även för djuret.
Om hunden eller katten får följa med på semestern
måste vi skydda den mot smitta. Hur får vi då reda
på de smittrisker som finns i ett visst område? Det
enklaste är att fråga någon som bor där. Men då måste
frågan ställas, och det tänker vi oftast inte på. Vi utgår
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från att om det hade funnits någon risk så hade vi
hört det. Så länge vi inte har hört något tänker vi ofta
inte på smittrisker överhuvudtaget. Det är därför fullt
möjligt att under många år åka till sitt semesterparadis
vid Medelhavet utan att ha en aning om vilka smittrisker hundarna och katterna i området utsätts för.
Smittrisker vid Medelhavet

Det finns avgörande skillnader i smittrisk mellan
Sverige och Medelhavsländerna. Infektionsämnen
förekommer i olika hög utsträckning på olika platser,
av flera olika skäl. Geografiska barriärer kan ha
motverkat introduktionen av vissa infektionsämnen.
Till exempel är vissa öar fria från infektioner som kan
finnas på fastlandet intill. Karantäner är en annan typ
av barriär. Hur stor del av djurpopulationen som är
vaccinerad påverkar också smittrycket. Om många är
vaccinerade mot en sjukdom minskar smittrycket för
den sjukdomen. Smittrisken är däremot förhöjd i
områden med lösspringande, ovaccinerade djur.
Många gånger är det klimatfaktorer som avgör om ett
smittämne får fäste inom ett område. Det varmare
och fuktigare klimatet i Medelhavsområdet gynnar
vissa smittämnens överlevnad i miljön. Men många
infektioner är inte i första hand miljösmittor, och
smittar inte heller vanligen genom direktkontakt mellan
djur. Flera smittämnen sprids via så kallade vektorer,
som fästingar eller myggor. Flera av de fästing- och
myggarter som finns i Medelhavsområdet överlever
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inte i vårt svenska klimat. Vi har andra mygg- och
fästingarter, och dessa kan inte överföra samma smittämnen. På så sätt begränsar vektorernas utbredningsområde sjukdomarnas förekomst.
Kan man skydda djuret mot smitta?

En Europaresa innebär inte automatiskt förhöjd
smittrisk. En innekatt till exempel löper obetydligt
större smittrisk på semestern i Europa jämfört med
hemma. Katter är dessutom mer motståndskraftiga än
hundar mot flera av de aktuella sjukdomarna, och det
gör att ökningen av smittrycket för en utekatt också
vanligen är mindre än för en hund.
Med kunskap om de risker som finns kan man skydda
sitt djur mot flera smittämnen, både genom olika
typer av behandlingar och genom att undvika vissa
risksituationer. Hunden kan skyddas med bland annat
medel mot fästingar, myggor och maskar, och mot
vissa sjukdomar ska eller bör den vaccineras.
Smittrisken varierar mellan olika delar av Europa och
mellan olika typer av aktiviteter. Till exempel innebär
stadspromenader och vildmarksturer att hunden
exponeras för olika typer av smittämnen.
Fotvandring inget för katten

Men är det inte roligt för hunden eller katten att följa
med på semestern? Det beror på djuret, på hur man
reser och på vad man ska göra på semestern. Vissa
hundar och katter tycker att det är helt okej att trans86

porteras i en liten väska, andra får panik. En bilsemester genom Tyskland upplevs förmodligen helt olika av
en katt i en transportbur och av en hund som kan rastas med jämna mellanrum. Men även hundar är olika;
vissa älskar bilresor, andra går omvägar vid blotta åsynen av en bil. Det gäller naturligtvis även vid resor
inom landet – Sverige är långt.
Aktiviteten vid resmålet kan också vara anpassad till
djuret i olika hög grad. Ska man ut och vandra eller
ligga på stranden? En fotvandring kan uppskattas av
hunden, medan katten som under tiden blir lämnad
ensam i en främmande lägenhet inte får ut lika mycket
av semestern. På samma sätt som människor uppskattar olika typer av semester är det självklart att
hundar och katter har olika preferenser.
Visst kan man ta med sin hund eller katt på semestern. Men man bör inte göra det bara för att det är en
möjlighet, utan för att man tror att hunden eller katten
skulle uppskatta det. Både själva resan och vistelsen
när man väl har kommit fram måste husdjursanpassas.
Förutom att följa de lagar och bestämmelser som
finns för införande av djur till olika länder bör man
informera sig om vilka smittrisker som finns på
resmålet så att man på bästa sätt kan skydda sitt djur.
Kattägare behöver lära sig mer

Om katter florerar det en hel del myter. Man tolkar
deras självständighet som att de är halvvilda djur utan
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behov av människor. Man inser inte att många skillnader i hundars och katters beteende beror på att katter
ursprungligen är solitära djur medan hundar
ursprungligen är flockdjur. Men man kan inte jämföra
tamkatten med vilda djur lika lite som vi förväntar
oss att hundar ska leva fritt som vargar. Tamkatter är
precis som hundar i högsta grad beroende av människor för sitt välbefinnande. Det var ett ansvar som vi
människor tog på oss när vi för tiotusentals år sedan
förvandlade vargen till hund och för 4 000 år sedan
den egyptiska vildkatten till tamkatt.
För att undvika djurskyddsproblem måste vi kontrollera
våra tamdjurs fortplantning. Det är uppenbart att katter
och hundar har olika status i vårt samhälle.
Kattklubbar, djurskyddsorganisationer och veterinärer
är överens om att det bästa sättet att höja kattens status är att kastrera alla katter som inte ska gå i planerad avel. Det skulle förebygga mycket lidande och öka
kattens välbefinnande. Internationellt sett har vi en
god hundhållning i Sverige med ansvarsfulla hundägare. Med ökad kunskap kan vi säkert få en liknande
situation när det gäller våra katter.
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Råttan som nyttodjur och hatobjekt
Vissa är livrädda för råttor, andra har dem
under tröjan. De är skadedjur, sällskapsdjur
och försöksdjur – allt på en gång. Vi har nytta
av tamråttan, men hur är det med den vilda
brunråttan? Är den renhållare på stan – eller
bara smitt- och skräckspridare? Marianne
Jensen Waern reder ut råttans roller.

Marianne Jensen Waern är veterinär och professor
i komparativ medicin vid SLU i Uppsala.
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V

i människor har nytta av tamråttan – som sällskapsdjur och försöksdjur. Tamråttan härstammar
från den vilda brunråttan, men är avlad för att vara
snäll och sällskaplig, egenskaper som knappast förknippas med den vilda släktingen.
Brunråttan gillar människan

Brunråttan, Rattus norvegicus – är den ett obehagligt
skadedjur som kan sprida smitta eller en nyttig renhållningsarbetare som äter upp sopor som vi kastar
omkring oss? Den finns i nästan hela världen och trivs
i både Alaska och i subtropiska områden, bara den har
människan i närheten. Råttan är mycket anpassningsbar och lever både under och ovan jord. Hon är duktig på att gräva gångar, klättra och hon simmar bra.
Råttan är allätare och trivs där det finns gott om mat.
Spannmålslager, foderfabriker, avloppsnät, restaurangkök och parker där vi har slängt matrester drar till
sig djuren. Under Vattenfestivalen i Stockholm kunde
man hitta tio råttor i en enda soptunna! Hur många
råttor finns det totalt i en storstad? Under gynnsamma förhållanden med obegränsad tillgång till mat kan
ett råttpar teoretiskt få 800–1 000 avkommor på ett
år. Några helt säkra siffror på råttpopulationen är
svåra att få; djuren är aktiva på natten och det är svårt
att räkna dem. En vanlig uppfattning är att antalet
råttor är ungefär detsamma som antalet invånare i en
90

stad.
Renliga djur – men inte ofarliga

Råttpopulationen i stan håller sig ganska konstant,
med hjälp av olika sorters fällor och råttgift. En vanlig bekämpningsmetod är att spruta ett kontaktgift i
gångarna där råttorna lever. Pulvret fastnar i pälsen
och råttorna som är mycket renliga djur tvättar sig
och slickar i sig giftet som innehåller ett ämne som
gör att blodet inte koagulerar. Djuren dör efter några
dagar av inre blödningar.
Råttor är noga med att hålla rent och fint i sina bon.
De djur som lever i underjordiska gångsystem använder en blindgång som toalett. Men även om de är renliga kan de sprida sjukdomar. Pesten, en av våra mest
fruktade infektionssjukdomar, sprids med råttor och
deras loppor. Gnagare fungerar som reservoar för den
bakterie som orsakar sjukdomen. Förr kallades den
för digerdöden eller svarta döden. Under 1300-talet
utrotade den uppåt en tredjedel av Europas befolkning. Numera finns inte sjukdomen i Sverige, men den
bryter ut ibland i tredje världen. Det finns även andra
ovanliga infektionssjukdomar som kan spridas med
gnagare. Därför ska man undvika att komma i kontakt
med råtturin och avföring; det gäller även de råttor vi
har som sällskapsdjur.
Häftigt med en råtta på axeln

Råttor är läraktiga djur. De trivs i människans närhet
och kan bli mycket tama. Därför har de blivit upp91

skattade som sällskapsdjur. Under 1980-talet blev tamråttan särskilt populär bland ungdomar. Häftiga kläder, mohikanfrisyr och en tamråtta på axeln var helt
rätt. Råttor var mycket populära även förr i tiden.
Under drottning Victorias tid samlades ofta den engelska överklassens råttvänner till tebjudningar där råttorna visades upp.
Råttan kräver vård och omsorg, precis som alla sällskapsdjur. Det är klokt att köpa råttan från en seriös
uppfödare; då är chansen stor att få ett friskt och vänligt sinnat djur. En frisk råtta har pigga ögon och slät
päls. Lunginflammationer är vanliga, och blir råttan
sjuk behövs det givetvis en veterinär. Vissa kliniker är
specialiserade på gnagare och udda sällskapsdjur.
Naturligtvis kan en råtta bitas om den blir skrämd
och rädd. Men risken för att bli biten är betydligt
mindre än med möss. Ett fullgott stelkrampsskydd
rekommenderas i alla fall. En fullvuxen råtta brukar
väga mellan 300 och 450 gram, men det finns bjässar
som kan väga upp emot ett kilo. Den lever ungefär
två och ett halvt år.
Råttor på utställning och tävling

Svenska Råttsällskapet är en förening som ordnar kurser,
ger ut medlemstidningen Husråttan och registrerar
råttor. I stamboken finns för närvarande mer än 14 000
råttor bokförda. Sällskapet arrangerar utställningar
runt om i hela landet. Vid råttutställningarna bedöms
djurens utseende enligt en standard. Råttan ska vara
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stor och välväxt, men inte fet, och ha stora runda
ögon som sitter brett isär. Den ska vara i god kondition, tam och lätt att handskas med.
Det finns ett tjugotal olika färger på tamråttor, från
chokladbrunt till ljuslila, och en rad olika teckningar
som mörk huva och fläckig kropp. En specialvariant
är Rexråttan som saknar täckhår och har en mjuk
lockig päls över hela kroppen. Man har också avlat
fram svanslösa råttor och ”Dumbo”-råttor med stora
öron.
Utöver utställningar finns det också agility-tävlingar;
råttorna ställer upp i olika klasser och tävlar i hinderhoppning, inkallning och trick.
Försöksdjur för vetenskapen framåt

Råttan har varit i människans tjänst som det viktigaste försöksdjuret under lång tid. Djuret används för
grundvetenskapliga studier, men också för att ta fram
nya medicinska och kirurgiska metoder, testa nya
läkemedel och kemiska produkter. Att testa kosmetika på djur är däremot förbjudet inom EU.
I Sverige används ungefär 70 000 råttor per år i djurförsök som innebär någon form av ingrepp, till exempel blodprov, injektion eller operation. Förr användes
också många husdjur; det var lätt att få tag på katter till
lågt pris. Numera används väldigt få katter i forskningen. Det är också lag på att hundar och katter måste vara
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uppfödda speciellt för försöksändamål. En så kallad
destinationsuppfödd katt kostar ungefär 5 000 kronor
och en hund tre gånger så mycket. Det går alltså inte
att fånga in en katt på gatan och sälja den till djurförsök!
Idag är inte längre råttan utan musen det vanligaste
däggdjuret i försökssammanhang. Det används nästan
tre gånger fler möss än råttor. En mus väger bara cirka
20 gram. Trots musens ringa storleken kan forskarna
studera kroppen som en sinnrik helhet. Musens stigande popularitet som försöksdjur beror främst på att
det går att framställa transgena djur samt att forskningen av etiska skäl ska bedrivas på så ”lågt stående”
djur som möjligt.
Transgentekniken innebär att man kan studera en
enskild gens betydelse för kroppen. Om man lyckas
slå ut en gen i musen som kodar för ett speciellt protein kan man studera betydelsen av detta protein i
detalj. En sådan ”knock out”-mus är likadan som vanliga möss, med undantag av den gen som stängts av.
En mus kan också förses med en extra gen från en
annan art, till exempel människa. Hos en ”knock in”mus har en gen ersatts med en muterad gen.
Välskötta och friska försöksdjur

För att man ska kunna dra korrekta slutsatser av djurförsöken krävs det goda kunskaper om djurens behov,
fysiologi och sjukdomar. I Sverige har vi lag på att alla
personer som kommer i kontakt med försöksdjur
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måste ha utbildning i försöksdjursvetenskap. Välutbildade och alerta djurtekniker som noga sköter om
och vakar över djuren är A och O. Forskarna måste
också vara intresserade av djurens hälsa och välfärd och
inte bara sitt forskningsprojekt. Utan god djur-omsorg
och djurhälsa kan försöken vara meningslösa!
Försöksdjursområdet är noggrant reglerat i den svenska
djurskyddslagstiftningen, och reglerna gäller inte bara
hur ett försök på laboratoriet genomförs utan omfattar försöksdjurets hela liv – från födelsen till döden.
Försöksdjuren hålls på särskilda djuravdelningar. En
modern anläggning har ett kvalitetskontrollsystem där
djurens omgivningsklimat, burar, utfodring och inte
minst hälsostatus kontrolleras regelbundet. Tack vare
den noggranna hälsokontrollen och begränsade kontakter med omvärlden är försöksdjuren sällan sjuka.
Sällskapsråttorna däremot har ofta problem med
bland annat lunginflammationer.
Måste vi göra djurförsök?

Alla djurförsök genomgår en etisk prövning i en
särskild nämnd som väger djurets lidande mot samhällets nytta av försöket. Varje år prövas omkring
1 700 försök. Lagstiftningen säger att 1) djurförsök
bara får utföras om syftet inte kan nås med någon
annan metod där djur inte används, 2) djuren inte får
utsättas för större lidande än vad som är absolut nödvändigt, och 3) bara djur som är uppfödda för ändamålet får användas.
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Många djurförsök har ersatts av andra metoder. Det
gäller främst produktion av biologiska produkter som
poliovaccin och monoklonala antikroppar. Med hjälp
av moderna immunologiska tester för diagnostik har
också många djurliv sparats. Det är också möjligt att
ta ut celler från ett däggdjursorgan och odla dem i
glasflaskor på laboratoriet. Cellkulturer och vävnadspreparat kan till viss del ersätta helkroppsstudier.
Toxikologiska tester som krävs när man undersöker
giftigheten hos en kemikalie kan också utföras utan
djur. Att cellodlingar inte kan ersätta studier på levande varelser beror på att kroppen är så sinnrik, fantastisk och invecklad. Cellerna och organen kommunicerar och samspelar på ett mycket väl avstämt och
komplicerat sätt som aldrig kan efterliknas i en cellodling. Metoderna med och utan djur kompletterar
varandra och är båda helt nödvändiga i biomedicinsk
forskning.
De försöksdjur vi använder är vi absolut skyldiga att
värna om och vårda. Om en varelse har genomgått ett
operativt ingrepp eller har ont ska det få smärtlindring oavsett om man är människa eller mus.
I första hand ett nyttodjur

Personligen tycker jag om råttan som har bidragit till
att öka vår medicinska kunskap så dramatiskt. Jag har
ett travstall hemma och uppskattar visserligen inte när
råttorna blir för många i gödselstacken eller när de
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förorenar och äter upp fodret. Och det är klart att
råttorna ska begränsas som skadedjur. Men de har
gjort en otrolig insats för människan och övriga däggdjur, till skillnad från till exempel fästingen som skadar
oss och sprider sjukdomar. Råttan har vi väldigt stor
glädje av. Den är i första hand ett nyttodjur. Utan råttan hade vi inte kunnat utveckla nya läkemedel. Men
inte bara det. Vi hade inte kunnat förstå grundläggande biomedicinska mekanismer som är en förutsättning för att de medicinska vetenskaperna ska gå framåt.
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Hästen – från atlet till ”gosedjur”
Från vildhäst via krigshäst och arbetshäst – till
dagens ridhäst för sport och rekreation. Hästen
är en fantastisk atlet, men fortfarande en gräsätare
anpassad till att leva på stäppen. Sker dagens
hästhållning på hästens villkor – eller på människans? Kunskapsbrist är ett stort problem idag
när vi har många nya hästägare som inte har de
gamla hästkarlarnas djupare förståelse för djurets

Merike Roneus är veterinärmedicine doktor och
statsveterinär i hästsjukdomar på SVA i Uppsala.
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behov, skriver Merike Roneus.
ästen har utvecklats från vildhäst till tamdjur.
Den är ursprungligen ett gräsätande bytesdjur anpassat till att leva på stäppen. Som bytesdjur är den vaksam mot sin omgivning och har en fysiologi som gör
den anpassad till att både röra sig över stora ytor och vid
fara snabbt kunna fly. Redan efter födseln kan fölet följa
sin moder korta sträckor i flykten från rovdjur.

H

Hästens första kontakter med människan var som
jaktbyte. När och var hästen blev tamdjur vet man
inte helt säkert. Den tidigaste domesticeringen man
hittills har kunnat datera ägde rum omkring 4 000 år
före Kristus på stäpperna i Ukraina. Till Europa,
Främre Orienten, Kina och Indien infördes tamhästen omkring 2 000 år före Kristus. Genom historien
har hästen haft ett speciellt förhållande till människan, och det är främst som rid- och dragdjur människan har utnyttjat hästen.
Har hästens beteende förändrats när den har utvecklats från vildhäst, via krigs- och arbetsdjur till dagens
sport- och fritidshäst? Nej, inte mycket. Under miljontals år av evolution har hästens egenskaper utvecklats och anpassats för ett stäpplevande, gräsätande
bytesdjur. Genom planerat avelsarbete har vissa egenskaper dämpats eller förstärkts, beroende på dess
inverkan på hästens användbarhet för olika ändamål.
Hos våra tamhästar är beteenderepertoaren densamma
100

som hos vildhästen, med den lilla skillnaden att vissa
retningströsklar har ändrats. Ryttare i det militära
eller i dressyren har utnyttjat och förstärkt hästens
naturliga rörelser och beteenden i hästflocken.
Krigs- och jordbruksredskap

Under senare delen av medeltiden ledde utvecklingen
mot lansbeväpnade, tungt rustade riddare som red
med skarpt stångbett och skarpa sporrar i en djup
bomsadel med höga fram- och bakvalv. I samband
med uppfinningen av skjutvapen blev riddarens utrustning och de tyngsta hästarna omoderna. Kavalleristen
blev lättare rustad och red på en lättare och rörligare
häst. Även sadeln blev lättare för en smidigare ridsits,
och den högre ridkonsten började utvecklas i ridakademier. Under 1800-talet började ridsportens utveckling
med militära tävlingar.
Hästens användning inom jordbruket tog inte fart
förrän under 1800-talet, då aveln riktades in mot
tyngre och starkare hästar. Hästen blev bondens
arbetsredskap och vän i det dagliga jordbruksarbetet.
Mekaniseringen inom jordbruket med nya maskiner
specialgjorda för häst ersatte de gamla primitiva redskapen, och på 1920-talet fanns det cirka 700 000 hästar
i Sverige.
Den industriella utvecklingen och framför allt motoriseringen under 1900-talets början gjorde många hästar
överflödiga, och efter första världskriget sjönk antalet
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hästar i arméerna. Efter andra världskriget avhästades
armén ytterligare. 1948 startades Ridfrämjandet i
Sverige för att motverka effekten av avhästningen och
för att säkra ett beredskapsbehov av ridhästar. I samband med avhästningen inom det militära men också
inom jord- och skogsbruket sjönk hästantalet så lågt
som till cirka 70 000 i landet på 1970-talet. Idag då
hästen har fått en ny roll som främst sportdjur beräknas
antalet vara uppe i minst 270 000 hästar, kanske runt
300 000.
Sport, rekreation och landsbygdsföretag

Idag föds hästar upp och hålls för främst sport, rekreation och fritid. Trav- och ridsport är grenar som
dominerar svensk hästport, men även intresset för
westernridning, islandshästar och klassisk akademisk
ridning ökar i landet. Hästsporten har blivit en av landets mest populära fritidssysselsättningar, och är tillgänglig för människor i alla åldrar och yrkeskategorier.
Ridsporten är idag en av de största idrotterna för flickor. Hästsporten berikar människor med motion och
friluftsliv och har blivit en viktig rekreationsfaktor i
dagens samhälle med dess höga produktions- och prestationskrav. Internationellt har den svenska häst-sporten nått stora internationella framgångar, speciellt
inom travsporten där Sverige räknas till en av världens
tre största nationer.
Idag kommer var tredje svensk i kontakt med hästar
på olika sätt, och svensk hästnäring omsätter minst
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20 miljarder kronor om året. Även för landsbygdsutvecklingen spelar hästar och hästhållning en viktig
roll. Småföretagande på landsbygden är av betydelse
för möjligheterna att bo kvar och verka aktivt i landsbygden, och hästintresset kan vara en drivkraft för att
flytta från stan till landet. Hästsektorn är idag jordbrukets femte största inkomstkälla, och allt fler lantbruksföretagare diversifierar sin verksamhet genom att
till exempel inackordera hästar, och hästfoderproduktion har blivit en betydelsefull inkomstkälla för många.
Hästen som atlet

Ursprunget till tävlingar med hästar kommer från
beduinerna i Mellanöstern. De törstade sina hästar
och tränade dem att tävla till närmaste vattenhål. Först
i mitten på 1600-talet hölls de första organiserade hästtävlingarna i New York i USA och Newmarket i
England.
Av arter som kan betecknas som atleter är fysiologin
bäst studerad hos människa, häst, hundrasen greyhound och tävlingsdromedarer. Som atlet är hästen
ett fantastiskt djur med en fysiologi som överträffar
både människa och andra djurslag kapacitetsmässigt.
Med tillväxt och träning sker det hos hästen en anpassning av cirkulation och muskulatur till det hästen ska
användas till.
Visst finns det vissa rasskillnader; exempelvis är det
engelska fullblodet mer sprinterbetonat än den arabiska
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fullblodshästen. Men alla raser kan nyttjas till flera
sportinriktningar, samtidigt som människans styrning
av hästaveln för de flesta raser har inneburit att
utvecklingen har gått mot att varje ras numera är mer
specialiserad. En del raser har alltså lättare för att utföra vissa rörelser än andra. Som exempel föredrar den
varmblodiga travhästen oftare att trava i det fria än
att galoppera.
Bloddopning hos hästen

Maxhastigheten hos häst (engelskt fullblod) är 19,0
meter per sekund, hos greyhound 16,6 och hos både
människa och tävlingsdromedar 10–11 meter per
sekund. Hästen kan från vila till maxprestation
komma upp i tiofaldig hjärtfrekvens, medan människans hjärtfrekvens kan öka tre eller fyra gånger vid
fysisk aktivitet.
Hästen lagrar till skillnad från andra djurslag delar av
blodomloppets röda blodkroppar i mjälten i vila. Vid
stress och hårda prestationer frisätts den röda blodkroppsreserven och på så vis sker en ”bloddopning”
som dramatiskt ökar den syrebärande förmågan hos
hästen under arbete och bidrar till höga prestationer.
Hästen kan dessutom både producera och tolerera
betydligt större mängder mjölksyra i muskulaturen än
exempelvis människa vid maxprestationer.
Kunskapsbrist största problemet

Den gamla tidens hästmänniskor hade oftast vuxit upp
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i närheten av hästar. Kunskap om hästar och hästhållning gick från den äldre generationen till den yngre,
och hästen var både hjälp och vän i det dagliga arbetet
i jordbruket eller skogen. När motoriseringen gjorde
många hästar överflödiga och hästen som arbetsredskap blev ett minne blott så minskade till en bråkdel
också den kunskapsbank som dessa ”hästkarlar” så
naturligt förde vidare.
Idag finns det också duktiga hästmänniskor, men en
ny kategori hästägare med begränsade kunskaper ökar
ständigt. I en bransch med många nya människor
utan tidigare erfarenhet av hästskötsel och hästuppfödning uppstår det ibland problem med hästhållningen. Det finns alltså behov av kunskap och utbildning på olika nivåer.
I 1991 års hästutredning konstaterades att ”det största
enskilda problemet inom svensk hästhållning är bristen på kunskap”. Till skillnad från jordbruket, där de
flesta djurägare tillhör någon branschorganisation
som informerar om nya forskningsrön, så förlitar sig
många hästägare till ”experter” med varierande kunskapsnivå om hästars skötsel och vård. Hästägaren är
ofta utlämnad till tyckande och till en kommersiell
marknad som erbjuder en rad mer eller mindre beprövade metoder och produkter. Inte sällan sker det även
ett förmänskligande av hästens behov som inte gagnar
djurslaget häst utan istället bidrar till ohälsa och bete105

endestörningar.
Vill äta lite men ofta

Här följer några exempel på mindre klok hästhållning.
Hästen är skapt med en förhållandevis liten magsäck,
och i frihet äter den mellan 15 och 18 timmar per dygn. Lite
– men ofta. I dagens hästhållning förekommer det att
hästar utfodras endast ett par gånger per dag, av praktiska skäl för människan. Följden kan bli att hästarna står
utan mat långa stunder, och därmed utvecklar beteendestörningar. Även felaktig utfodring är ett växande problem idag. Hygieniskt dåligt foder eller felaktigt sammansatt foderstat skapar problem för hästens hälsa och
välbefinnande på både kort och långt sikt.
Hästens hud och hårrem (päls) är sedan urminnes tider
anpassade till livet på stäppen med stora klimatskillnader. Idag ser man ofta hästar med täcken på sig året
runt, både på stall och i hage, och djurägarna har de
mest varierande anledningar till varför hästen behöver
sitt täcke. Det här har till följd att hudproblem inte är
ovanliga idag, och att olycksrisken ökar när hästar utan
tillsyn kan få remmarna från täckena runt benen.
Hästhållning på hästens villkor?

Hästen är ett fantastiskt djur, med atletiska egenskaper
som det är människan en ära att kunna tämja på det sätt
vi kan idag. Men även om vi håller den på stall är hästen fortfarande ett gräsätande bytesdjur anpassat till att
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leva på stäppen. En viktig fråga som alla hästmänniskor
bör ställa sig är om hästhållningen sker på hästens eller
på människans villkor. Är det vi som fryser eller är det
faktiskt så att hästen fryser i hagen eller stallet? Det
kanske i själva verket är en fråga om hästen får tillräckligt med foder för att hålla värmen?
Vi får inte behandla hästar som ”gosedjur” även om de
betyder oändligt mycket för sina ägare, även känslomässigt. Vi får aldrig glömma hästens ursprung, och det är
viktigt att veta att dagens häst inte skiljer sig markant
från den vilda. Vi måste därför ge hästen en miljö där
utfodring, skötsel och vård är väl anpassade till hästens
naturliga beteenderepertoar.
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”Djur har också mänskors känslor”
– bara i fablernas värld?
Skäms din hund när du kommer hem och ertappar honom i soffan? Blir din katt svartsjuk när ni
kramas hemma? Har fisken ont när den sprattlar? Vill kon ha roligt? Vilka känslor har våra husdjur egentligen? Tolkar vi dem rätt, eller ser
deras känsloliv helt annorlunda ut än vi tror? Har
vi avlat fram sällskapsdjur som verkar mer intelligenta och känslosamma än de är – bara för att
vi vill kunna se oss själva i dem? Frågorna besvaras

Hanna Augustsson är filosofie doktor och forskare
på Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
vid SLU i Uppsala. Hennes forskning handlar
bland annat om hur man kan mäta djurs
subjektiva upplevelser.

Linda Keeling är professor i djurskydd på
samma institution som Hanna. Hon har forskat
kring bland annat beteendestörningar och socialt
beteende hos djur.
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av Hanna Augustsson och Linda Keeling.
ur är det med kattens svartsjuka uppsyn eller
hundens skamsna uttryck? Känner de precis som vi,
eller är det bara deras beteende som får oss att tolka in
känslor? Forskarna är inte överens om hur man bör se
på djur och deras förmåga till känslor; deras rön är inte
entydiga. En del hävdar att man inte kan bevisa att
djur har samma känsloliv som människan, medan andra
anser att man bör se på djur som om de hade samma
känslor som vi ända tills vi kan bevisa motsatsen.

H

Olika forskare ser på djurs känslor från skilda synvinklar
och med olika föreställningar om vad en känsla är och
vad den styrs av. Neurobiologen fokuserar på hjärnans
signalsubstanser och var i hjärnan de frisätts. En etolog eller beteendeekolog söker hellre evolutionära förklaringar till varför känslor har utvecklats och vilka signaler djuren använder för att kommunicera sina
känslor. Även inom humanpsykologin har forskare
olika teorier kring hur många grundtyper av känslor
det finns och vad som styr upplevelsen av dem. För att
komma närmare sanningen bör det ställas många olika
typer av frågor, och svaren bör kopplas ihop med
varandra.
Gör det ont i fisken?

Ett sätt att närma sig frågan om djur har känslor eller
inte är att jämföra deras kroppsbyggnad med vår egen.
Men vad krävs fysiologiskt för att ett djur ska kunna
känna? Däggdjur, fåglar, reptiler, fiskar, ryggradslösa djur
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– var går gränsen? Till och med encelliga djur kan reagera
på sin omvärld – ett toffeldjur simmar mot ljuset. Och
ett djur som musslan slår ihop sitt skal när den känner
av vattendraget från en rovfisk som simmar förbi.
Men att reagera på sensoriska stimuli och att uppleva en
känsla är två helt olika saker. Jämför med reflexen när du
drar bort handen från något varmt. Det är inte förrän
någon sekund senare som du känner att det gjorde ont.
Hos människor kopplas reflexhandlingar via ryggraden;
smärtkänslan kommer först när signalerna också har nått
hjärnan. När det gäller förmåga till smärt-upplevelser
brukar man dra gränsen vid ryggradsdjur. En fråga som
ofta diskuteras numera är fiskars förmåga att uppleva
smärta och hur fiskebruket bör anpassas till detta.
Kan man vara rädd utan att känna rädsla?

Mer komplexa än reflexerna är det man brukar kalla
emotioner. En emotion består av flera komponenter:
en omedveten fysiologisk reaktion, en subjektiv komponent som innefattar själva känslan och upplevelsen,
samt en beteendekomponent. Att emotioner hos ryggradsdjur har en omedveten komponent som följs av
en beteendereaktion råder det ingen tvekan om. Men
hur den subjektiva aspekten ser ut vet vi betydligt
mindre om.
Hjärnan hos olika arter av ryggradsdjur innehåller i
stort sett samma strukturer. Men olikheten i djurens
levnadssätt har medfört att de har utvecklats mot
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olika anpassningar, till exempel ett mer utvecklat luktcentrum. Några av hjärnans strukturer hör till det
man kallar det limbiska systemet, bland annat amygdala
och hippocampus. Här regleras många av de emotionella reaktionerna, till exempel de som hänger ihop
med rädsla, beroende, lust och inlagring av minnen.
Från det limbiska systemet går nervbanor till hypotalamus och hypofysen som styr frisättning av hormoner, och till den främre delen av hjärnbarken. Det
limbiska systemet fungerar på ungefär samma sätt hos
alla ryggradsdjur. Den största skillnaden mellan olika
ryggradsdjurs hjärnor ligger just i hjärnbarkens storlek och komplexitet.
I hjärnbarken finns de strukturer som är ansvariga för
vår tolkning och upplevelse av känslor och som gör
att vi kan tänka logiskt. Den här delen av hjärnan är
mer välutvecklad hos människan än hos någon annan
art, och våra känsloupplevelser är i hög grad integrerade
med våra tankar, vår kultur och vårt språk. Därför är
vi mer beroende av hjärnbarken för att reagera känslomässigt än andra djur är. En skada på hjärnbarken kan
helt förändra en människas känsloreaktioner, medan
ett djurs beteende förändras bara marginellt av samma
skada. Även om djuren kan ha intensiva känsloupplevelser är det inte säkert att de kan relatera till och kontrollera sina känsloreaktioner på samma sätt som vi.
Men det är svårt att avgöra exakt vari skillnaden ligger
i upplevelsen.
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Den del av hjärnan som reglerar känslolivet fungerar på ungefär
samma sätt hos alla ryggradsdjur. Däremot är det stor skillnad mellan
hjärnbarken (det grå på bilderna) hos olika djur – den del av hjärnan
där känslorna tolkas. Hundars hjärnor är mest lika kattens. Hos
människan är hjärnbarkens yta starkt veckad; det gör hjärnbarken
ännu större.
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Kan råttor oroa sig för framtiden?

Mycket av dagens kunskap om både djurs och människors känslor och om hur hjärnan fungerar har
kommit fram via djurstudier. Forskarna har stegvis
slagit ut delar av djurets hjärna med hjälp av kirurgi
eller med farmakologiska substanser; sedan har de studerat djurens beteende i olika situationer. I de flesta
studier på människor kopplar man istället ihop hjärnbarkens tolkning med känsloupplevelsen på ett sätt
som sällan görs i djurstudier. Men nyligen publicerades
ett spännande försök på råttor som visar att djur faktiskt gör bedömningar och val som är beroende av hur
de känner sig. Testet kan jämföras med det klassiska
testet om huruvida en människa uppfattar ett glas
som halvfullt eller halvtomt, eller det faktum att
deprimerade människor tolkar neutrala situationer
som mer negativa än de egentligen är och har lägre
förväntningar på positiva händelser.
Råttorna fick lära sig att reagera på ljud som signalerade
att något positivt eller negativt skulle hända. I försöket
exponerade man också djuren för signaler med frekvenser som låg mittemellan den positiva och negativa
signalen. Då visade det sig att råttor som levt i en
stressande miljö oftare tolkade signalen som negativ
än råttor som hade varit ostörda. Här visar man alltså
att djur också gör en känslobaserad tolkning och
bedömning av en framtida situation innan de reagerar. Den här typen av test som också tar hänsyn till
kognitiva och tolkande aspekter har sällan utförts tidi114

gare och är ett nytt grepp som gör det möjligt för oss
att kunna jämföra människors och djurs känslo-världar på mer lika villkor.
Djurs tidsbegrepp är en relativt outredd fråga. De saknar
språk för att förmedla tidsaspekter men visar tydliga
tecken på förväntan inför framtida händelser och
minnen av vad som hänt tidigare i livet. De oroar sig
antagligen inte för sin ålderdom, men kan reagera
kraftfullt på saker som påminner dem om skrämmande händelser. Det tyder på att de kan föreställa sig och
oroa sig för händelser som ligger i framtiden.
Varför har vi utvecklat förmågan att känna?

Evolutionsteorin säger oss att de egenskaper som innebär en fördel för individen med tanke på överlevnad
och reproduktion kommer att föras vidare till nästa
generation i högre grad än andra. Att känslor som
rädsla för höga höjder eller moderskänslor för den
nyfödda avkomman är funktionella är inte så svårt att
ta till sig. Känslor kan alltså ha utvecklats för att de
motiverar och belönar värdefulla beteenden. De individer som inte är rädda löper större risk att skada sig.
Om man inte känner ett band till sina ungar och tar
hand om dem så överlever de sämre. Den här typen
av starka direkta känslor förekommer inte bara hos
människan och kräver inte heller att man är medveten
om dem för att de ska fungera på rätt sätt. De är
inprogrammerade i våra gener och mer kopplade till
instinkter.
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Det finns också känslor som i huvudsak relaterar till
sociala sammanhang, till exempel ilska, attraktion och
tillgivenhet. Det är viktigt att parterna kan förmedla
den känsla de känner till varandra via sitt beteende.
Därför är det inte så underligt att de arter som lever i
sociala grupper har ett tydligare kroppsspråk än djur
som i huvudsak lever för sig själva. Det är viktigt att
komma ihåg att det ibland också kan vara en fördel
att dölja sina känslor för övriga flockmedlemmar,
exempelvis om man har blivit skadad och känner
smärta. Skadade individer blir annars ofta bortstötta
ur flockens gemenskap.
Det finns också anledning att tro att djur har positiva
känslor. Man har bland annat funnit att råttor som
blir kittlade i nackregionen utstöter ultraljud som kan
jämföras med människans skratt. Lätet förekommer
också när unga råttor leker med varandra.
Skrattliknande läten har också studerats bland annat
hos hundar och schimpanser i samband med lek. De
här beteendena signalerar samhörighet och stärker
sociala band mellan individer. Däremot är det mycket
osäkert om våra husdjur även har känslor som är
kopplade till moraliska föreställningar som skam och
svartsjuka. Man har dock funnit tecken som tyder på
en kulturell moral bland vissa människoapor, men
detta är ett mycket outforskat område.
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Kan vi mäta känslor?

Det första man bör fråga sig är om det överhuvudtaget går att mäta någon annan individs upplevelse. Är
det ”riktig” vetenskap att försöka mäta andra arters
känsloliv, eller lutar det åt pseudovetenskap? Ja, det
beror på hur man går tillväga. Men det är svårt att
hitta objektiva och vetenskapligt acceptabla sätt att
mäta subjektiva upplevelser. Inom forskning där man
med hjälp av försöksdjur utvecklar psykofarmaka mot
exempelvis oro och ångest kallar man ofta den typen
av beteende man studerar för ångestlikt, snarare än
att hävda att djuret verkligen känner ångest. I vetenskapliga sammanhang är det viktigt att inte påstå
något man inte har belägg för.
Det kan vara nog så svårt att tolka vad en annan människa känner – och vad kan vi då veta om en annan
art? Det finns forskare som hävdar att människan
intuitivt har förmåga att läsa av även djurs känslor,
men många är skeptiska till detta. Istället väljer de
flesta att studera det som är mätbart. När det gäller
beteende kan det innebära vad djuret gör, hur ofta det
gör det, hur länge och i vilka situationer. Problemet i
tolkningen är att ett beteende kan ha många bakomliggande orsaker och ändå se exakt likadant ut i en
viss situation. En hund kan göra ett aggressivt utfall
mot en annan hund och orsaken kan vara allt från att
hunden känner sig hotad och rädd och vill försvara
sig till att den helt enkelt vill visa sig dominant eller
har ont. Vad som ligger bakom är ofta svårt att avgöra
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om man inte vet hundens bakgrund och beteende
även i andra situationer. Först då har man en rimlig
chans att tolka beteendet. Det är många led i forskarens tolkning av situationen: från djurets sinnesintryck till människans subjektiva tolkning av innebörden i djurets beteende. Vad går förlorat på vägen?
Hur mycket påverkas slutresultatet av forskarens förutfattade meningar och av det faktum att hon eller han
är en människa och inte en hund?
Hundars förmåga att kommunicera med människan
och att vara uppmärksamma på våra signaler kan vara
en av orsakerna till att vi uppfattar dem som mer
intelligenta än de egentligen är. Vissa forskare ser förmågan som en domesticeringseffekt, men det finns
också forskning som tyder på att våra sällskapsdjur är
avlade för att verka intelligenta. Vi gillar helt enkelt
att kunna spegla oss själva i deras beteende och väljer
gärna ut de individer som berör oss på något vis med
sitt beteende, och där vi känner att vi får kontakt. I
flera studier har det visat sig att hundar är bättre än
schimpanser på att förstå mänskliga signaler. Även
hundar som inte vuxit upp i nära kontakt med människor kunde identifiera under vilken bägare en matbit var gömd genom att försöksledaren pekade på den.
Vargar uppfödda som hundar var inte lika duktiga,
men betydligt bättre än schimpanser. Till och med då
försöksledaren pekade på en tom bägare valde hunden att lita på fingervisningen snarare än sitt eget
luktsinne!
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Förväntansfull eller stressad?

Hur gör man då när man mäter djurs känslor? Förutom
att studera deras beteende kan man studera deras fysiologi. Man kan mäta emotionella reaktioner i hjärtfrekvens och blodtrycksförändringar samt stresshormoner
som adrenalin, noradrenalin och kortisol. Förändringar
i dessa värden är ett tecken på att något sker i kroppen,
men fortfarande krävs en tolkning av värdena för att
kunna mäta vad djuren känner.
Vad betyder egentligen en viss halt av ett hormon i blodet? Är en höjning positiv eller negativ? Är djuren uppspelta och förväntansfulla eller rädda och stressade?
Båda känslorna kan ge samma förändring i hjärtfrekvens. Ofta krävs kombinerade studier av både beteende
och fysiologi för att man ska kunna tolka sina data korrekt. Det finns dock hormoner som tros vara kopplade
till positiva känslor, till exempel oxytocin som frisätts
bland annat i samband med beröring.
Tillfredsställelse för stunden – även bland djur

Ett annat sätt att närma sig djurs känslor är att designa testsituationer för att studera djurs motivation att
få tillgång till olika resurser. Man kan exempelvis ta
reda på vad som är viktigt för en gris genom att träna
den att trycka på en spak för att få tillgång till mat,
sovplats, strömaterial eller andra grisar. När den lärt
sig tekniken kan man göra det svårare genom att öka
antalet gånger den måste trycka på spaken innan den
får sin belöning. Det har visat sig att för till exempel
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strömaterial är grisen beredd att trycka oändligt
många gånger, medan möjligheten att få springa på
en rullmatta inte verkar vara lika angeläget.
Tekniken är baserad på ekonomiska teorier om konsumentbehov och efterfrågan på olika produkter. Men
det finns ett problem med tekniken. Precis som människor är beredda att betala mycket pengar för kaffe
och tobak, väljer inte heller djuren nödvändigtvis det
som är bäst för dem i längden. De väljer istället det
som ger dem mest tillfredsställelse för stunden.
För att studera mänskliga känslor använder man sig
numera ofta av teknik som producerar bilder av hur
olika delar av hjärnan aktiveras av olika känslor, exempelvis magnetresonanskamera (MRI) eller positronemissionstomografi (PET). Medan man utsätter försökspersonen för känsloframkallande bilder eller filmer
kan man med den här tekniken koppla subjektiva
upplevelser till fysiologiska mekanismer. Hittills har
det i princip inte gjorts några motsvarande studier på
djur eftersom det krävs att försöksobjektet ligger helt
stilla under undersökningen. Det är svårt att träna ett
djur för detta men antagligen inte omöjligt. Så i framtiden kommer vi säkert att se studier av denna typ
även kring djurs känsloupplevelser.
Djurs känslor som grund för djurskydd

Djurs känslor engagerar både forskare och allmänheten.
De flesta djurägare är övertygade om att deras djur
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har ett rikt känsloliv, och forskning kring djurs
känslor sker inom många discipliner. Syftet med
forskningen är bland annat att få djupare förståelse av
fenomenet eftersom man anser att djurs känslor kan
vara nyckeln till deras välbefinnande. I forskning
kring djurvälfärd studerar man bland annat rädsla,
aggression, smärtupplevelser, och hur djur upplever
samspelet med människor. Bättre kunskap om djurs
känsloupplevelser är en viktig grund för framtida
djurskyddslagstiftning, förbättrad omvårdnad och för
vår syn på djur i allmänhet.
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För lite eller för mycket sömn
kan ge störda djur
Katten och hunden sover mer än hästen och
kon. Det gäller att veta hur mycket sömn våra
djur behöver. För lite sömn kan leda till att hundar
blir nervösa och aggressiva. För mycket vila och
inaktivitet är inte heller bra för katter och hundar.
En svensk högmjölkande genomsnittsko producerar mjölk i bara två och ett halvt år. Kan det bero
på att hon inte hinner sova tillräckligt? undrar
Kerstin Olsson. Hon ger oss inblickar i sömnens
fysiologi hos både människor och andra djur.

Kerstin Olsson är professor i husdjurens fysiologi
vid Sveriges lantbruksuniversitet.
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M

änniskan behöver sova, det vet vi. Sömn är viktigt för
minnet. Det är arbetsamt för hjärnan att leda alla
verksamheter under dagen, och vi behöver sömnen för
att sortera intrycken och lagra dem som minnen. Vi
sover helst i långa sammanhängande perioder under
dygnets mörka timmar. Unga sover längre och djupare än vuxna.
Livsfarlig sömnbrist – även hos djur

Även husdjuren behöver sova – men hur mycket?
Även om vi vet att brist på sömn kan leda till allvarliga
sjukdomar och i värsta fall till döden hos både människor och djur finns det ännu inget exakt svar på frågan. Jämfört med människan verkar djuren sova oftare, men kortare tid vid varje tillfälle.
Människan och de flesta djur har en inneboende dygnsrytm som styrs från speciella celler i hjärnan, som i
sin tur kommunicerar med tidsceller ute i kroppen.
Denna inneboende klocka går mycket pålitligt, men
kan påverkas av förändringar i ljus och mörker,
omgivningens temperatur och tillgången på föda. Det
här kan vi utnyttja om vi vill påverka dygnsrytmen
hos dem av våra husdjur som normalt är mest aktiva
på nätterna, till exempel katter.
Olika faser i sömnen

Man trodde länge att hjärnan vilar när vi sover, men så
är det inte. Den består av ett stort antal celler där det
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pågår intensiv elektrisk aktivitet. Genom att fästa elektroder på skallen och koppla dem till ett instrument
kan signalerna registreras. Signalerna ändrar karaktär
beroende på cellernas aktivitet, och det kan avläsas i ett
elektroencefalogram (EEG; se figuren på nästa sida).
EEG-kurvan hos en sovande människa förändras regelbundet och kan få ett likartat utseende som hos en
vaken människa. När detta inträffar ligger individen
stilla förutom reflexmässiga ryckningar i benen och
snabba, rytmiska ögonrörelser. De karakteristiska ögonrörelserna har gett denna typ av sömn namnet REMsömn (Rapid Eye Movement). Under denna fas drömmer vi och kommer ihåg drömmen om vi väcks medan
den pågår. Sömndjupet hos människan pendlar under
natten. Vi faller först i lätt sömn och sedan kommer en
period med djup sömn, följd av drömsömnen. Detta
upprepas i perioder om cirka 90 minuter för varje cykel.
Sömndjupet varierar också hos djuren, men inte så tydligt
som hos människor. Varje sömncykel är också kortare.
Djurens EEG liknar människans. Men de olika stadierna av djupsömn som är tydliga hos människan skiljer
sig inte åt hos djur. Däremot ser vi tydligare perioder
av halvslummer hos djur – djuren dåsar. Rovdjur som
katt och hund sover i längre sammanhängande perioder
än bytesdjur som häst och får (tabellen på sidan 127),
och bytesdjur sover längre om de har en skyddad sovplats än om de sover i öppen terräng. Husdjuren tas
oftast in i inhägnader under natten för att skydda dem
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Observera att i EEG-kurvan under REM-sömnen liknar
EEG-kurvan hos det vakna djuret.

från rovdjuren. Hos oss blir det för det mesta inomhus
på grund av klimatet.
Nattaktiva katter stör sina ägare

Mycket av kunskapen om sömn har kommit från
undersökningar på katt och har senare bekräftats på
andra djurslag. Det är framför allt på katt som man
har studerat hur blodtryck, hjärtfrekvens och andningsfrekvens ökar och blir mer oregelbundna under
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Djurslag

Vaken

Dåsig

Sovande

Sovande

(långsamma
EEG-vågor)

(mycket
långsamma
EEG-vågor)

i drömsömn
(vakenliknande
EEG-vågor)

Total
sovtid

Katt

10

2

8,5

3,5

12

Hund

11

4

6,5

2,5

9

Häst

18

2

3

<1

<4

Nötkreatur 12

8

3

<1

<4

Får

4

3

<1

<4

16

Get

15–21

2–6

0,5–2

<1

<3

Gris

11

4

6,5

2,5

8

Antal timmar som några av våra vanligaste husdjur är vakna och
sover under dygnet. Hos flertalet djurslag anges medeltid. Det förekommer stora individuella variationer, vilket framgår av siffrorna
för get.

drömsömnen. Man har också hört jamanden och sett
att tassarna rör sig när katten sover sin drömsömn.
Katter är normalt nattaktiva, vilket nyblivna kattägare
inte alltid är beredda på. Särskilt med innekatter som
lämnas ensamma en stor del av dagen kan detta bli
ett problem. De sover då mycket och är sedan fulla av
energi inför natten. Katten väcker sina ägare och vill
leka, det vill säga jaga. Erfarenheten visar att om katten aktiveras tillräckligt under dagen så kan man få
den att förskjuta dygnsrytmen och sova längre perioder under natten.
Lagom är bäst för hunden

Hunden sover normalt mest under natten, men också
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längre perioder under dagen. Hundar kan bli överstimulerade i en stressig miljö, men tar sedan oftast igen
sömnbristen. Om de inte får chans till återhämtning
kan det leda till kronisk stress med beteendeproblem
som följd. Hundarna blir nervösa, de kan bli aggressiva
och få diarré.
Hundar har också ett motsatt problem, nämligen att
de sover för mycket. Hundar är flockdjur och inte
anpassade till att ligga ensamma hemma i timtal dag
efter dag. Även om de ligger och ser ut att sova en stor
del av tiden kan även denna situation leda till beteendeproblem. Hunden kan börja tugga på möbler, tapeter och kläder eller yla så att hela grannskapet störs.
Den är uttråkad. För mycket sömn är inte vederkvickande.
Forskning inom molekylärbiologin talar för att vissa
gener styr balansen mellan sömn och vakenhet och
att samspelet mellan generna kommer i olag både vid
för lite och för mycket sömn. Olika raser har olika
krav på aktivitet och typ av sysselsättning. Det är viktigt att varje hund får leva ett liv som är så väl anpassat som möjligt till det den har avlats för. En lagom
aktiverad trygg hund sover gott om natten.
Hästar måste ligga ibland

Hästar har ett sinnrikt system av senor och ligament
som gör att de kan sova stående. De kan vila effektivt
på det sättet, men i stående ställning kommer de var128

ken i riktig djupsömn eller i drömsömn. De behöver
lägga sig ner och stödja huvudet mot något för att falla
i djup sömn, och troligen behöver de ligga på sidan för
att falla i drömsömn. Sömnen varar från några minuter
till någon halvtimme vid ett flertal tillfällen, framför
allt nattetid. Hästar på stall ligger cirka 20 procent av
tiden, huvudsakligen mellan midnatt och tidiga morgontimmar, medan hästar i frihet vanligen sover i kortare perioder oregelbundet under dygnet. En av fördelarna med att vara tamhäst kan vara att kunna sova
utan risk för att anfallas av rovdjur.
Tävlingshästar kan få problem med för lite sömn. En
del av problemet kan vara långa transporter till tävlingsarenor. Hästarna kan inte slappna av, och muskelarbetet med att hålla balansen kan vara väl så
påfrestande som själva tävlingen. Dessutom kan en
häst som är instängd i en box i en främmande miljö
känna sig osäker och inte vilja lägga sig. Resultatet
kan bli att hästen inte gör sig själv rättvisa på tävlingar. Hästar är ändå häpnadsväckande okänsliga för
sömnbrist, men de behöver lägga sig då och då och
sova både drömsömn och djupsömn.
Hårdkörda kor tar slut i förtid

Länge trodde man att idisslare aldrig sover, men det är
inte sant. De sover både djupsömn och drömsömn.
Idisslaren tillbringar största delen av dygnet med att
idissla och ligger då helst. De dåsar och ligger med
halvslutna ögon. På EEG avläser man ett mönster som
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liknar lätt sömn. Det här är troligen orsaken till uppfattningen att idisslaren sover bara när den idisslar.
Men eftersom tuggrörelserna är viljemässiga anser man
numera att tillståndet inte ska karakteriseras som
sömn.
Sedan en tid tillbaka har problemet med högmjölkande
kors tidsbudget kommit i fokus. En högmjölkande ko
omsätter dagligen energi jämförbart med en maratonlöpare. Skillnaden är att kon genomför ett maratonlopp varje dag större delen av året medan löparen
genomför bara ett fåtal lopp per år. Någonstans finns
en gräns där tiden för att äta och idissla, och tiden för
vila och sömn inte räcker till. Beteendestudier har visat
att liggmöjligheter och vila är mycket högt prioriterat
hos kor, medan mer mat eller att bli mjölkad har lägre
prioritet. Idag mjölkar en svensk ko i genomsnitt två
och ett halvt år, men hon borde kunna mjölka mycket
längre. Varför håller hon inte? Kan en orsak vara att
hon inte hinner vila och sova tillräckligt?
Psykofarmaka mot beteendestörningar

På senare tid har beteenderubbningar uppmärksammats
av läkemedelsindustrin hos framför allt hund men
också hos katt och häst, och det börjar komma fram
substanser som påverkar beteendet. Det gäller till
exempel lugnande medel till hundar och hästar. Man
utnyttjar kunskaperna om de olika signalämnen som
gör att hjärncellerna kan kommunicera med varandra.
Bland dessa används acetylcholin, serotonin, dopamin
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och noradrenalin – medel som används vid depression
hos människor.
Samma signalsubstanser har också stor inverkan på
sömnen, men sambandet mellan beteende, sömn och
läkemedlens inverkan är oklart. Läkemedlens effekt
bygger på att förstärka eller förminska effekten hos
någon eller flera av signalsubstanserna. I Sverige är vi
restriktiva med att använda medlen till djur och försöker i stället rätta till eventuella problem med beteendeterapi.
För att avgöra om djuren får sova för lite måste vi lära
oss hur deras sömnbehov ser ut. Skillnaden mellan
hundens och kattens sömnvanor jämfört med idisslarens och hästens är slående. Dessutom finns det stora
individuella variationer mellan djuren. Vi har en skyldighet att vara uppmärksamma på hur mycket de djur
vi har ansvar för vill sova och se till att de får sina
behov tillgodosedda.
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Behandling av djur
– för vem och till vilket pris?
Hur länge ska vi behandla katten Gustav? Kan
vi behandla eller operera hans tumör? När bör vi
avliva? Det finns inga enkla svar och kommer
nog aldrig att finnas, skriver Eva Hertil. Bara för
att vi kan byta höftled på hunden Ture är det inte
säkert att vi bör göra det. Det viktiga är att vi tar
hänsyn till djurets behov och innersta väsen.
Avlivning är en behandlingsmetod som kan
användas för att skydda ett djur från lidande.

Eva Hertil är veterinär och specialist på kattens
och hundens sjukdomar. Hon arbetar på
Universitetsdjursjukhuset vid SLU i Uppsala.
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ka katten behandlas mot cancer? Ska hunden få
en ny höftled? När är det dags att avliva djuren? Vi
strävar efter normer för hur vi ska förhålla oss i olika
situationer och det gör vi för att underlätta våra
beslut. Omfattande frakturoperationer kan vi göra –
det är okej – men att behandla katten med cellgifter,
cytostatika, där går gränsen anser många. Att operera
bort en stor tumör på katten är inte lika kontroversiellt.
Vad grundar vi våra uppfattningar på och hur fattar
vi våra beslut?
Vi har brutit ett urgammalt kontrakt

Att se tillbaka brukar vara ett sätt att förstå hur saker
och ting hänger ihop. Förr i tiden var relationen mellan
djur och människa helt annorlunda. Vi fick kläder
och mat av får, kor och andra husdjur. Hundarna vaktade vår boskap och hjälpte oss vid jakt, och katterna
skyddade vår spannmål från råttor. I gengäld gav vi
djuren mat och vatten och skyddade dem mot rovdjur. Det var en situation där båda vann, och det här
urgamla kontraktet höll i flera tusen år. Men under
de två senaste århundradena har det inträffat mycket,
bland annat industrialiseringen och användningen av
försöksdjur.
Industrialiseringen medförde att uppfödning av djur
rationaliserades och kunde ske på ett mycket effektivare sätt, inte minst slakthanteringen. Vissa djurslag
har nästan helt bytt roll. Hästen, som tidigare var ett
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arbetsredskap i jord- och skogsbruk, finns nu nästan
uteslutande för rekreation och tävlingsverksamhet.
Upptäckterna av antibiotika, vacciner och medel mot
parasiter har underlättat djurhållning i stor skala. Vi
kan också kontrollera djurens miljö när det gäller
sådant som ljus, värme och luftfuktighet. Vi behöver
inte längre ta hänsyn till djurens behov – vi får ändå
ut av dem vad vi vill ha. Det urgamla kontraktet är
brutet.
Industrialiseringen har också medfört att insynen i
produktionen blivit mycket sämre och att avståndet
mellan producent och konsument är näst intill oöverstigligt idag. Hur många av dagens barn har sett på
när någon mjölkar en ko – och vet att det är därifrån
mjölken och jordgubbsyoghurten kommer? Eller när
en vallhund arbetar med ”sina” får? Men vi människor saknar kontakten med djuren och därför införlivar vi djuren i våra familjer. Vi skaffar oss allt fler
hundar, katter och andra sällskapsdjur. Och med hjälp
av planerad avel och uppfödning kan vi idag påverka
utseende och i viss mån även beteende – vi kan ta
fram de individer som passar oss. Även när det gäller
våra sällskapsdjur är kontraktet brutet.
Försöksdjur en följd av Descartes syn på djur

Den andra stora förändringen är användningen av
försöksdjur. Vid 1900-talets början fanns det nästan
inga försöksdjur. Efter andra världskriget ökade antalet
i och med att läkemedelsindustrin började växa kraftigt.
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Försöksdjur är alltså en relativt ny företeelse.
Den franske 1600-talsfilosofen René Descartes skilde
på kropp och själ och hävdade att det bara var människan som hade både kropp och själ – djuren saknade själ. I och med det var det fritt fram för människan att använda djuren som det behagade henne.
Descartes lär ha sagt: ”Vilka fantastiska maskiner Gud
har skapat!”. Hans synsätt påverkade mycket av
utvecklingen inom naturvetenskapen och ligger till
grund för många av dagens värderingar och uppfattningar om djur.
Sjukvård för djur och människor allt mer lika

Dagens hundar och katter har många roller. Från att
ha varit just hundar och katter kan de idag vara familjemedlemmar, hjälpmedel för människor med funktionshinder, arbetsredskap som polishundar och jakthundar, medel för att nå framgång i olika tävlingar
och utställningar, och som jämförelsemodeller för
forskningen.
Hur länge ska vi då behandla våra djur när de blir
gamla eller sjuka? Även om vi begränsar oss till hundar
och katter är det en svår fråga med tanke på deras
olika roller. I fortsättningen begränsar vi oss till hundar
och katter som sällskapsdjur och familjemedlemmar.
Ska vi då behandla katten mot cancer, och ska hunden
få en ny höftled?
Eftersom de flesta hundar och katter idag är familje136

medlemmar efterfrågas samma typ av sjukvård som
för resten av familjen. Veterinärmedicinen har drastiskt förändrats och liknar sjukvården för människor,
framför allt när det gäller sällskapsdjuren. Egentligen
går det att erbjuda djuren i princip all den avancerade
mänskliga sjukvård som finns.
Vi skapar problem för djuren

Samtidigt har vi människor genom vår medvetna avel
och i kombination med vår medicinska utveckling
skapat möjligheter för tämligen extrema individer att
överleva och föröka sig. Idag finns det raser med ökad
benägenhet att utveckla olika sjukdomar. Ledlidanden
är ett exempel. Andra raser har av olika orsaker problem med att föda fram sina ungar och måste därför
förlösas med kejsarsnitt. Vi har skapat skönhetsideal
som kan leda till olika anatomiska problem. Det kan
handla om hängande ögonlock som gör att ögonen
inte fungerar normalt, och trubbiga nosar som kan
medföra andningssvårigheter och andra problem.
Naturligtvis har inte målet varit att skapa problem för
djuren, men det har blivit den effekten. Här har människan ett stort ansvar. Det är bra att det finns metoder att avhjälpa lidande, men lika viktigt är det att
arbeta för att problemet inte uppkommer.
Behandling – varför, för vem och till vilket pris?

När vi söker svaren på frågorna om cancer och höft137

ledsproteser måste vi alltid ställa ett antal nya frågor.
Varför vill vi göra denna behandling, och för vem gör
vi behandlingen? Vill vi bota djuret för dess egen skull
eller för vår skull? Är det veterinären som vill prova
en ny metod? Eller vill ägaren rädda ett framtida tävlings- eller utställningsdjur? Oftast sammanfaller förstås de olika intressena, men det är inte alltid självklart.
Till vilket pris behandlar vi? Innebär ingreppet eller
behandlingen ett stort lidande för djuret? Hur lång
blir konvalescensen? Hindrar behandlingen eller operationen djurets naturliga beteende? Är det ett djur
som behöver sina artfränder, och hur reagerar i så fall
de? Hur gestaltar sig hundens eller kattens liv efteråt,
och hur länge är det sannolikt att djuret lever?
Priset kan vara både känslomässigt och ekonomiskt.
Vi kan idag erbjuda avancerad veterinärmedicinsk
vård, men den kräver stora resurser. Då blir det ofrånkomligt dyrt. Att behandla en lite mer komplicerad
fraktur kan kosta mellan 20 000 och 30 000 kronor
(2005). Många av dagens sällskapsdjur är försäkrade;
det gör att djurägaren har möjlighet att låta behandla
sitt djur. Men i takt med att behandlingsmetoderna
blir mer avancerade stiger kostnaderna. Då kan försäkringspremier och självriskbelopp skjuta i höjden,
och till slut kanske djurägaren inte har råd att ha sitt
djur försäkrat!
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När får vi avliva djuren?

Utvecklingen när det gäller den kroppsliga medicinen
har nått långt, men den känslomässiga delen har halkat
efter. Dagens avancerade medicinska vård lurar oss att
tro att vi har kontroll. Det märks även i dagens debatt
om den mänskliga vården – ordet livskvalitet används
ofta. Ute i Europa diskuteras det och finns det redan
”avlivningskliniker” för människor – samtidigt som
många upplever att det blir svårare och svårare att
acceptera avlivning av djur. Närmar vi oss en punkt
där kriterierna för avlivning av djur och människor
sammanfaller?
Avlivning av djur är en svår men mycket viktig fråga.
Får vi avliva våra djur? Det beror på om vi uppfattar
djuren som objekt, ägodelar, eller som subjekt, att de
har ett eget värde. Om de ses som objekt är det enkelt.
Då bestämmer djurägaren. Men om de är subjekt är
det genast svårare. Har de i så fall även rättigheter?
Det här är filosofiska och moraliska, frågor. Frågor som
innehåller orden ”ska” och ”bör” är moraliska frågor –
de har inte naturvetenskapliga svar. Men även om
djuren har rättigheter så är det inte lika med mänskliga rättigheter. Djur är inte människor, utan de har var
och en sin särart. En apa på Borneo funderar nog inte
särskilt mycket över sina rättigheter att få uttrycka sig
fritt i tal och skrift, men är beroende av att få leva i
sin miljö.
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Enligt min uppfattning kan avlivning ses som en
behandlingsmetod för att skydda ett djur från lidande.
En typ av lidande kan vara att inte kunna leva efter
sin särart – att tvingas in i en onaturlig roll. En annan
typ av lidande är smärta, och när det gäller smärtlindring är vi ganska duktiga idag. Men det fungerar inte
alltid. Då kan avlivning vara det bästa alternativet,
även om matte och husse inte vill skiljas från sin vän.
Vi får inte godta ett lidande som vi inte kan motivera
för djurets skull!
Men vad är då för ”för djuret skull”? Vad är det som
gör en hund till en hund? Eller en ökenråtta till en
ökenråtta? Jag anser exempelvis att det för en hund är
av största vikt att kunna bete sig och leva som en
hund. Med det menar jag att hunden måste kunna
röra sig, uppleva lukter, vara delaktig i det som händer och träffa andra hundar eftersom hunden är ett
flockdjur. Vi människor måste ha detta för ögonen
när vi diskuterar olika behandlingsalternativ – vi
måste kunna motivera dem ur djurets synpunkt.
Rätt eller fel? Gott eller ont?

Kan vi nu svara på frågorna: Ska katten behandlas för
cancer? Ska hunden få en ny höftled? När är det dags
att avliva djuren?
Det är svårt att skapa normer, svårt att säga vad som
är rätt och vad som är fel. Vi måste också se på konse140

kvenserna av vårt handlande. Blir resultatet gott eller
ont? Vårt förhållningssätt förändras också med tiden;
våra uppfattningar om ”rätt” eller ”fel” idag ser annorlunda ut än för fyrtio år sedan. Då ansåg många det
vara var fel att utsätta en tik med pyometra (varig livmoderinflammation) för en operation som innebar
att livmoder och äggstockar avlägsnades. Det är en
operation som mycket sällan ifrågasätts idag.
Det är viktigt att komma ihåg att bara för att vi kan
är det inte säkert att vi bör. Bara för att vi kan byta
höftled på hunden Ture är det inte säkert att vi bör
byta höftled på Ture.
Den viktiga diskussionen om kan, ska och bör

Hur länge ska vi behandla katten Gustav? Kan vi
behandla eller operera hans tumör? När bör vi avliva?
Det finns inga enkla svar på de frågorna och kommer
nog aldrig att finnas, hoppas jag. Däremot är det
mycket viktigt att diskussionen hålls vid liv och att
alla intresserade deltar – lekmän, veterinärer, etologer,
filosofer och alla andra. Det finns ingen som sitter
inne med den enda sanningen. Någon klok person lär
ha sagt att ”livet är för viktigt för att överlåtas till
experter”.
Men frågar du mig – javisst kan vi behandla katten
mot cancer och ge hunden en ny höftled, förutsatt att
vi tar hänsyn till kattens respektive hundens innersta
väsen. Och min uppfattning om avlivning är att vi
har förmånen att kunna hjälpa dem när de lider eller
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deras livssituation inte fungerar.
Men eftersom det urgamla kontraktet är brutet är diskussionen inte lätt. En hund är en hund och en katt
är en katt. De ska inte behandlas som människor,
utan som de hundar och katter de är. Vi måste ta hänsyn till deras särart, deras innersta väsen.
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Homeopati – en 200 år gammal lära
som ännu inte visat sig fungera
Homeopatin firar att det i år är 250 år sedan
dess grundare föddes. Det borde bli ett jubileum
i moll eftersom det ännu inte på ett vedertaget
vetenskapligt sätt är visat att metoden fungerar.
Torkel Ekman ser problem med EU-reglerna för
ekologisk djurhållning. De säger att sjuka djur
företrädesvis ska behandlas med homeopatika
och örtmediciner. Hur långt ska de ekologiska
odlarna få gå i sina försök att stärka konsumen-

Torkel Ekman är veterinärmedicine doktor och
arbetar åt Svensk Mjölk Forskning.
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ternas förtroende – på bekostnad av djurens rätt att få adekvat behandling?
r 1810 framlade den då 55-årige tyske läkaren och apotekaren Samuel Hahnemann första upplagan av sitt
stora verk Organon med undertiteln ”rationell läkemedelskonst”. I Organon beskrev Hahnemann metodiken inom homeopatin där principen att ”lika botar
lika” är central – Similia Similibus Curentur.
Hahnemann var mycket kritisk till de medicinska
metoder som hans kollegor använde: lavemang, kräkning, utmattande dieter, blodförtunnande drycker,
med mera. Det han motsatte sig mest var åderlåtningen
som kostade många patienter livet.

Å

Var själv försöksperson

Enligt homeopatins historieskrivning hade Hahnemann,
som sympatiskt nog gärna använde sig själv som försöksperson, vid ett tillfälle intagit extrakt av kinabark
och då erfarit malarialiknande symtom. Detta ska ha
fått honom att formulera idén om ”lika botar lika” –
att ett medel som hos en frisk försöksperson framkallar de symtom som en viss sjukdom ger kan bota
denna sjukdom hos en sjuk person. I sin gärning strävade han, troligen i opposition mot dåtidens metoder,
att åstadkomma medel med så lite skadande effekter
som möjligt och tyckte sig då upptäcka den andra
bärande idén inom homeopatin – potenseringen.
Potensering innebär att ett medel späds ut till mycket
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svaga lösningar. Vid varje spädningssteg, som oftast är
tio- eller hundrafaldigt, skakas medlet kraftigt. Enligt
homeopatin överför det kraften hos det ursprungliga
ämnet till spädningsmedlet, vanligen alkohol eller vatten. Ett medel som på detta sätt spätts mer än 23
gånger anses inte innehålla en enda molekyl av det
ursprungliga ämnet. Sådana beredningar anses av
dagens homeopater vara extra starka. Hahnemann
själv ska oftast ha använt den lägsta koncentration
som gav symtom på en frisk försöksperson.
Framgångar utifrån dåligt hälsoläge

Med dagens kunskaper om placeboeffekter och insikten att en förutsättning för en framgångsrik terapi är
en patient i någorlunda balans är det inte svårt att inse
att en person med Hahnemanns bakgrund, kunskap
och erfarenhet kunde få stora framgångar med sin nya
behandlingsmetod. Särskilt som ”kontrollgruppen”
utgjordes av andra läkares hantering av sina patienter
som utsattes för svåra umbäranden, blodförluster och
infekterade sår som en följd av den tidens gängse
behandlingar.
Man måste även betänka det allmänna hälsoläget.
Städernas befolkningar levde under ofta urusla sanitära
förhållanden. Avloppsvatten och färskvatten hölls inte
isär. Mekanismerna bakom smittspridning var i stort
sett okända eller omstridda. Det skulle dröja ytterligare flera decennier innan John Snow som arbet-ade
som läkare i London kartlade utbrotten av kolera i
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arbetarkvarteren och kopplade dem till varifrån vattenverken tog sitt vatten, eller tills den ungerske läkaren
Semmelweiss kunde visa att läkarstudenterna i Wien
spred barnsängsfeber genom att gå direkt från patologisalen till förlossningsavdelningen. Och det skulle
dröja ännu längre innan deras rön blev allmänt accepterade.
Hahnemanns framgångar berodde dock sannolikt inte
enbart på honom själv och hans icke-skadande medel,
utan även på att han mycket noggrant tog reda på
sjukdomens förhistoria (anamnes) och gav råd om
bättre kost, sunda levnadsvanor och noggranna anvisningar om förbättrad hygien. Här är det på sin plats
att ge Hahnemann ett erkännande för att han hade
modet att gå emot sin samtid och sökte nya vägar för
botande; vägar som i dagens bredare perspektiv om
människokroppen i balans känns nog så moderna.
Kan homeopati fungera på djur?

Dagens klassiska homeopati vilar fortfarande på några
få av Hahnemann fastlagda principer:
• lika-botar-lika (simile-principen)
• spädning av medlen (på engelska ofta kallade
remedies, på svenska remedier)
• endast ett medel i taget – unitas remedii
• läkemedelsprövning på friska individer
I Sverige och Norden är den klassiska homeopatin
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den vanligaste även på djur, medan sammansatta
medel är vanliga på kontinenten och i England. Överföring av de homeopatiska principerna samt sättet att
ställa diagnos och välja medel från människa till djur
erbjuder stora svårigheter. Olika djurarter omsätter
substanser olika fort och på skilda sätt och det finns
anatomiska skillnader mellan djurarter och mellan
människor och djur. Vidare saknas det vid upptagning av anamnes på djur oftast helt möjligheten att få
med de subjektiva känslor och upplevelser som människor kan berätta om sin sjukdom. Det gör att stora
delar av grunden för val av medel bortfaller.
Dessutom saknas nästan helt läkemedelsprövningar
på friska djur – den fjärde principen ovan.
Homeopatin på människa bygger sina val av remedier
på erfarenhet, empiriska fynd. Detta gäller i ännu
högre grad för djur. Veterinär homeopati vilar på en
tradition av muntliga och skriftliga redogörelser för
utfallet av olika fall. I traditionell skolmedicinsk
forskning tillmäts sådana ”anekdoter” mycket litet
eller inget bevisvärde för en metods effektivitet. En
kritisk granskning av dokumentationen om homeopati på djur visar att det knappast finns någon studie
som utfallit till homeopatins fördel som är värd eller
möjlig att upprepa.
Spontanavläkning och placeboeffekt

Vad beror då de enligt uppgift lyckosamma behandlingarna på? För egen del vill jag hävda att merparten
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beror på spontanavläkning – de flesta sjukdomar leder
inte till döden och sjukdomsbilden kan i alla fall i ett
tidigt skede ofta förbättras. En gynnsam placeboeffekt till följd av ökad uppmärksamhet av djurägaren
kan säkert också bidra. Homeopatisk behandling
består oftast av att flera gånger om dagen ge laktospiller
(mjölksocker) via munnen till sitt djur. Att ett djur
som på detta sätt uppmärksammas och belönas av en
älskande matte eller husse kan mobilisera sina egna
”inre läkande krafter” är det kanske inte så många
som ifrågasätter.
I december 2004 publicerades en norsk veterinärmedicinsk avhandling om homeopati på djur. Den
visade inga effekter av homeopatisk behandling av klinisk juverinflammation (mastit) eller sårläkning på
gris som skilde sig från placebo. Däremot hade gängse veterinärmedicinsk behandling av mastit statistiskt
signifikant bättre effekt vid utvärdering efter en vecka.
En artikel i Veterinary Record från april 2005 om
homeopatisk behandling av subklinisk juverinflammation på kor i England visade inte heller någon
effekt skild från placebo.
Konsumentförtroende viktigare än djurens rätt?

Slutsatsen måste bli att homeopati ännu inte på ett tillfredsställande sätt har visats fungera på djur. Det skapar konflikter, bland annat djurskydssmässiga, med
EU/EG:s förordning om behandling av djur i ekologisk djurhållning. Där står det bland annat att sjuka
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djur företrädesvis ska behandlas med homeopatika
och/eller örtmediciner under förutsättning att preparaten har påvisad effekt på djurslaget och sjukdomen ifråga.
Man bör ställa frågan om hur långt de ekologiska
odlarna i EU bör få gå i sin vilja att försöka stärka
konsumentens förtroende för ekologiska produkter på
bekostnad av djurens rätt att bli behandlade på ett
adekvat sätt vid sjukdom så långt vi tror oss veta idag.
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Fakta om djurskydd i Sverige
Den svenska djurskyddslagen är förebyggande.
Lagens mål är att alla djur som människor sköter
ska må bra, leva i en bra miljö och ha möjlighet
att bete sig på ett naturligt sätt.
Vad djurskyddsbestämmelserna ska innehålla beslutas
på fyra olika nivåer: 1) EU/EG utfärdar förordningar
och direktiv, 2) Sveriges riksdag beslutar om djurskyddslagen, 3) Sveriges regering beslutar om djurskyddsförordningen, och 4) Djurskyddsmyndigheten
beslutar om djurskyddsföreskrifter och allmänna råd.
Generellt blir bestämmelserna mer detaljerade för
varje nivå neråt, även om det förekommer relativt
detaljerade bestämmelser även i vissa EG-direktiv.
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter har detaljbestämmelser bland annat om hur olika djur ska skötas,
hur byggnader för djurhållning ska vara utformade
och inredda, samt vilken yta djuren minst måste ha.
Bestämmelserna skiljer sig mellan olika djurslag. Det
innebär att det utrymme som är föreskrivet för kor
skiljer sig från den area som krävs för en häst, och att
kravet på takhöjd varierar beroende på hur stora hästarna är. Lagen reglerar också hur djur får användas i
tävlingar och djurförsök.
Kontrollen av djurskyddslagen sker på tre nivåer.
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Djurskyddsmyndigheten ansvarar för djurskyddsarbetet
i hela landet, länsstyrelserna ansvarar i sitt län och
kommunerna lokalt. Det är kommunernas djurskyddsinspektörer som utför inspektioner på bland annat
gårdar, i kennlar och zooaffärer, och ibland även hos
privatpersoner. Om man som privatperson uppmärksammar att djur far illa ska man anmäla det till kommunen.
Hundregister och smuggling

I Sverige är det lag på att du som hundägare ska registrera din hund och dig själv i hund- och ägarregistret. Registret underlättar kommunernas djurskyddstillsyn och kan användas för att hitta stulna och
bortsprungna hundar. Det är dessutom ett verktyg i
myndigheternas smittspårning och ger möjlighet att
ställa hundägare till svars för skador som en hund har
orsakat. Smuggling av hundar in till Sverige kan medföra att nya smittsamma sjukdomar sprids till den
svenska hundpopulationen, men även smittor som är
dödliga för människor kan föras in, till exempel rabies och dvärgbandmask. Som hundköpare är det därför viktigt att man tar reda på var hunden man tänker
köpa kommer ifrån. Identifikationshandlingar, vaccinations- och friskintyg kan förfalskas, men ger ändå
en viss säkerhet.
Utevistelse

Hur mycket djuren ska kunna vara ute och hur lång
betesperioden bör vara skiljer mellan olika djurslag
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och beroende på var i landet man bor. För mjölkkor
ska betesperiodens längd vara mellan två och fyra
månader och infalla under tiden 1 maj–1 oktober.
Djur som har möjlighet att gå ut på betesmark eller i
rasthage halva dygnet eller mer under den kalla årstiden definieras som utegångsdjur. Bara djur som är
lämpade för det får vara utegångsdjur. Terräng och
mark ska vara lämpliga, och djuren måste ha tillgång
till en torr och ren liggplats i form av en ligghall där
de kan söka skydd. De stängsel som inhägnar djur
som vistas ute ska vara väl uppsatta, underhållna och
ha väl sträckta trådar – både sommar och vinter – och
de ska vara utformade så att djur inte skadas. Rådet
till djurhållare är att om möjligt undvika taggtråd.
Transporter

Djur får bara transporteras när de är lämpliga att
transportera och när åtgärder har vidtagits för deras
skötsel under sändningen och vid ankomsten till
bestämmelseorten. Djur som är allvarligt sjuka eller
skadade får inte transporteras; undantag gäller vid
transport av djur till veterinär. De svenska reglerna
för djurtransporter grundas på ett EG-direktiv.
Direktivets regler ska säkerhetskälla en tillfredställande
skyddsnivå för djuren samt avskaffa hinder för handeln
med levande djur. Reglerna handlar bland annat om
begränsning av transporttider, krav på vilopauser och
utfodring under transporten, samt utformningen av
rastplatser längs resrutten.
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Lagen gäller också för privatpersoner som transporterar sin hund eller katt. Djuret ska ha skugga och god
ventilation, och det ska kunna stå och ligga i naturlig
ställning. Föremål som kan skada djuret bör inte finnas
i närheten. En hund åker ofta säkrast i en ordentligt
förankrad bur i bilens kombiutrymme. Djuret får inte
lämnas utan tillsyn i bilen om temperaturen befaras
överstiga 25 grader. Både hundar och katter ska
erbjudas vatten minst var sjätte timme under transport. En bil får aldrig användas som förvaringsutrymme för hunden eller katten, bland annat därför att
bilen snabbt kan bli mycket varm på sommaren och
mycket kall på vintern.
Operativa ingrepp

Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att operera
eller ge sprutor till djur om det inte är befogat av veterinärmedicinska skäl. Det är till exempel inte tillåtet
att operera bort stämbanden på en hund för att hindra den från att skälla, eller klorna på en katt så att den
inte kan klösas. Det är heller inte tillåtet att kupera
svans eller öron av kosmetiska skäl, utan bara om det
finns ett veterinärmedicinskt skäl, det vill säga att djuret har skadat sig så att en operation är nödvändig.
När ett djur ska opereras ska en veterinär anlitas.
Några ingrepp är undantagna från förbudet mot att
genomföra operativa ingrepp utan veterinärmedicinska skäl. Det är bland annat kastrering av husdjur,
avhorning av nötkreatur och avhorning av getter.
Man får också ID-märka djur med till exempel
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mikrochips, tatuering eller öronbrickor.
Läs mera
• Djurskyddsmyndighetens föreskrifter
och allmänna råd:
– Om djurhållning inom lantbruket (DFS 2004:17
Saknummer L 100) – gäller nötkreatur, hästar,
grisar får, getter, minkar, rävar och fjäderfän.
– Om uppfödning, försäljning och förvaring av hundar
och katter (DFS 2004:18 Saknummer L 102).
– Om djur som hålls för sällskap och hobby
(DFS 2005:8 Saknummer L 80) – gäller kaniner,
marsvin, fiskar och andra vanliga sällskapsdjur.
– Om transport av levande djur (DFS 2004:10
Saknummer L 5).
– Om operativa ingrepp på eller injektioner till djur
(L 41, DFS 2005:7).
• På www djurskyddsmyndigheten.se finns alla
djurskyddsföreskrifterna och mer information om
djurskyddslagen. Där kan man också ladda ner eller
beställa broschyrer där regelverket förklaras.
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Är Sverige världsbäst på djurskydd?
Sverige fick sin djurskyddslag först 1945.
England fick sin 1911, och samtliga våra grannländer var före oss. Idag har Sverige en bra djurskyddslag. Men vad hjälper det om lagen inte
används? Många brott utreds aldrig, och det försvagar regelverket. Medan kriminella element
fröjdas förlorar de vanliga medborgarna tilltron
till systemet. En sådan utveckling skadar varje

Helena Striwing är jurist och har specialiserat
sig på djurskydd och djurskyddslagstiftning
sedan mer än 20 år tillbaka.
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samhälle, skriver Helena Striwing.
r Sverige ett föregångsland när det gäller djurskydd? När en åsikt varit i omlopp under lång tid och
knappast ifrågasatts kommer den bild av verkligheten
som åsikten uttrycker att uppfattas som sann. Ordet
föregångsland ger positiva associationer till ett land
som gått före, och möjligen även fortsätter att göra en
pionjärinsats.

Ä

Men Sverige var inte först vare sig med att införa en
djurskyddslag eller ett straffstadgande för djurplågeri.
Äran brukar ges åt engelsmännen som 1822 införde
det första straffstadgandet, Cattle Bill. Man glömmer
då att kolonisatörerna från det forna hemlandet som
slog sig ner på Amerikas östkust vid Massachussett s
Bay bland sina liberties redan 1641 antog ett förbud
mot grym behandling av djur. I Sverige trädde vårt
första straffstadgande i kraft 1857.
Sveriges första djurskyddslag gällde från 1945. England
som antog en djurskyddslag 1911 brukar anses som
föregångslandet även på denna punkt. Våra grannländers djurskyddslagar gällde från 1916 i Danmark, 1934
i Finland och 1935 i Norge. Förbudet mot överansträngning av dragdjur i Hammurabis lag från 2000talet före Kristi födelse antas ofta vara djurskyddets
vagga.
Skadedjur skyddas av djurplågerilagen

Vårt första straffstadgande, lagen om djurplågeri, kom
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alltså 1857. Den bröt mot en given tradition, nämligen
rätten att göra vad man ville med sin egendom. Även den
som plågade sitt eget djur kunde dömas till straff, ett
synsätt som var långtifrån självklart för 1800-talets
människor. Sedan väl de vilda djuren kommit att innefattas i det rättsliga skyddet 1907 gällde lagrummet alla
djur, och så har det varit sedan dess.
En konsekvens av detta blir att varje enskild djurindivid
har ett rättsligt skydd om det utsätts för lidande. Det
gäller också djur som många människor betraktar som
skadedjur: råttor, möss, skator, kråkor, måsar och även
lösdrivande katter. Även om dessa djur får dödas
under vissa betingelser så skyddas de enligt vår lag om
djurplågeri mot att till exempel plågas till döds eller
dödas på ett oskickligt sätt. I många länders lagar har
man gjort generella undantag för djur som betraktas
som skadedjur. Det får till följd att sådana djur står
helt utanför lagen och därför kan plågas, torteras och
dödas hur som helst utan att någon kan hållas ansvarig.
Svensk djurskyddslag för alla djur

I dagens samhälle har fler människor en nära relation till
en hund, katt eller kanin än till lantbruksdjuren, med
undantag för hästen. Djurskyddslagar som är gemensamma för sällskapsdjur och lantbruksdjur, som vår
svenska, gagnar sannolikt lantbruksdjuren som får fördel
av att övergripande regler som de flesta människor uppfattar som rimliga när det gäller sällskapsdjuren automatiskt
kommer att gälla även för lantbruksdjur.
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I många andra länders lagar håller lagen högre standard
för sällskapsdjur än för lantbruksdjur. I flera av USA:s
delstater har man gjort omfattande undantag och eftergifter för commonly accepted animal husbandry practices. I
praktiken innebär det att nästan vad som helst som lantbrukarna anser vara nödvändigt accepteras, till exempel
svansamputation samt kastrering och avhorning utan
bedövning. Spåren förskräcka, som räven uttryckte det
när han inbjuden till lejonets kula upptäckte att alla spår
ledde dit in, men inga ut.
Det är viktigt att samhället behåller – och effektiviserar
– den offentliga tillsynen. Enligt min uppfattning ska vi
akta oss för att bli föregångsland när det gäller att ersätta
denna tillsyn med egenkontroll inom lantbruket, annan
djuruppfödning, slakterier, och så vidare. Sådana program ska uppmuntras och ses som instrument som får
komplettera tillsynen – men aldrig ersätta den. På det
här området tycker jag att vårt lands lagstiftning hittills
har stått sig ganska bra.
Stort intresse för djurskydd i världen

Intresset för djurskydd är ett tidens tecken överallt i
världen, även i fattiga länder. Spanjorerna skänker
mest pengar till djurskyddsorganisationer i relation
till inkomsterna.
I Denver med förorter i Colorado, USA, påträffades
under 2003 45 katter illa tilltygade. Ungefär samtidigt
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påträffades katt efter katt massakrerade på liknande
sätt i Salt Lake City. I Denver organiserades snabbt
tio undersökningsgrupper. Förstaden Aurora där 25
av katterna hade påträffats fick uppdraget att leda en
utredningsstyrka; till den knöts rättsvetenskaplig
expertis, veterinärer och en psykolog. Trots att straffskalan för djurplågeri är låg i Colorado verkar detta
inte ha påverkat storleken på insatserna.
Från Australien noteras 2005 att polismyndigheten i
New South Wales beslutat att inrätta en särskild
utredningsgrupp för djurplågeri, ett beslut som det
australiensiska veterinärförbundet AVA stöder. AVA
har uppmanat andra polismyndigheter att göra likadant. Inom förbundet är man däremot tveksam till om
en anmälningsskyldighet liknande den vi har i den
svenska djurskyddslagen skulle bidra till ett bättre
djurskydd.
Outredda brott underminerar systemet

Om ett land är ett föregångsland i ett visst avseende
kan inte bedömas enbart med hänvisning till den
lagstiftning som finns. Det brukar ibland sägas att ju
fler lagar en stat har, desto mer fördärvad är den. Vad
hjälper en lag om den inte tillämpas?
I Sverige har vi blivit så vana vid att höra att djurplågeri är ett lågprioriterat brott att många människor upphört att reagera över att polisiära resurser inte aktiveras i större utsträckning. Även bestialiska och åter161

kommande övergrepp på hästar som påträffats sargade och blödande i beteshagarna ”skrivs av” i vårt land.
Målvolymen djurplågeri och brott mot djurskyddslagen har dock ökat i våra domstolar under senare år.
I många delstater i USA kan den som döms för
djurplågeri dömas till straff mellan två och tio år.
Straffskalornas maximum tillämpas också.
Skärpning Sverige!

I framtiden måste sannolikt olika verksamheter med
känd brottslighet bära en större del av kostnaderna
för brottsprevention. När nya bostadsområden projekteras tänker man numera medvetet på att utforma
miljön på ett sådant sätt att kriminella aktiviteter som
våld, överfall, stöld och skadegörelse ska förebyggas.
När det gäller djurskydd vet vi också var många av de
svaga punkterna finns. Transporter av djur längre
sträckor eller flera timmar i följd är en sådan, och därför är arbetet med den så kallade smartboxen som ska
övervaka djurens välbefinnande under transporter
intressant både som produkt och idé. Men alla tekniska system brukar gå att manipulera och lura;
färdskrivare inget undantag. Dessa kunskaper kan
användas när nya tekniska system utvecklas. Ett föregångsland tänker i sådana termer och ligger i fas med
en ständigt föränderlig omvärld.
Om Sverige ska betraktas som ett föregångsland eller
inte i fråga om djurskydd beror på vilka kriterier man
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väljer att grunda sitt omdöme på. För mig är det viktigt att samhället tillhandahåller en väl fungerande
rättsskipning som har kapacitet att agera när djur
utsätts för brott. Om många anmälda brott förblir
outredda försvagas ofrånkomligen regelsystemet.
Medan kriminella element fröjdas förlorar de vanliga
medborgarna tilltron till systemet. En sådan utveckling skadar varje samhälle.

Läs mera
• Helena Striwing, Djur som brottsoffer,
Nya Doxa 1998.
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Djurskyddets dilemman
Ett bra djurskydd kostar pengar. Konsumenterna
måste förstå det och vara beredda att betala
merkostnaden för svenska djurprodukter. Det är
de inte idag, och det är det allvarligaste dilemmat för djurskyddet. Tids nog får andra länder
lika bra djurskydd som vi, och då kommer importerade djurprodukter att bli dyrare. Idag ”exporterar” vi djurskyddsproblem. Kalle Hammarberg
pekar i sin artikel på en rad dilemman inom djurskyddet.

Kalle Hammarberg är veterinär med lantbruksinriktning och ledamot av Sveriges Veterinärförbunds djurskyddskommitté.
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T

rots att den svenska djurskyddslagstiftningen tillhör de världsledande med djurskyddsögon sett är det
inte alla som ser positivt på allt i den. En del tycker
att den går för långt, andra tycker att den är otillräcklig. Synen på djurskyddet påverkas av etiska ställningstaganden, handel och ekonomi.
Djurskyddslagen fördyrar produktion

De som tycker att djurskyddslagstiftningen ibland går
för långt har ofta ekonomiska intressen som störs av
den. Det kan röra sig om krav på större och bättre
inredda burar för värphöns, regler för hållande av
pälsdjur eller mått på båspallar för nötkreatur. Sådant
kostar pengar. Dilemma.
När det gäller hönsburarna blir äggproduktionen
dyrare, och det leder i sin tur till ett annat dilemma.
De gamla burarna säljs till något land där de fortfarande är godkända. Där stoppar man åter in höns i
burarna och producerar ägg som kan säljas billigt i
Sverige. På det sättet försämras konkurrensförmågan
för de äggproducenter i vårt land som följer lagstiftningen. Förhållandet är detsamma på flera områden.
Lagen otillräcklig för djuren

Andra anser att djurskyddslagen inte går långt nog.
Bland dem finns de som aktivt anser sig ha rätt att
föra djurens talan grundat på att den egna moralen är
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bättre än lagstiftningen. De kallar sig djurrättsaktivister. Några av dem (långt ifrån alla) ägnar sig åt direkt
olaglig verksamhet som rättfärdigas av samveten där
djurets väl enligt deras bedömning står i centrum. De
anser sig ha moralisk både rätt och skyldighet att för
djurens skull bryta mot lagar. Exempelvis bränner de
djurtransportbilar, släpper ut minkar och terroriserar
människor de anser inte hanterar djur rätt trots att de
följer lagstiftningen som gäller.
Lagliga vägar går de djurrättsföreningar, ofta knutna
till veganrörelsen, som anser att människan överhuvudtaget inte ska utnyttja djur till livsmedelsproduktion eller annat arbete som ligger utanför djurets normala värld. Däremot tar de i allmänhet inte avstånd från
djurhållning för till exempel vård av naturbetesmark.
Även veterinärer och djurskyddsföreningar gör
bedömningen att djurskyddslagstiftningen i vissa fall
är otillräcklig. Det kan då röra detaljer i lagstiftningen
som kastrering av spädgrisar utan bedövning (redan
förbjudet i till exempel Norge, och förbud diskuteras
i flera EU-länder), eller rätten att hålla nötkreatur uppbundna. Annat som kan läggas djurskyddsaspekter på
är djurhållning med för svenska förhållanden främmande djurarter, till exempel struts. Djurskyddsföreningar och veterinärer försöker ändra lagstiftningen
genom de lagliga vägar som finns, genom att påverka
beslutsfattare med synpunkter, information och fakta.
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Etiska gränser för veterinärer

Veterinärerna har en central roll i djurskyddsarbetet.
Den veterinära vetenskapen går raskt framåt, och nu
är det i många fall etiken som sätter gränser för vilka
åtgärder som ska sättas in när djur blir sjuka. I Sverige
avråder man från eller förbjuder behandlingar som i
många andra länder är vardaglig rutin, till exempel
svans- och öronkuperingar, benamputationer eller
borttagning av alla klorna på sällskapskatter.
I många fall råder den svenske veterinären av djurskyddsskäl till avlivning av ett sjukt eller skadat djur
även i fall där djurägaren vill ha sitt djur behandlat.
Här är dilemmat att djurägaren vill behålla sitt defekta
eller skadade djur för att låta det dö en ”naturlig” död
hemma, medan veterinären anser att avlivning är ett
djurskyddsmässigt godkänt sätt att avbryta ett lidande.
Dilemma.
Vaccinera eller avliva?

Ett annat dilemma gäller vilka åtgärder som ska sättas in
för att förhindra eller stoppa sjukdomsutbrott. Vid det
senaste mul- och klövsjukeutbrottet i Storbritannien ställdes
man inför valet att vaccinera eller avliva.
Vaccinering skyddar djuren från att bli sjuka, men de kan
bära på smitta vilket förhindrar handel med både djur och
kött. Avlivning leder till att smittan utrotas, och handeln
kan fortsätta. Alltså vilket är viktigast – djurens liv eller
handeln? I Storbritannien vann handeln. Fyra miljoner
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djur avlivades. Det här dilemmat kommer att upprepas.
Ekologisk djurhållning utan vanliga mediciner

Ett annat djurskyddsmässigt dilemma är EU/EG:s
förordning om behandling av djur i ekologisk djurhållning. Där står det bland annat att sjuka djur företrädesvis ska behandlas med homeopatika och/eller
örtmediciner under förutsättning att preparaten har
påvisad effekt på djurslaget och sjukdomen ifråga.
Här finns två dilemman. För det första får veterinärer
i Sverige bara behandla djur enligt ”vetenskap och
beprövad erfarenhet”, och hit räknas inte homeopati
och stora delar av örtmedicinen. Det betyder alltså att
vem som helst, men inte en veterinär, får utföra vissa
behandlingar av sjuka djur i ekologisk produktion.
För det andra har många undersökningar visat att
effekten av den klassiska homeopati som förekommer i
svensk djurproduktion inte skiljer sig från placebo, det
vill säga ingen effekt av medicinen är påvisad.
Bakgrunden till EG-förordningen är egentligen en
önskan att stärka konsumentens förtroende för att
ekologiska produkter är framtagna utan hjälp av läkemedel. Lagen går alltså mera ut på att värna konsumentens förtroende för ekologiska produkter än att
skydda djuren. Dilemma.
Det ska tilläggas att den överväldigande majoriteten
av svenska ekologiska uppfödare trots EG-lagstiftningen vid behov använder sig av både veterinärer och
konventionella läkemedel. Men man lägger också ner
mycken och vällovlig möda på att förebygga behovet
169

av mediciner.
Snabbare och mera

För att bli så ekonomisk som möjligt strävar djurhållningen mot ökad produktion från det enskilda djuret.
Snabbare tillväxt hos kycklingen och grisen, och högre
mjölkproduktion per ko. Den höga produktionen kan
i sig vara ansträngande för djuren och göra att de lever
närmare utkanten av sin normala fysiologi. Det innebär att det krävs mindre avvikelser från det normala
än det annars skulle göra för att djuret ska drabbas av
sjukdom eller lidande. Djur som inte bär sig ekonomiskt slås ut. Det här kan till viss del motverkas
genom god skötsel, miljö och utfodring, men dilemmat finns där.
Som exempel kan nämnas att den genomsnittliga
mjölkkon idag trots god skötsel är ekonomiskt produktiv bara omkring fem år om man räknar både
kött- och mjölkproduktion – därefter slakt trots att
hennes biologiska livstid kan vara långt över 20 år. Ett
annat exempel är snabbväxande kycklingar och grisar
som riskerar att drabbas av benskador.
Problematisk hantering före slakt

Lantbrukets djur avlivas vanligen genom slakt på slakterier. Dessa infördes en gång i tiden av djurskyddsskäl för att djurskyddet vid slakt skulle kunna hållas
under kontroll. Slakterier fanns då ofta i närheten av
gårdarna, och djuren var handtama. Idag, när djurhållningen har minskat och prispressen kräver större
enheter är det glest mellan slakterierna, och djuren
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hämtas och transporteras.
Samtidigt har djurhållningen ändrats. Många nötkreatur för köttproduktion föds upp djurvänligt med stor
frihet under ranchliknande förhållanden med liten
kontakt med människor, men också med möjlighet
att hålla sig ifrån andra, aggressiva individer i flocken.
Nu är det inte slakten som är problemet, utan den
djurhantering som föregår slakten. Ihopsamling av
djur, tätt mellan djuren under en kanske lång transport (dock högst 8 timmar), den nya miljön, ljuden
och ovanan att hanteras av människor vid slakteriet.
Den behandlingen är mycket stressande för djuren.
Dilemma.
När det gäller slakt måste också nämnas den religiösa
slakt med avblodning (uppskurna halspulsådror) utan
föregående bedövning som muslimer och judar i
Sverige vill ha. Sådan slakt är egentligen inte tillåten
enligt EG-direktiv, men det lämnas en öppning för
religiös slakt. Olika länder har tagit olika beslut. I
Sverige och ett fåtal länder till gäller fullständig
bedövning före avblodning. Nu sker det påtryckningar på högt uppsatta politiker att ändra detta, och i religionsfrihetens namn hävdas det att avblodning utan
föregående bedövning borde bli tillåten även här.
Dilemma.
Kunden måste vilja betala

Livsmedelsproduktion baserad på djurhållning är alltså i många fall dyrare i Sverige än motsvarande pro171

duktion i många andra länder. Det beror delvis på
djurskyddskraven, men det finns också andra orsaker,
till exempel ett bistert klimat som kräver en dyrare
och längre vinterhållning av djur och ger lägre avkastning vid foderodling.
Samtidigt finns det ett starkt tryck på billiga livsmedel, även från högsta politiska håll. Trots att den
svenske konsumenten säger sig vilja ha ett starkt djurskydd är man ofta inte villig att betala vad produktion baserat på ett sådant kostar. I butiken tittar man
på prislappen och köper det billigaste.
Det här får också en annan följd. När kunderna i
Sverige inte vill köpa de dyrare svenskproducerade
köttprodukterna konkurreras den produktionen ut.
Det betyder inte att konsumtionen minskar, utan bara
att produktionen flyttas till det land som producerar
billigare. Om djurskyddslagstiftningen i det landet är
sämre har vi praktiken exporterat djurskyddsproblem.
Dilemma.
Det allvarligaste dilemmat

Kort sagt – ett bra djurskydd kostar pengar. Om konsumenten vill ha det måste man vara beredd att betala
vad det kostar. Visserligen förbättras djurskyddet nu
snabbt i många länder som exporterar livsmedel till
Sverige, och när de har nått en med svenska ögon god
nivå blir även deras livsmedel dyrare. Men då kan den
svenska kompetensen och produktionen redan till stor
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del vara borta, utslagen.
Men alla dessa och många andra dilemman inom
djurskyddet får inte hämma djurskyddsarbetet.
Däremot måste det förutom lagstiftning och information om djurs beteenden och behov också vägas in
följder av prissättningen på livsmedel. De som köper
djurprodukter måste uppfatta att det finns ett samband mellan pris och djurskydd. Brist på den förståelsen är det största dilemmat när det gäller djurskyddet
i köttproduktionen i vårt land. Gårdsnära slakt, större
ytor, lägre produktionstakt, miljövänligare hantering,
människor som har tid med djuren – allt kostar pengar. Det vi är villiga att betala för är det som blir kvar.
Det vi inte vill betala för kommer att försvinna. Och
det gäller redan idag.
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Välmående djur utomhus
– om bonden anstränger sig
Hur bra mår egentligen utegrisen? Alla lantbrukets djur kan gå ute och må bra på vintern i vårt
land – utom möjligen strutsen, skriver Stefan
Gunnarsson. Djuren får motion, frisk luft och
utlopp för sina naturliga beteenden. Enda molnet
på himlen är risken för parasitsjukdomar. Men
med lite tanke bakom och god skötsel kan även
detta lösas. Djuren måste också kunna skydda
sig mot väder och vind, och hålla sig rena och

Stefan Gunnarsson är doktor i veterinärmedicin
på Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
vid SLU i Skara.
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H

torra.

usdjur ska vistas utomhus för att må bra; så tänker
många människor. Denna tanke är så stark att en stor
del av marknadsföringen av svenska livsmedel visar
bilden av ett lantbruk där det alltid är soligt och där
djuren vistas ute. Marknadsföringen av de lyckliga
djuren som går ute har i synnerhet använts för att sälja
ekologisk mat som KRAV-märkta varor.
Djuren i det svenska lantbruket har det bra jämfört
med djuren i andra länder. Den svenska djurskyddslagen skyddar djuren från de värsta avarterna av djurhållning. Det är till exempel inte tillåtet att hålla höns
eller smågrisar i småburar, eller att binda suggor med
halsband. Inte heller får man producera vitt gödkalvskött genom att föda upp kalvar med påtvingad järnbrist. Vår svenska djurskyddslag är en minimilagstiftning. Det innebär att den strävar efter att skydda djuren från onödigt lidande. Många års forskning kring
hälsa och beteende på våra husdjur gör att vi vet rätt
väl när djur löper ökad risk att bli sjuka av sin stallmiljö och när de är utsatta för lidande. Själv tycker jag
att det är fel att tala om till exempel lyckliga grisar. Det
är stor skillnad mellan att vara skyddad från lidande
och att vara lycklig.
Lagkrav på utevistelse
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När det gäller utomhusvistelse säger djurskyddslagen
att alla lantbruksdjur om möjligt ska ges möjlighet till
utevistelse på till exempel ett bete. För mjölkkor finns
det lagkrav på att de ska gå på bete under den varma
årstiden. Inom ekologisk djurhållning som följer
KRAV:s regelverk ska alla lantbruksdjur ha tillgång
till utevistelse året runt. Men nötkreatur och fjäderfä
får hållas inne i varma stallar under vintern.
Om djuren ska hållas utomhus är det viktigt att tänka
på att parasitsjukdomar kan få ökad spridning inom
djurgruppen. Särskilt känsliga är unga djur, som kalvar och lamm. För att förhindra att djuren blir sjuka
av parasiterna ger man dem ibland avmaskningsmedel i förebyggande syfte. I KRAV:s regler står det:
”Rutinmässig, förebyggande behandling med läkemedel eller kemiska bekämpningsmedel får ej förekomma.” Det innebär att man måste förebygga parasitproblem i en KRAV-besättning med andra metoder
än dem som konventionella gårdar kan använda.
KRAV-djur kan alltså inte avmaskas i förebyggande
syfte, utan bara om de är konstaterat sjuka.
Motion, frisk luft och naturligt beteende

Att vara utomhus är i grunden bra för våra husdjur.
De får utlopp för sina naturliga beteenden; de beteendestörningar som förekommer i intensiv djurhållning uppträder mycket sällan om djuren kan gå ute.
Dessutom är det bra med motion. Hästar måste få
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röra sig mycket för att må bra. Kor och suggor som
får röra på sig har lättare förlossningar, och det minskar risken för sjukdom både för dem själva och för
deras ungar. Motion stärker muskler, ben och leder
och minskar risken för led- och klövskador. Behovet
av motion kan tillfredsställas av att djuren går i en
rymlig lösdrift med ett bra golv inomhus. Men en
välskött betesmark ger med sin stora yta, sitt lagom
mjuka underlag och sin friska luft den allra bästa möjligheten till bra motion. Det har bland annat visat sig
att kor med klövsjukdomar, som är mycket vanliga
hos mjölkkor, blir bättre när de får byta det hårda
betonggolvet mot gräs. Vi människor går ju hellre
barfota på gräs än på betong, och kor gör precis
samma sak om de får välja.
Djurstallar skyddar djuren mot väder och vind och
har ett jämnare klimat under den kalla årstiden. I
många fall är luften i stallmiljön sämre än luften
utomhus. I stallbyggnaderna finns mer damm och
mer gödselgaser som till exempel ammoniak.
Inomhusmiljön gör också djuren mer känsliga för luftvägsinfektioner eftersom flera djur delar på ett mindre
utrymme. Inte ens ett välventilerat stall har lika bra
luft som utomhusluften. Därför är spridningen av luftburna mikroorganismer större inne i stall och lagårdar
än utomhus. Det kan jämföras med att förkylningar
och influensa hos oss människor får större spridning
under vinterhalvåret när vi vistas mer inomhus.
Alla djur kan vara ute – utom strutsen
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Vilka djurslag passar att hålla utomhus? Alla husdjur
som är anpassade till ett tempererat klimat kan hållas
utomhus året runt i Sverige om inte vädret är för
extremt. Det är inga större problem att hålla kor, hästar
och grisar utomhus. Det gäller även hönor och kalkoner som egentligen kommer från tropikerna, men
som under tusentals år har anpassats till ett tempererat klimat. Däremot är det tveksamt om den tropiska
strutsen passar i vårt klimat. Strutsar är mycket känsliga för fukt och kyla och måste ibland rent handgripligen skyddas mot regn eftersom de inte självmant
söker skydd när det regnar.
Våra husdjur är anpassade för att vara ute, men en
djurhållning där djuren är utomhus året runt ställer
krav på god skötsel. Det krävs naturligtvis att djuren
kan få foder och vatten, och att det finns stallbyggnader eller liknande där de kan söka skydd om de vill.
Området där djuren hålls under den regniga och kalla
delen av året måste planeras och skötas på ett sådant
sätt att djuren inte blir blöta och smutsiga eller far illa
på annat sätt. Olämpligt planerade djurutrymmen
och betesfållor som inte hålls rena och torra kan leda
till dålig djurhälsa och sämre djurskydd. Att driftformen är enkel kan också fresta djurägaren att slarva
med tillsynen.
Vintern 2002 undersöktes besättningar med nötkreatur
och får som gick ute året runt i Västra Götalands,
Sörmlands och Värmlands län. Djurhälsan i de flesta
av besättningarna var god, men var fjärde besättning
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hade brister i djurhållningen. Det fanns djur som var
magra och smutsiga, och på vissa håll saknades det
acceptabla liggutrymmen.
Parsitsjukdomar ett moln på himlen

Djur som vistas mycket utomhus kan alltså må bra om
de sköts på rätt sätt. De har friskare luft och mindre luftvägsinfektioner. Men det finns istället andra sjukdomar
de kan drabbas av i större utsträckning än djur som går
inomhus. De löper större risk att drabbas av parasitsjukdomar, till exempel inälvsmask. Det gäller även hästar.
De vanligaste parasitsjukdomarna sprids genom att djur
som har parasiten i tarmen gödslar sig på betesmarken
och att andra djuren i flocken sedan får i sig parasitägg
genom att de betar infekterat gräs eller bökar i smittad
jord. Hos grisar kan bakteriesjukdomar som till exempel rödsjuka (en febersjukdom med hjärt- och ledpåverkan) spridas när grisarna bökar i smittad jord.
Tarmsjukdomar som salmonella kan också spridas
genom kontakt med smittade djurs gödsel utomhus.
Smittämnen kan ligga kvar under lång tid i rastfållan
eller i betesmarken om inte djurägaren rengör eller bearbetar de smittade områdena.
Gamla och nya skydd mot parasiter

Det finns olika sätt att skydda djuren från sjukdomar.
Avmaskning och vaccination är ofta effektiva medel,
men det kräver att djurägarna tar hjälp av en veterinär och följer en plan för medicinering. De lantbrukare som bedriver ekologisk produktion måste i första
hand använda andra metoder eftersom förebyggande
180

behandling som avmaskning inte är tillåten. Ickemedicinska metoder har funnits länge, och nya sätt
att förebygga utvecklas hela tiden.
Ett gammalt sätt att skydda djuren från tarmparasiter
är att man regelbundet byter betesfållor så att parasiterna som inte kan överleva vintern hinner dö av mellan betessäsongerna. Man måste också planera för
vilka åldergrupper av djur man släpper på olika beten
och i vilken ordning djuren betar markerna. På så sätt
kan inte de äldre djuren som bär på parasiterna smitta ner de yngre som har sämre immunförsvar. Många
parasiter är artspecifika, det vill säga de kan inte smitta mellan olika djurarter. Om parasiterna blir uppätna av ”fel” djurslag så dör de. Det gör att växelbete
eller sambete mellan olika djurslag, till exempel får
och hästar, kan minska parasitrisken.
Man har också gjort framgångsrika försök med att
använda rovsvampar för att ta död på inälvsmaskar.
Metoden bygger på att djuret, till exempel fåret,
utfodras med ett medel som innehåller svampsporer.
Svampsporerna passerar oförstörda genom djurets
tarm och hamnar i gödseln där svampen växer genom
att livnära sig på maskarna som finns i gödseln. Det
innebär att betet inte kan infekteras av parasiter eftersom de inte överlever i gödseln.
Bättre djurskydd med utevistelse

Det finns större potential för ett gott djurskydd i ett
skötselsystem där djuren kan styra sin utevistelse själva
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än i ett system där djuren hålls inomhus hela tiden,
eller i ett system där djuren går ute utan att kunna
skydda sig mot extrem väderlek. Djur kan ha det bra
vid utevistelsen om den genomförs på ett genomtänkt
sätt. Djuren måste få möjlighet att hålla sig rena och
torra, och man måste minska risken för de smittor som
är vanligare hos utegångsdjur.
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Är litet alltid vackert och
stort alltid fult?
Genom filmer och böcker vi fått en bild av gårdar från förr i tiden där djuren levde småskaligt
och i en idyll där de alltid hade det bra. Det kan
ha bidragit till att vi än idag gärna ser att lantbruken är små. Men har de alltid varit små? Och
är litet alltid vackert och stort alltid fult? Eller
beror det på? Kan det rentav vara tvärtom? Per

Per Wallgren arbetar som statsveterinär vid
Avdelningen för lantbrukets djur vid SVA i
Uppsala. Han är också adjungerad professor vid
Institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU.
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Wallgren visar att det går att göra stordriften ”vacker”.
änniskans vagga stod på den östafrikanska savannen
för drygt 5 miljoner år sedan bland gräsätande gaseller och antiloper och rovdjur av olika slag. Det fanns
många olika arter av däggdjur och de hade det gemensamt att de klarade att överleva trots att människoarterna med tiden blev allt mer avancerade. För ungefär
100 000 år sedan hade människan utvecklats till den
art vi själva tillhör. Då var det dags för henne att röra
på benen och ta sig ut i världen, bland annat hit upp
till norr. Hon levde i flock och bedrev organiserad
jakt. Djuren hon mötte på vägen var inte förberedda
för detta och många dukade under. Det här anses ha
bidragit till att det finns förhållandevis få arter av
däggdjur i de tempererade zonerna.

M

Förhållandena här uppe i norr bidrog säkert till att
människan då hon lärde sig tämja djuren tidigt insåg
att antalet hållna djur aldrig fick överstiga det antal
som kunde försörjas året runt. Överskottet måste
skördas för hjordens och därmed även ägarens överlevnad. På så sätt kom de lantbruk som växte fram i
de tempererade zonerna ofta att vara små enheter där
människor och djur ända in på 1900-talet tillsammans
kämpade för att överleva under förhållandevis knappa
omständigheter. Sommarens och höstens skördar gav
förutsättning för överlevnad under vintern och det
som fanns kvar efter vintern utgjorde i sin tur grun184

Interiör från en ladugård i Mangskog i Värmland under sommaren
1911 tecknad efter ett fotografi tagit av Nils Keyland detta år. Båsen
är korta och trånga, sköterskorna barfota och korna osedvanligt
magra till följd av årets torka och brist på bete. Denna torka innebar
försämrade förutsättningar för den kommande vintern och därmed
även för det efterföljande året 1912. Originalfotot förvaras på
Nordiska museet i Stockholm.

den för nästa odlingscykel.
Allt fler och allt större gårdar

Fast inte ens förr var alla gårdar små, eftersom en
säker livsmedelsförsörjning i vissa fall är nödvändig
för att bedriva en verksamhet. Exempelvis drev skogsbolagen själva större ladugårdar för att säkra tillförseln av mat till skogsarbetarna. Det är heller ingenting nytt att ämbetsmännen i Stockholm förvärvar
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lantbruksegendomar kring Mälaren. Det har de gjort
sedan urminnes tider. Men förr i världen krävde dessa
större brukningsenheter mängder av arbetare eftersom
allt arbete utfördes manuellt. Sverige har förvisso aldrig haft livegna lantarbetare, men på 1700-talet infördes statarsystemet som säkrade tillgången till billig
arbetskraft för de stora lantbruken. Möjligen kan det
intresse som ämbetsmännen och de kapitalstarka i
huvudstaden visade för lantbruket ha bidragit till att
detta system vid sidan av de stora jordbrukslandskapen
var som mest utbrett i Mälardalen. Det avskaffades
slutligt först 1945.
Det senaste seklets uppfinningar har revolutionerat
arbetet inom lantbruket och numera kan en liten stab
av medarbetare sköta ganska många djur. Även om
stora gårdar alltid funnits har de effektiva uppfinningarna och lönsamhetskraven bidragit till att andelen
stora gårdar har ökat samtidigt som personalstyrkan
på dessa gårdar har minskat. Lönsamhetskraven har
också bidragit till att gårdarna i praktiken blivit allt
större. Detta har naturligtvis medfört ändrade förhållanden för både människor och djur.
Fler djur ökar risken för smittspridning

Fler djur i samma rum innebär större risk för smittspridning. Om två individer befinner sig i rummet finns det
två smittvägar – fram och tillbaka. Om det istället
finns tio eller hundra individer i rummet ökar antalet
smittvägar till 90 respektive 9 900. Det finns en formel
186

som beskriver fenomenet: antalet smittvägar i en population = antalet individer x (antalet individer minus ett).
Formeln talar sitt tydliga språk. Och om man i
begreppet djurskydd även inbegriper rätten att få vara
frisk, vilket man bör göra, kan därför en ökning av
besättningsstorleken te sig underlig; riskerna för
smittspridning ökar dramatiskt. Men behöver det vara
så? Sker denna smittspridning per automatik? Kan vi
göra någonting åt den?
Planering ger möjligheter

En liten grisbesättning kanske har tjugo suggor. Dessa
djur grisar lite nu och då, men varje sugga nedkommer
cirka två gånger om året med omkring tio kultingar per
gång. Kultingarna slaktas vid cirka ett halvt års ålder och
väger då omkring 100 kg. På denna gård kommer det
således att ständigt finnas cirka 200 växande djur, vilket
motsvarar storleken på en mindre slaktsvinsavdelning.
Även om denna besättning i sig är välskött föreligger
tyvärr en stor risk för att djuren ska drabbas av sjukdom
under uppväxttiden, främst i form av tarmstörningar
under de första åtta levnadsveckorna och därefter av luftvägssjukdomar.
Paradoxalt nog kan risken för sjukdom minskas om
besättningsstorleken ökar. Om denna besättning ökar
antalet suggor elva gånger till totalt 220 suggor ökar
naturligtvis antalet växande grisar i samma proportion.
Men lantbrukaren kan utnyttja stordriften i positiv
bemärkelse och låta grupper om tjugo suggor grisa var
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fjortonde dag i utrymmen som dessförinnan har tömts
och tvättats. Avkomman till dessa tjugo suggor blir varken
fler eller färre än i det första exemplet, det vill säga
omkring 200. Men varje enskild grupp av växande djur
fyller här upp ett eget stall och behöver inte komma i
kontakt med äldre djur och riskera att smittas av de
infektioner som dessa djur bär på. Även om flockarna i
de två fallen är lika stora och därmed även antalet smittvägar lika många blir infektionstrycket i praktiken lägre
i den större besättningen eftersom flocken där är homogen och infektionsämnen inte som en stafettpinne kan
överföras från äldre till yngre djur.
Skillnaden mellan de två exemplen är att den lilla gården som tillämpar ett kontinuerligt produktionssystem
har en flock som innehåller allt från nyfödda till ett
halvt år gamla djur, medan den större besättningen i
praktiken har elva flockar som var och en består av djur
som är lika gamla och hanteras skild från djur i andra
åldrar.
Det produktionssystem som 220-suggorsbesättningen
ovan tillämpar kallas för sektionerad och planerad produktion. En sådan produktionsform möjliggör strategiska satsningar på tömning av avdelningar med efterföljande rengöring och andra sjukdomsförebyggande
åtgärder, men de kräver en viss storlek för att kunna drivas. Mindre besättningar har svårt att få lönsamhet i
sådana system eftersom sektionerna blir så små att de
inte blir ekonomiskt bärkraftiga.
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Naturligtvis skulle den lilla besättningen i teorin kunna
låta alla suggorna grisa samtidigt, men eftersom grisar
lika lite som människor är maskiner blir de inte per
automatik dräktiga samtidigt, och suggor som grisar vid
”fel tillfälle” förstör det sjukdomsförebyggande arbetet.
I den större besättningen fångas dessa ”avvikare” upp
eftersom de får fler chanser.
När spenarna inte räcker till

Spädgrisarna drar fördel av det planerade produktionssystemet även sett ur ett annat perspektiv än
smittspridning. Suggan är en mångföderska som i
genomsnitt föder ungefär tio levande kultingar. Men
tio är ett medeltal och antalet kan variera från några
få smågrisar upp till tjugo per kull. Det är emellertid
svårt för en sugga att ensam föda upp stora kullar på
ett bra sätt eftersom antalet spenar inte räcker till.
Resultatet blir oftast att många smågrisar dör, och de
kultingar som lyckas överleva blir till följd av de hårda
villkoren ofta mycket ojämna i storlek.
En planerad produktion ger möjlighet att under det
första levnadsdygnet tillämpa så kallad kullutjämning
där enskilda kultingar från suggor med stora kullar
flyttas till suggor som har färre kultingar. Följden blir
överlag normalstora kullar, och inga smågrisar behöver
svälta ihjäl i detta system. Det ska poängteras att
smågrisöverlevnaden vid all form av lantbruksproduktion är väsentligt högre än den är ”naturligt”. Bland
frilevande grisar är smågrisdödligheten ofta 50 pro189

cent, och just detta faktum har sannolikt bidragit till
att suggan utvecklats till mångföderska.
Buss eller Jaguar?

Påverkas djurens komfort av besättningsstorleken?
Ännu en gång är detta inte säkert. Djurskyddslagen i
Sverige kräver något större ytor vid djurhållning än
vad som generellt krävs i andra länder. Gemensamt
för alla länder gäller att de minimimått som föreskrivs
av respektive lands djurskyddslag ofta tillämpas i
praktiken eftersom större ytor ökar byggnadskostnaderna och därmed produktionskostnaderna.
Om en sugga hålls enskilt innebär det således ofta att
hon förfogar över den minsta yta som lagen föreskriver. Om hon istället delar box med 40 andra suggor
ökar den totala tillgängliga ytan 40 gånger. Därmed
ökar möjligheten för suggan att utöva sitt naturliga
beteende. De lägre rankade djuren ges utrymme att
kunna dra sig undan och kan därigenom slippa att bli
utsatta för provokationer från högre rankade djur.
”Jag gråter hellre i en Jaguar än i en buss” yttrade en
gång Françoise Sagan, och det är säkert sant. Men det
gäller också att komma ihåg att det är skillnad på författare och grisar. Det gäller i varje enskilt fall att försöka tänka på det biologiskt mest korrekta sättet. Den
totala yta som står till djurens förfogande kan faktiskt
vara betydligt viktigare för deras komfort än den
beräknade teoretiska ytan för det enskilda djuret. För
grisarna som är flockdjur kan bussen vara att föredra
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framför Jaguaren.
Men tiden då – går det att hinna med?

Stora besättningar har oftast färre skötare per djur än
små besättningar, vilket kan vara en nackdel. Men
antalet djur per skötare är ett mått som inte avslöjar
hela sanningen. Exempelvis kan ett deltidsarbete
utanför lantbruket stjäla omsorgstid från djuren i
mindre besättningar. Vidare ger automatiserad utfodring och utgödsling djurskötaren möjlighet att istället
för att skotta skit ägna sig åt att se efter hur djuren
verkligen mår och att ge mera omsorg till de djur som
behöver. Smarta planlösningar kan förutom att minska investeringskostnaden per stallplats också effektivisera skötseln i form av minskad dödtid då skötaren
befinner sig på promenad mellan olika avdelningar.
Förutsatt att den tid som frisätts till följd av automatisering och smarta planlösningar används till att öka
inspektionen av djuren och deras situation bidrar den
till ökad kvalitetstid för djuren. Det är således inte
den sammanlagda tiden i stallet som är avgörande för
om djuren sköts på det bästa sättet, utan det är den
tid som djurskötaren är i stallet och kan ägna sig åt
djuren som avgör. Omsorgen om djuren är lika viktig
i den lilla besättningen som i den stora.
Andra djurslag

Exemplen ovan är hämtade från grisvärlden, men
motsvarande går naturligtvis även att tillämpa för
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andra djurslag. Problemställningen med stort och litet
är för övrigt lika aktuell för våra rekreationsdjur som
den är för lantbrukets djur. Hästar både avlas och tränas sedan länge på stora camper. Hundkennlar och
katterier ökar i storlek. Detta sker trots att hundar
föredrar att leva i små flockar med utpräglade ledardjur som de enda som tillåts föröka sig, och trots att
katter i regel föredrar att leva solitärt även om de kan
uppskatta sällskap av andra katter så länge reviret inte
hotas. Det förekommer att de sällskapsdjur som barnen lyckas tjata sig till glöms bort i sina burar sedan
barnen tröttnat och föräldrarna inte längre orkar eller
glömmer de också. Fenomenet är inte nytt. Redan i
början på 1960-talet sjöng Cornelis Wreeswijk om lillasysterns undulat som var död – stendöd uti sin bur.
Problematiken kring hur vi ska och hur vi kan hålla
våra djur berör alltså inte bara produktionsdjuren
utan i hög grad även de djur människan håller bara
för kärleks skull. Eller är det alltid bara av kärlek?
Även här kan det finnas betydande ekonomiska
intressen.
Omsorgen viktigare än storleken

Vi återvänder nu till den afrikanska savannen. Även
där kan tillvaron vara hård. Ensam är inte alltid stark,
och gasellhjordarna söker skydd och stöd i varandra.
När liemannen dyker upp i form av ett rovdjur söker
flocken skydd i sig själv. Djuren vet som individer att
de har större chans att klara sig om de gömmer sig
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bland andra. De vet att det är ett hårt spel och de sörjer
inte heller om de vinner och slipper bli rovdjursföda.
De stannar ofta av och börjar beta bredvid lejonet
som äter upp förloraren, någon som kanske har varit
deras vän. Eller så kanske offret var en anonym stackare
på samma sätt som storstadens vimmel kan resultera i
mänsklig anonymitet.
Det är inte alltid så lätt att veta vad som är rätt och
vad som är fel. Ibland är det bra att vara stor och
ibland är det bra att vara liten. Omsorgen är viktigare
än storleken. Det gäller troligen i lika hög utsträckning för människor som för djur.
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Hade djuren det bättre förr?
Är det tillåtet att plåga en häst? År 1864 fälldes
en person för slag mot en häst som drog sand
till ett vägbygge. År 1980 friades en travtränare
som slog en häst som inte ville tävla. Hur kunde
det bli så olika enligt samma djurplågerilag när
lidandet för hästarna var detsamma? Inlevelseförmågan med djuren var större 1864 än 1980,
tror Niklas Cserhalmi. Idag väljer vi djursyn efter
våra egna syften. Därför har vi kannibaliserande
burhöns men också smådjurskliniker med utrust-

Niklas Cserhalmi är filosofie doktor. Han skrev
sin doktorsavhandling Djuromsorg och djurmisshandel 1860–1925 på Avdelningen för
agrarhistoria vid SLU i Uppsala.
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ning i miljonklassen.

ånga människor som har åsikter om hur djur bör
behandlas i nutid hänvisar till en förfluten tid.
Författaren Astrid Lindgren, politikern Marit Paulsen
och den anglosaxiske filosofen Peter Singer är exempel på debattörer som använder uppfattningar om hur
det var bättre ”förr” för att rättfärdiga kritik mot
dagens så kallade industrialiserade djuruppfödning.
Och tvärtom, de som företräder den nutida djuruppfödningen, som veterinärer och husdjursagronomer,
lyfter ofta fram hur dåligt djuren sköttes tidigare. På
så vis framstår dagens uppfödning i bättre dager.
Vi konsumenter har sällan någon biologisk eller etologisk kompetens som kan hjälpa oss att avgöra vad
produktionsdjuren mår bra eller dåligt av. Därför är
det vanligt att även vi vänder oss till historien för att
söka råd om vad som är rätt eller fel i hanteringen av
djur. Saker som skedde förr antas ha haft en nära
koppling till det ”naturliga”, medan det som händer
idag ses mer som artificiellt eller konstlat.
Två skolor

Det finns alltså två helt motsatta sätt att tänka kring
djurs liv förr i tiden. En skola menar att småskaligheten gav djuren goda liv; männen pysslade med sina
oxar och hästar medan husmor och hennes pigor skötte kor och smådjur. Människors händer smekte och
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tog hand om de värdefulla djuren i ladugårdsvärmen
under vintern, och till sommaren väntade smakfullt
bete i hagar och skogsmarker.
En annan skola menar tvärtom att djuren hade det så
skralt med foder att de svalt om vintrarna, och att
ladugårdar och stall var så små, trånga, mörka, fuktiga
och dragiga att djuren fick sjukdomar som ingen människa kunde bota. De flesta anglosaxiska historiker
som skrivit i ämnet menar dessutom att människor
under bondesamhällets tid gärna slog sina djur för att
markera gränsen mellan människa och djur och att
landsbygdens folk dessutom betraktade djur som redskap, inte som varelser med ett egenvärde.
Hur var det då – hade djuren det bättre eller sämre
förr? Ett bra källmaterial för oss historiker är de utförliga domstolsprotokoll som har förts vid djurplågerirättegångar sedan 1857, det år då den första svenska djurplågerilagen kom till. Sedan dess är det möjligt att möta enskilda människor som i brev och
muntliga vittnesmål lämnar sin syn på hur en god
människa bör behandla sina egna och andras djur. De
flesta djurplågerifallen från tiden före det mekaniserade
jordbruket gäller män som slår hästar. För att antyda
ett svar på frågan om djuren hade det bättre förr har
jag valt att lyfta fram två hästfall, det ena från 1864
och det andra från 1980.
1864 – i sandtaget

Inspektorn P.F. Nilsson på Bols gård i Östergötland
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stämdes till tinget för att han misshandlat en häst. I ett
försvarsbrev erkände han att han ”tilldelat djuret några
piskslag”. Men han ville med brevet förklara händelsen
och hoppades att det skulle komma att påverka rättens
dom. Vid ett vägbygge behövde svaranden den 3 maj
1864 köra fram sand till två drängar med sina hästar …
”…deribland ett lifligt och starkt sto, om fjorton års ålder
samt ett yngre dito… Det var mig väl icke obekant att det
äldre stoet någon gång gjorde sig istadigt och således kanhända kunde anses mindre tjenligt att användas till uppkörning av sand från grustaget; men vägen måste vara
iståndsatt på dagen och jag hade ingen annan utväg än att
dertill anlita alla mina dragare, som icke på andra håll voro
upptagna för tyngre arbeten, derifrån jag åter ville skona
det unga stoet. Redan vid andra lassets uppkörning utbröto
emellertid okynnet och tilltog – så att, ehuru biträdande
arbetsfolket uppför en sakta sluttning från sandtaget sköt
den knappt halfvlässta vagnen alldeles inget hästarna, som
jag kände, och någon tyngd för dem omöjligen kunde blifva
märkbar, det istadiga djuret ändock icke kunde förmås att
röra sig framåt från stället, endast slående bakut för hvarje
lindrigare känning af piskan eller tömmen att efter en
stunds fåfänga försök med fogliga medel jag slutligen fattades af någon ifver dels öfver utsikten till samma resultat af
den arbets (oläsligt förf. komm.), nu som förra gången, och
i synnerhet för faran af ungstoets inöfning i odygden, kan
icke förnekas, och jag gaf den istadiga några rätt kännbara
piskslängar, deraf visserligen såsom ofvan är nämnt, ett par
blodfläckar sedermera visade sig i den ganska tunna huden
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men stoet äfven tog varning och derefter under hela dagen
drog sitt lass med all flit. Huruwida nu denna aga, som
med fullkomligt allvar men också med påräknadt framgång
och efter hvad mig synes särdeles välförtjent tilldelades ett
okynnigt kreatur, som var väl underhållet och i sin fulla
styrka, igentligen kan få namn af våldsam misshandling
och följaktligen vara underkastad ansvar efter lag, vill jag
till vällofliga häradsrättens bepröfvande värdsammt öfverlemna.”
Bosgård den 7 juni 1864, P.F. Nilsson
Den åtalade befann sig i en pressad situation. Han hade
tagit på sig att bygga en väg, detta var reglerat i ett kontrakt, och han hade dessutom anställt personal som skulle arbeta med vägen den aktuella dagen. Stora ekonomiska värden stod alltså på spel för Nilsson och han
behövde djurens hjälp för att lösa situationen. När han
åtalats för djurplågeri skriver han ett brev till rätten i syfte
att dämpa sin egen skuld och han framhåller då att stoet
var väl underhållet, eller med andra ord att det hade fått
tillräckligt med mat. Han poängterade också att stoet var
i sin fulla styrka, det vill säga det led inte av några åkommor. Svaranden hade därmed meddelat rätten att han
skött sina åtaganden gentemot hästen och försökte skjuta
över ansvaret för misshandeln på hästen själv.
Stoet beskrevs som en häst i fysisk toppform. Men hennes
mentala sida beskrevs på ett helt annat sätt. Hon var
okynnig, istadig och odygdig. Svarandens egen sinnesstämning var allvarlig då misshandeln utfördes. Han ville med
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detta framställa sig som sansad inför rätten, och visa att
piskslagen utdelades efter noggrann eftertanke och med
gott resultat. Hästen blev flitig under resten av dagen.
Svaranden framhöll också att piskslagen var välförtjänta.
Återigen, hästen fick skylla sig själv. Det var hästen som
inte uppfyllde sina åtaganden och därför var misshandeln motiverad. Inspektorn ville således visa att det var
rimligt att piska hästen i sandtaget, att det inte skedde av
grymhet utan att det fanns en anledning.
Åklagaren höll inte med om svarandens uppfattning:
”Åklagaren förklarade, att han icke vill fästa något avseende å skriftens innehåll, angående kreaturets istadighet.”
Rätten gick på åklagarens linje och dömde inspektorn
för djurplågeri. Men han fick den lägsta boten som
kunde utdömas för djurplågeri, 5 riksdaler, trots att hans
slag hade fått huden att gå sönder och blöda. Detta kan
indikera att rätten kanske ändå hade tagit intryck av försvarsbrevet. Med detta historiska fall i bakhuvudet tittar
vi på ett liknande åtal, men nu från relativt modern tid
där dom utföll 1980.
1979 – på travbanan

Den 28 juli 1979 stod travtränaren A. med travhästen
Cocinette förspänd framför sulkyn i stallgången på
travbanan i Kalmar, på väg att leda ut henne till
dagens tävling. Hästen blev då ”istadig” enligt domstolsprotokollet. Travtränaren försökte tillsammans
med andra att lirka med hästen. De smackade, puffa200

de bakifrån och tryckte på för att leda hästen i sidled,
men det hjälpte inte. Travtränaren gav då hästen ett
”dubbelslag” med körspöet mot länden. I domstolsprotokollet förklarar travtränaren detta som två
slag i snabb följd, och säger att han slog på det sättet
därför att ett sådant slag ger den bästa effekten med
minsta antalet slag:
”Av det första slaget vaknar hästen till, och reagerar
sedan på det andra. Slagen, som måste vara bestämda,
och således ej för lösa, utdelas med normal styrka och
borde normalt inte orsakat några märken på hästen. Det
är möjligt att hästen just vid detta tillfälle var speciellt
känslig beroende på att den värmts upp förhållandevis
mycket och därför var svettig.”
Vid dubbelslaget rusade hästen häftigt ut ur stallgången. Då hon kommit alldeles utanför stallet stannade
hon igen och vägrade gå. Man smackade, puffade och
lirkade, men hästen la sig då ner på vänster sida, och
även sulkyn välte. Efter att ha tagit av delar av sele
och skyddsutrustning för att hästen skulle kunna röra
sig friare försökte man lyfta hästen, men den låg kvar.
Travtränaren slog då hästen igen med ett dubbelslag
och Cocinette ställde sig upp, gick ut på banan och
genomförde ett felfritt lopp.
Som hade skett många gånger i de äldre domstolsmålen
så anlitade rätten även 1980 hjälp från utomstående
med att bedöma det våld som riktats mot hästen.
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Både förr och nu fanns det motstridiga uppgifter om
hur en istadig häst skulle behandlas. Veterinärrådet
Erik Skoglund menade att det hade varit förkastligt
att slå hästen som travtränaren gjort. Han hade själv
inte sett Cocinette men läst banveterinärens rapport
om händelsen där det uppgavs att hästen hade spöränder efter fyra eller fem slag på länd, lår och flank.
Märkena efter körspöet var 2–3 dm långa, 1 cm breda
och knappt 1 cm ”tjocka”. Skoglund menade att för
att en häst ska få sådana skador krävs ett våld som är
grövre än det som i vanliga fall riktas mot travhästar
och att hästen helt säkert hade fått ordentligt ont av
slagen. Han sa också att det hade varit onödigt att slå
hästen när den låg eftersom den säkerligen hade rest
sig upp efter en stund om den lämnats i fred.
Professor Gösta Bengtsson vid Sveriges lantbruksuniversitet skrev ett yttrande som stödde travtränaren:
”Om som i här aktuella fall fråga är om ett tillfälligt
lynnesfel på en häst kan man tvingas att vidtaga till synes
relativt drastisk, fostrande åtgärder för att snabbt ånyo
bringa hästen under kontroll och göra den hanterbar.
Vid istadighet hos häst finns dessutom många gånger
inget annat val än en ordentlig pådrivning.”
En annan travtränare, Sören Nordin, yttrade sig i ärendet och skrev att våldet som riktats mot hästen var
nödvändigt för att hon inte skulle bli oanvändbar som
”bruksdjur” genom att lära sig att inte lyda. Detta hade
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också den tilltalade hävdat: “Om han givit efter för
hennes motsträvighet skulle man förmodligen aldrig
mer kunna hantera henne i tävlingssammanhang.”
Travtränaren friades från djurplågeri. Tingsrätten
motiverade detta med att han inte hade någon annan
möjlighet att få hästen att lyda än att slå den och att så
skett utan visad affekt och ”efter moget övervägande”.
Skillnad i egenvärde

Går det att säga något om synen på djur då och nu
med utgångspunkt i de två domstolsfallen? Att djurens liv i det gamla bondesamhället inte var någon
dans på rosor inser man snart vid en läsning av domstolsfallen. Människor ställde höga krav på sina djur,
och det är förståeligt att det riktades våld mot djur i
situationer då människors försörjning var hotad eller
ekonomin pressad.
Å andra sidan blev jag förvånad över vilken låg tolerans
som grannar och andra vittnen visade mot folk som slog,
svältfödde eller på andra sätt misskötte sina djur. I en
mängd fall visade vanligt folk på landsbygden och i
småstäder klart och tydligt stark empati för djur som
de själva inte hade någon ekonomisk eller annan praktisk vinning av. Fallet med inspektor Nilsson i sandtaget är inget undantag. Även om de åtalade kunde
”motivera” sin misshandel så blev de fällda för djurplågeri om de slagit sina djur. Djur hade med andra
ord ett starkt egenvärde på den tiden.
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Större empati 1864 än 1980

Även det moderna fallet förvånade mig, både med sin
likhet med de historiska fallen och i den friande
domen. I många av fallen med piskade hästar från
1860- och 1920-talen presenterade de åtalade sina
motiv på ett sätt som liknade travtränarens. De menade att de först gjort försök med att få hästarna att dra
genom att lirka med dem. Att de därpå manat på med
tömmarna, att de slagit löst med piskan men att inget
hjälpte och att de till slut känt sig tvingade att slå hårt
för att få hästarna att dra. Inspektor P. F. Nilsson i
Östergötland 1864 ville på samma sätt som travtränaren göra rätten uppmärksam på att det var viktigt att
hästen följde hans vilja.
I de äldre fallen har domstolarnas medlemmar, på
samma sätt som kollegerna gjorde 1980, vägt lidandet
som hästarna utsatts för mot skälen som de tilltalade
anfört. I fallet med P. F. Nilsson kom de fram till att
transporten av sand till det pågående vägbygget inte
var viktigare än hästens lidande. I fallet med
Cocinette tyckte rätten tvärtom att tävlandet var viktigare än hästens lidande.
Det stora flertalet av de äldre fallen har inte erkänt
produktionens rätt att gå ut över empatin trots att jag
menar att större värden de gångerna stått på spel än i
fallet med Cocinette. Trav är en sport, förvisso viktig
för de inblandade, men inte för samhällets överlevnad
på samma vis som hästars arbete i jordbruket var före
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mekaniseringen. Att i de dåtida domstolarna fälla
människor som för sin försörjning tyckt sig ha varit
tvungna att slå sina hästar tyder på en stor inlevelseförmåga i djurens lidande, med andra ord stor empati
med djur. Att i ett sportsammanhang tillåta att det
riktas våld mot djur för att deras ägare och kuskar ska
delta i eller vinna en tävling tyder på det motsatta, en
oförmåga att leva sig in i djurs lidande eller ett undervärderande av deras värde.
Fallet med inspektorn och hans hästar i sandtaget är
definitivt representativt för tiden. Om fallet med
Cocinette är representativt för dagens syn på djur är
jag mera osäker på. Fallet är det enda hästdjurplågerimål från modern tid som jag känner till där empati
står mot produktion på ett så tydligt vis. Det är både
svårt och dumt att uttala sig kategoriskt om den nutida
synen på djur utifrån ett enda fall. Men den markanta
skillnaden mellan rätternas domar i de båda fallen
kanske kan användas som utgångspunkt för en tankegång kring olikheterna i synen på djur då och nu.
Avstånd mellan människa och djur

Som vi sett tyckte den nutida rätten att hänsyn till hästens lidande var mindre värt än travtävlingen, medan
rätten 1864 tyckte att hänsyn till hästens lidande var
viktigare än vägbygget. Varför är det så? Man skulle ju
kunna tycka att vi idag i högre grad har ”råd” att visa
hänsyn mot djur därför att deras arbetskraft inte längre behövs i jordbruket eller inom transportnäringarna.
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Men jag tror istället att det förhåller sig precis tvärtom. Det faktum att vi inte längre behöver djuren
nära inpå oss, leder till att de inte heller längre existerar i vår närhet. Det har uppstått ett avstånd mellan
människa och djur. Det leder förstås till att de flesta
av oss, och även rättens medlemmar 1980, inte har
någon vinning eller något intresse av att skaffa oss
någon verklig kunskap om djurs behov och känslor.
Tack vare okunskapen kan vi lättare blunda för djurs
lidanden om det är så att det ger oss en vinst, dessutom vare sig förstår eller behöver vi konfronteras
med konsekvenserna av våra val och vårt handlande.
Avståndet öppnar en möjlighet att välja djursyn efter
hur det passar våra syften, både inom samhället i stort
och inom enskilda individer. Det är förklaringen till
vårt samhälles splittrade djursyn som inrymmer både
kannibaliserande burhöns och smådjurskliniker med
sjukvårdsutrustning i miljonklassen. Att svara entydigt på huruvida djur hade det bättre eller sämre förr
är självklart svårt, men med ovanstående resonemang
i bagaget kan man påstå att några av våra djur har det
mycket bättre än vad djur i gemen hade det i bondesamhället, medan andra idag lever betydligt sämre
djurliv än vad deras släktingar gjorde i förfluten tid.
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Oxen och humanismen
Är humanismen hotad i en tid när folk anser att
människor och djur har lika värde och djurrättsaktivisternas kamp jämförs med kampen mot
apartheid? Troligen inte, skriver Olle Pettersson.
För när det blir skarpt läge så väljer vi människan, precis som Karl Oskar när han slaktade

Olle Pettersson är agronomie doktor och arbetar
på SLU med frågor om jordbruket och dess
omvärld.
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oxen för att rädda sin son.
är nybyggaren Karl Oskar Nilsson i Vilhelm
Mobergs utvandrarepos år 1853 hade skördat sin
tredje gröda på nyodlingen vid Ki-Chi-Saga i
Minnesota, köpte han en oxe. Han fick den för 30
dollar. Oxen hade tidigare gått i par men nu blivit
över sedan hans partner brutit benet. Därför blev priset lågt.

N

Framtiden för odalmannen hade nu tagit ett mindre
språng. En egen dragare betydde en snabbare väg till
trygghet för hustru och barn. Stoltheten och framtidstron ökade. Oxen hade också en särskild relation till
husfolket. I bondesamhället stod dragdjuren högre,
närmare människan, än mjölkkor och slaktboskap.
De hade något av samma ställning som våra katter
och hundar har idag.
Offrade oxen för att rädda sonen

Men när Karl Oskar på hösten samma år tillsammans
med den sjuårige sonen Johan är på väg hem från kvarnen
i Taylors Falls överraskas de av snöstorm och kyla. Snart
inser fadern att sonen håller på att förfrysa och ingen
hjälp finns att få. Han väljer att döda oxen och lägger
sonen i den varma och skyddande djurkroppen. ”Ble
tvongen slakta ner öket för att frälsa pojken”, förklarar
han senare för sin Kristina.
Den blodiga slakten i snöstormen var en både moralisk
och genetisk betingelse. Karl Oskar förde inga resonemang
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med sig själv om människors och djurs värde. Han övervägde inte om hans handling genererade största möjliga
lycka åt mänskligheten eller ens åt den egna släkten. Det
kunde ju annars vara så att oddsen för familjens långsiktiga överlevnad hade varit högre om han sparat oxen
och offrat sonen. I ett utilitaristiskt perspektiv kanske
hans handlande rent av var omoraliskt.
Har människor och djur lika värde?

Många år senare och i ett helt annat samhälle genomfördes på 1980-talet ett antal undersökningar där intervjuade fick svara på frågor kring människors och djurs
värde. En majoritet av intervjuade svenskar svarade ja
på frågan om människor och djur har lika värde. Peter
Singer har gjort filosofi av samma frågeställning.
Sedan dess har det ibland diskuterats om det finns farliga underströmmar i den postmoderna opinionen som
leder till alltför mycket av relativism. Bilden av en
humanism på utdöende tar form. Frågan har nått ledarsidor och kulturdebatt. Djurrättsaktivister får höra att
de egentligen är djävulens hantlangare.
Den 3 mars 2002 på morgonen råkade jag betrakta en
tv-soffa där det satt en redan fullfjädrad kändis och en
som ville bli. Jan Emanuel (Robinson) Johansson mot
Henrik von Sydow (m). Den senare hade i en debattartikel gått till storms mot den förre för att denne liknat
djurrättskampen med den mot apartheid.
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Jo det är slarvigt, men mycket snart framgår att egentligen är man överens. Man har bara inte samma språkbruk. Djur och människor har rättigheter, men inte alls
i den bokstavliga mening där diskussionen nyss började.
Retoriken och semantiken har än en gång levt ett dubbelliv – ungefär som när svenska hemvärnsmän blir till
talibaner. Men betyder det att humanismen är hotad?
Lätt val i skarpt läge

Troligen inte, vanligare är att man inte reflekterat kring
ordens betydelse eller tar dem riktigt på allvar. När det
däremot blir skarpt läge och vi verkligen tvingas välja
mellan människor och djur är valet lätt. Vårt genetiskt
bestämda intuitiva handlande sammanfaller med det
moraliskt rimliga. Då behöver vi inte vara oroliga.
Det är betydligt mer problematiskt när natur och moral
kolliderar. Vår evolutionära ryggsäck är fylld av omoraliska men naturliga beteenden alltifrån egoism och otrohet till främlingsrädsla och rasism. Den hårda moraliska
diskussionen bör därför prioriteras till dessa företeelser. I
mer vardagliga sammanhang kan vi med gott samvete
fortsätta att vid behov slakta en eller annan oxe.
Artikeln har tidigare varit publicerad i
Uppsala Nya Tidning den 22 maj 2002.
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Har vi rätt att använda djuren?
Kan djur ha människovärde? Är det skillnad på
olika djur? Bör hundgårdshunden få flytta inomhus? Har vi rätt att döda djur för att få äta kött?
Försvinner köttdjuren rentav om vi inte äter dem?
Gör vegetarianen mera rätt än veganen? Det är
bättre att vi visar större än mindre omsorg om djuren
än vad som behövs, skriver Dan Egonsson – och
förespråkar en försiktighetsprincip.

Dan Egonsson är docent i praktisk filosofi vid
Lunds universitet.
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ag tillbringar ganska stor del av min tid på landsbygden, och som moralfilosof kan jag inte låta bli att
undra över en sak. Vi människor använder och
utnyttjar djur på många olika sätt – men har vi rätt
att göra det? Eftersom jag själv inte har djur så möter
jag landsbygdens djur i framför allt tre situationer:
som köttdjur betande i hagarna, som hundar som ofta
är ensamma i en trist hundgård och skäller när jag
cyklar förbi, och slutligen som sällskapsdjur. De vilda
djuren har jag runtomkring mig. Rådjuren betar på
åkern bakom huset och äter upp mina ringblommor.
Räven ser jag allt oftare smyga i skogsbrynet, efter att
ha varit i stort sett borta under många år på grund av
rävskabben. Att jaga de vilda djuren är förstås att
utnyttja dem, men i den här diskussionen håller jag
mig till vad vi har rätt att göra med de domesticerade
djuren eller husdjuren.
Hur besvarar man en sådan fråga? Jag är mycket skeptisk till att det skulle finnas en etisk teori som skulle
ge alla svar och förse oss med sanningen i våra moralgrubblerier. Varje etiskt system verkar lida av svåra
brister, och det gör också varje allvarligt menat försök
att jämka samman de olika systemen. Däremot tror
jag att det finns enskilda idéer och tankegångar med
stark lyskraft som både har en rimlighet och spännvidd som man ska ta på allvar.
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Människovärde enligt Kant

En sådan idé är filosofen Kants människovärdesprincip
som kan formuleras så här: ”Handla så att du behandlar
mänskligheten i din egen och i varje annan person aldrig
bara som medel utan alltid också som ett självändamål!”
Många har uppfattat Kants princip som ett försvar för
tanken att människan som biologisk art har en särställning. Man har menat att människovärdesprincipen har
som konsekvens att vi inte kan abortera mänskliga foster
och sedan använda dem som forskningsobjekt. Däremot
lägger den inga hinder i vägen för att använda djur för
forskning, i alla fall inte om man behandlar dem någorlunda hyggligt.
Detta är en missuppfattning. Kant säger inte att människan
som sådan har en särställning, utan att hon har det bara
om hon har vissa mentala färdigheter som vi människor
normalt har. Som till exempel att hon har en tidsuppfattning och ett jagmedvetande, det vill säga hon ser sig som
en individ, och kan resonera utifrån rationella skäl. Hon
är alltså det som man förr kallade ”skälig”; djuren betraktades som ”oskäliga”. Allt detta krävs för att man ska vara
i stånd att utföra handlingar därför att man uppfattar
dem som moraliskt rätta. Denna förmåga är enligt Kant
det finaste och mest värdefulla som finns.
Schimpanser tar sig i pannan

Det betyder att djuren mycket väl kan omfattas av
människovärdesprincipen om man bara kan visa att de
213

har de här förmågorna. Nu är det väl få som tror att
det finns djur som kan mäta sig med människan när
det gäller förmåga att tänka rationellt och förstå sig själv
och andra. Men väldigt mycket tyder på vi här talar om
tankeförmågor som kan graderas och att de finns hos
åtminstone vissa djur, om än i något mindre grad. Det
anses att schimpanser har ett jagmedvetande. Det kan
man visa genom att måla en prick i deras panna och
placera dem framför en spegel. Då tar de sig genast i
pannan och fingrar på pricken, vilket tyder på att de
förstår att de ser sig själva i spegeln. Även medlidande
har man trott sig kunna se prov på hos schimpanser.
Hundar är andra djur som man tror har ett mer avancerat medvetande – de kan ha trosföreställningar om
trosföreställningar. I ett känt exempel tar hunden kopplet
och ställer sig framför dörren för att få husse att överge
sin läsfåtölj och bereda sig på att gå ut med hunden. Men
när husse öppnar dörren retirerar hunden och lägger
beslag på läsfåtöljen, som hunden verkar ha varit ute
efter hela tiden. Tamgrisen är ett annat djur som sägs
ha högt utvecklade mentala förmågor.
Försiktighetsprincip i moralfrågor

Visst kan dessa exempel vara bristfälliga och öppna
för flera tolkningar. Men här tycker jag att det finns
en annan princip att vara lyhörd för, nämligen att vi
bör se till så att våra misstag hamnar på den säkra
sidan i moralfrågor. Om vi är osäkra på något som är
av stor moralisk betydelse, till exempel i hur stor
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utsträckning som våra husdjur tänker och känner
ungefär som vi, bör vi ansluta oss till det synsätt som
ställer till så liten skada som möjligt om det skulle
vara felaktigt. Det är bättre för alla parter om vi tror
våra husdjur om att ha större mentala förmågor än
vad de i själva verket har, än om vi tror motsatsen.
Det extra besvär som det innebär för oss att ta större
hänsyn till djuren än vad som behövs är en mycket
mindre skada för oss än den skada som djuren skulle
lida av att vi inte behandlar dem på det sätt som är
tillbörligt. Kort sagt: det är bättre att vi visar djuren
större omsorg än vad som behövs än mindre.
Därför skulle jag vilja påstå att vi bör akta oss för att
utnyttja och objektifiera de djur som vi har skäl att
tro har mentala förmågor som liknar människans.
Eller rättare sagt: vi bör undvika att närma oss dessa
djur utifrån ett renodlat användarperspektiv. Vår
användning av dem och vårt utnyttjande av dem
måste vara förenat med att vi också ser dem som kännande individer som bör få leva sitt liv i så stor frihet
som möjligt.
Hundar som levande larmsystem

Människovärdesprincipen förbjuder inte att vi använder
oss av varandra. Den förbjuder inte att vi frågar en
främling om pengar till en bussbiljett om vi har tappat
bort våra egna. Men den förbjuder att vi slår ner
honom för att få tag på pengar om han skulle vägra.
På samma sätt förbjuder inte människovärdesprincipen
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att vi använder våra husdjur för olika syften, som till
exempel att vakta huset, söka efter skadat vilt eller
som handikapphjälp. Men den förbjuder att vi ser på
djuren bara som medel för våra egna syften.
Av denna anledning tycker jag att det är problematiskt att låta hundar stå i hundgård för att då och då
använda dem i jakt eller för att låta dem fungera som
att slags levande larmsystem vars enda uppgift är att
låta så snart någon närmar sig huset. Med den bästa
vilja i världen kan jag inte annat än tycka att användaraspekten har tagit överhanden i dessa fall; det är
svårt att tro att den som håller djuren på det här sättet ser dem väsentligen som något annat än det som
de används till.
Känslomässig relation till husdjur

Annat är det om vi talar om hundar och andra djur som
vi har nära inpå oss och lever tillsammans med, det vill
säga djur som i bokstavlig bemärkelse är våra husdjur.
Det är sant att vi också har dessa djur för ett syfte, kanske
enbart för sällskaps skull. Men det finns ändå vissa skillnader som är viktiga.
För det första, om vi har djuren inpå oss får vi svårare att
bortse från deras behov. Ett djur som inte mår bra är heller
inte ett speciellt bra sällskap för oss. Det är lite annorlunda med hundarna i hundgård; de kan fungera bra
både som larmanordning och jaktkamrat trots att de för
övrigt har det ensamt, kallt och allmänt tråkigt. (Även
inomhushundar kan förstås vara lämnade för mycket åt
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sig själva.)
För det andra, den användning vi talar om i samband
med sällskapsdjur handlar om att vilja etablera en känslomässig relation till dem, och det är i sig en mycket oskyldigare användning än det som vi har talat om tidigare.
I den meningen använder vi också våra vänner och
kanske till och med våra barn. Att vilja ha en relation till
någon (människa eller djur) är dessutom att vilja uppnå
en ömsesidighet, och den ambitionen kan man knappast ha utan att se den andra som ett självändamål i den
meningen att man ser till hennes behov och respekterar
henne som individ.
Köttdjur har större frihet

Hur är det då slutligen med boskapen? Har vi rätt att
hålla djur för att vi vill äta deras kött? Borde vi inte, i
linje med den etiska försiktighetsprincip som jag nämnde, avstå från att använda dem som köttdjur för att inte
göra något som strider mot andan i människovärdesprincipen? Jo kanske, men jag är inte riktigt säker. Det
finns trots allt flera omständigheter som skiljer boskapen
från burhundarna. De är av allt att döma inte lika högt
mentalt utvecklade som hundarna är. De har dessutom
större frihet under sitt liv och har det därför av allt att
döma bättre.
Ännu en sak som jag tror är viktig är att boskapshållning
är den enda realistiska existensformen för dessa djur. Det
betyder att om vi slutade med att låta dem gå och beta i
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hagarna för att slakta dem när tiden är inne så skulle de
troligtvis försvinna. Samma sak gäller inte hundarna som står
ute i hundgård. Människor kommer med all sannolikhet att
fortsätta ha jakt- och vakthundar även om de måste vistas
inomhus; så sker ju redan. Det är därför lättare för den
som vill vara ambassadör eller lobbyist för hundarna att
kräva att vi kan fortsätta använda dem på samma sätt
som hittills bara vi låter dem flytta inomhus, än att kräva
något motsvarande för köttdjuren. Att kräva att vi upphör med köttdjurshållning för djurens egen skull kan till
och med vara att göra dem en björntjänst. Däremot bör
vi kräva att existensformen ska vara så bra som möjligt
för djuren.
Vegetarianer och veganer ser inte hela bilden

Detta för med sig att man kan fråga sig om man inte gör
fel när man tar avstånd från allt vad kött heter; det gäller
för både vegetarianen och veganen. Den som vill lobba
för köttdjuren kommer rimligen inte bara att kräva att
de har så många som möjligt av sina naturliga behov tillgodosedda; hon kommer förmodligen också att tala för
att vi ska fortsätta hålla de här djuren. I annat fall löser
man liksom de etiska problemen med djurhållningen på
bekostnad av djuren själva.
Om detta stämmer skulle man kunna säga att vegetarianen
inte gör lika mycket fel som veganen, eftersom vegetarianens matvanor gynnar mjölkkorna. De får leva längre än
köttdjuren och liksom köttdjuren får de gå ute under
vissa perioder; det finns det lag på. Men det finns ändå
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en koppling mellan djurhållning för mjölkprodukternas
skull och för köttets, en koppling som en del vegetarianer inte verkar vara medvetna om. En mjölkko måste
kalva med jämna mellanrum för att fortsätta ge mjölk,
och vissa av kalvarna blir tämligen omgående köttdjur.
Man kan därför inte dricka mjölk utan att också,
åtminstone indirekt, ge sitt stöd åt uppfödning och slakt
av djur för köttets skull.
Slutsats

Den slutsats jag tycker mig skönja i detta resonemang är
att det utifrån människovärdesprincipen verkar mer problematiskt att stänga in hundar i en hundgård än att ha
dem i sin bostad. Det verkar också mer problematiskt
med hundar i bur än betande boskap i en hage, även om
boskapen under en viss tid av året måste vistas inomhus.
Vi utnyttjar visserligen boskapen genom att vi dödar den
i förtid för att äta oss mätta, och äta oss mätta skulle vi
kunna göra med rent vegetabilisk föda. Men om jag har
rätt i mitt resonemang är detta ett utnyttjande som kommer båda parter till del. Det är bättre för köttdjuren att
leva ett bra liv även om det inte blir så långt, än att inte
leva alls vilket skulle vara det realistiska alternativet.
Här har vi alltså ett argument för att äta kött som fokuserar på effekterna för djuren själva. Vi åberopar människovärdesprincipen och undviker det rena utnyttjandet.
Vi använder heller inte naturen som norm. Det faktum
att djuren äter och dödar varandra är inte ett argument
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för att vi ska göra samma sak med djuren, lika lite som
det faktum att det på många håll i naturen förekommer
kannibalism är ett argument för oss att äta andra människor. Det är vår förmåga att ifrågasätta naturen snarare
som ger oss vår särställning och som gör oss till moraliska
varelser. Och här, menar Kant, ligger vårt människovärde.
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Djurens värde och
människans värdighet
Djurhållningen måste bli bättre. Vi har ansvar för
varje djurindivid som vi håller för mjölkens,
äggens eller köttets skull, skriver Helena
Röcklinsberg. Det finns skäl att omvärdera den
industriella synen på djur. Hinduismen och buddismen betonar människans likhet med djuren,
och kristendomen hennes ansvar. Det finns inga
övertygande skäl att ignorera likheten och
ansvaret. Människans värde blir inte lägre av att
hon verkar för god djuromsorg. Tvärtom strider

Helena Röcklinsberg är teologie och filosofie doktor
och universitetslektor i teologisk etik vid Centrum
för teologi och religionsvetenskap på Lunds universitet.
221

det mot människans värdighet att ignorera
djurens behov.
änniskan har alltid haft ett splittrat förhållningssätt
till djur. Numera säger vi gärna ”människan och andra
djur”, för att visa att även vi tillhör en djurart. Men
det har inte varit ett godtagbart uttryck i alla tider. I
västvärlden har det tvärtom varit viktigt att demonstrera skillnader mellan människan och andra djur.
Intressant nog finns det ändå många berättelser som
visar hur människor och djur umgås och förstår
varandra. Speciellt barnlitteraturen är full av sådana:
Christopher Robin och Nalle Puh, Mowgli och Baloo
i Djungelboken, och Emil i Lönneberga med
Griseknoen.

M

Inspirerad av Astrid Lindgrens skildring av Griseknoen
slutade jag äta massproducerat griskött i 13–14-årsåldern.
Jag ville, och vill än idag, inte bidra till att grisar
utsätts för leda och stress i trånga bås, långa transporter och en stressig slakt. Relationen mellan Emil och
hans gris säger en hel del om vår dubbelmoral i fråga
om djur. Emil behandlar sin gris som en kompis –
och den blir trogen, rumsren och glad som en hund.
Griseknoen visade att vilken gris som helst är klok,
nyfiken och lätt att lära konster bara den får chansen.
Men grisar är till för att ätas; de får inte bli för smala.
Så Emil fick inte träna hoppning med Griseknoen för
Alfred.
Numera använder vi inte grisar bara som mat, utan
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också för att få fram mediciner. Vissa diabetespatienter
får insulin från grisar, och man försöker genförändra
grishjärtan för att ersätta uttjänta människohjärtan.
Därmed blir grisen inte bara en livsmedelsproducent,
utan även ett ”reservdelslager”. På samma sätt är det
med kor och höns; mjölk och ägg kan ändras så att
de producerar ämnen till mediciner. Men de flesta
svenska lantbruksdjur används bara som föda. Har de
lägre värde än de djur som kan bli både mat och
medicin? Ja, om man ser till djurets funktionsvärde.
Nej, om man ser till dess egenvärde. Men vad betyder
detta, vad menas med värde när vi talar om djur?
Djurens funktionsvärden

Ett vanligt svar på frågan är att djurets värde är beroende av dess funktion. En höna som ger ägg har ett
funktionsvärde. Ju fler ägg hon lägger, desto högre
funktionsvärde har hon. Under några år hade vår
familj ett tiotal höns och en tupp. De spankulerade
fritt och höll rabatter och andra ytor fina medan de
krafsade efter insekter och larver. Den höna jag höll
mest av, Aurora, var gärna i närheten av oss när vi var
ute; hon var vackert vit- och svartspräcklig. Hon hade
minst tre slags funktionsvärden: ett ekonomiskt genom
sina ägg, ett estetiskt värde genom sin vackra fjäderskrud, och ett emotionellt eftersom vi tyckte om
henne. Dessutom hade hon ett socialt värde i sin flock.
På samma sätt är det vanligt att hundar, katter, marsvin och hästar har emotionellt värde för sina ägare.
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Men många djurägare upplever inte bara varma
känslor inför sitt djur, utan får även en paus från en
stressig vardag genom att sköta om sitt djur. Djuren
har ett rekreationsvärde. Forskning har dessutom visat
vad många djurägare vetat länge, nämligen att människan mår bra av att sköta om husdjur. Att bry sig
om, klappa en len päls och motionera med djuret
bidrar till god hälsa. Detta kan kallas för djurets terapeutiska värde.
Djurens egenvärde – lika stort som människans?

Motsatsen till funktionsvärde kallas egenvärde. Med
det menas att en individ är värdefull i sig själv, alldeles
oberoende av sin funktion. Egenvärdet brukar inte
graderas. Antingen betraktas en individ som bärare av
egenvärde, eller inte. Den som har ett egenvärde ska
behandlas med respekt. Den visas hänsyn, orsakas inte
skada och får sina grundläggande behov tillfredsställda.
De allra flesta funktionsdjur (lantbruksdjur och försöks
djur) åtnjuter inte sådan respekt. De behandlas inte
som bärare av egenvärde.
Många filosofer och etiker vill förbättra djurens situation. Den nordamerikanske filosofen Tom Regan
säger att alla djur som kan känna, minnas och ha sociala relationer har ett okränkbart egenvärde. De har
därför också rätt till god behandling och till sitt eget
liv, och ska inte bli betraktade enbart som medel för
att uppnå något annat. Därmed är all animalisk livsmedelsproduktion moraliskt fel, liksom djurförsök.
224

Regan säger också att det är lika fel att strunta i djurs
rättigheter som i människors. Jag håller inte med
Regan i hans argument om total jämlikhet mellan
människor och djur, och inte heller att det alltid är fel
att hålla djur. Men jag delar hans upprördhet över att
vi använder djur enbart som resurser, att vi bara ser
det ekonomiska värdet.
Men människorna då?

En del kritiker menar att Regan och andra radikala djuretiker inte bryr sig om människor, trots att hennes
egenvärde och rättigheter kränks i stora delar av världen. Det stämmer tyvärr. Mot dessa kritiker vill jag
hävda att många djurvänner också är stora humanister,
det vill säga håller människans värde högt. De upprörs
över både människors och djurs lidande. I de kulturer
där man förväntas respektera alla andra människor förväntas även djur bli behandlade på ett bra sätt.
Den indiske och hinduiske fredsvännen Mahatma
Gandhi (1869–1948) lär ha sagt att en kulturs grad av
civilisation kan avläsas i dess behandling av djur. Om
djur behandlas väl så bemöts även människor med
respekt. För Gandhi var det självklart att människan är
viktigare än djuren. Men den som medvetet skadar ett
djur har förhärdat sig även mot människors lidande,
och har banat väg för att skada även en människa.
Människor och djur i religionerna

Inom hinduismen och buddismen är människans
225

samhörighet med övriga djur och hela naturen viktig.
Tron på återfödelse är central, och en människa kan
ha varit många olika slags djur innan hon blir människa, men kan även återfödas som djur igen. Det ger
ett annat synsätt på djur än vi har i Västerlandet. Det
blir viktigt att inte skada djur. Men djur och människor är inte jämställda; mänskligt liv anses ändå som
en högre och bättre livsform. Bara genom att vara en
god människa kan man slippa återfödas, och få lämna
livscykeln.
Inom judendom, kristendom och islam talar man om
alla människors lika värde inför Gud. De tre religionerna delar grundsynen att varje människa är skapad
till Guds avbild. Hon har ett okränkbart värde. Att
respektera en människa som Guds avbild är att
respektera Gud. Trots denna trosuppfattning har
människor dödats i alla tre religionernas namn.
Dessa fem religioner visar alltså två olika skäl till att
människor ska visas större hänsyn än djur. Den ena
säger att det bara är genom den mänskliga livsformen
som en individ kan befrias från återfödelse. Den andra
att människan är skapad till Guds avbild. Dessa trosuppfattningar har ansetts berättiga att djur skadas och
dödas för mänskliga syften.
Kant höll på förnuftet

Immanuel Kant, tysk filosof på 1700-talet, har fört
fram ett annat argument för samma inställning. Han
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menade att förnuftet är en viktig skiljelinje mellan
människan och djuren. Eftersom bara människan kan
tänka rationellt och ha en god vilja är hon den enda
varelse som kan visas moralisk hänsyn för sin egen
skull. Hon är skyldig att behandla alla människor med
respekt – men bara människor. Ett icke-rationellt djur
kan ju inte göra anspråk på någonting. Däremot bör
vi vara snälla mot en god väns hund – för vännens
skull! Djuren kan alltså inte visas moralisk hänsyn för
sin egen skull, enligt Kant.
Kant sa också att den som är våldsam mot ett djur
förhärdar sig mot mänskligt lidande; därmed öppnade han för tanken att lidande spelar en viss roll. Den
som slår en hund ger sig kanske på en människa nästa
gång. Gandhi delade alltså denna uppfattning, liksom
modern psykologi.
Bentham höll på känslan

Trots den lilla öppningen i Kants resonemang kring
förmågan att lida väckte hans etik motstånd. Jeremy
Bentham i 1800-talets England argumenterade för att
förnuftet inte har någon som helst betydelse för vem
som ska visas moralisk hänsyn. Det som är viktigt är
förmågan att känna, och därmed att lida. Eftersom
lidande är negativt för alla som utsätts för det är det
fel att utsätta någon för det, vare sig det är en människa eller ett djur. Lidandet är lika obehagligt vem som
än drabbas.
Denna tankegång har fått stor genomslagskraft inom
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djuretiken, bland annat för att den stämmer bra med
vedertagen biologisk kunskap. Vi vet att grisar och
möss kan känna smärta och uppleva stress, frustration
eller glädje även om de inte upplever det på samma
sätt som vi. Men min smärtupplevelse vid ett nålstick
skiljer sig ju från din, och olika människor är rädda
för olika saker och är olika stresståliga. Det centrala är
förmågan att känna, inte identiska upplevelser, och
inte om individen har ett förnuft.
Den australiensiske filosofen Peter Singer bygger sina
djuretiska teorier på denna tanke och menar att det är
moraliskt fel att visa människors lidande större hänsyn
än djurs. Den som gör det är art-partisk. Singers ideal
är ”jämlik hänsyn till jämlika intressen”. Grisens intressen av föda och ett liv utan lidande ska visas samma
hänsyn som en människas behov av detsamma. Att
människan dessutom har grundläggande behov av yttrande- och åsiktsfrihet minskar inte grisens basbehov.
Saknas: FN-deklaration om djurens rättigheter

1948 antogs FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Den har fått stor politisk betydelse, och undertecknats av ett stort antal länder. Tyvärr brister det i
tillämpningen. Men avsikten är att försäkra sig om
respekt för varje medborgares rättigheter. Deklarationen
är ett sätt att göra begreppet ”människovärde” begripligt. Alla människor ska behandlas lika oberoende av

228

kön, hudfärg, nationalitet eller religionstillhörighet.
För djuren finns det inte någon motsvarighet till
deklarationen om mänskliga rättigheter. Men i
Storbritannien antog regeringen 1965 några minimiregler för hantering av funktionsdjur. Den så kallade
Brambellrapporten anger att de domesticerade djuren
ska ges ”fem friheter”: frihet från hunger, törst och
undernäring, frihet från obehag och stress, frihet från
lidande och sjukdom, frihet från rädsla och leda, samt
ges rätt att utföra naturliga beteenden. Inte ens i
Sverige som anses ha världens strängaste djurskyddslagstiftning uppnås detta. Alla svin får inte grovt foder
utan bara foderkoncentrat och känner sig aldrig
mätta, och livet avslutas med stressig lastning, transport och slakt. Många mjölkkor har ständig diarré på
grund av för lite hö i proportion till kraftfodermängden, och broilerkycklingar väljer foder med smärtstillande medel om de får.
Långtråkigt i buren

Djuretiska teorier syftar till att förbättra djurhållningen.
Då är det viktigt att veta vad som orsakar lidande för
varje enskild djurart. Men teorierna tar sällan hänsyn till
djurets medfödda beteende. Avel och domesticering har
framför allt påverkat päls och kroppsstorlek, samt storleken på kullar. Beteendemönster som hänger ihop med
reproduktion och födosök är mycket komplexa, och har
inte ändrats i någon nämnvärd omfattning. För att djuret
ska må bra måste dessa beteenden kunna utföras och få
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den avsedda effekten. En bra djuretik måste därför ta
hänsyn till djurets medfödda beteende.
Vilda djur ägnar en stor del av sin vakna tid åt att söka
föda, och deras medfödda nyfikenhet ger dem varierad
föda. Funktionsdjuren får i stället avvägda portioner som
ibland bara tar några minuter per dygn att äta upp.
Resten av tiden blir långtråkig, speciellt om ytan är trång,
och djuren blir frustrerade. Enda sättet att få något spännande i munnen är då att smaka på burkompisarnas
fjädrar eller svansar. Kannibalism och svansbitning är ett
stort problem, men inget skäl för att bura in djuren.
Snarare är det vårt ansvar att skapa sådana miljöer för
djuren att de mår bra, och då måste varje djur få utrymme for sina artspecifika behov.
Respekt för djur ger människan värdighet

Det finns inga övertygande skäl att utesluta djuren från
vårt moraliska ansvar, inte heller inom kristendomen.
Det som särskiljer människan från djuren innebär också
ansvar. Den viktigaste förebilden är Kristus och hans
engagemang för samhällets svaga och utstötta. Lever vi
upp till att vara Guds avbild om vi är egoistiska, brutala
och hänsynslösa mot andra individer i skapelsen, vare sig
de är människor eller djur? Det är de svaga, försvarslösa
och maktlösa som förtjänar särskilt stöd, bland både
människor och djur.
Jag menar att vi förverkligar vår mänskliga värdighet
genom ansvarsfullt och respektfullt handlande även gentemot djuren. Därför är det inte etiskt försvarligt att låta
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ekonomiska intressen gå ut över djurens välfärd. Djuren
har olika funktionsvärden, och ska uppskattas för det.
Men det är deras egenvärde som sätter gränser för vad vi
får göra med dem, precis som med människor.
Djurhållningen måste bli bättre

Kunskapen om djurs beteende måste vara utgångspunkt
i djurhållningen. Vi har ansvar för varje enskild djurindivid som hålls för sin mjölks, sina äggs eller sitt kötts
skull – att inte hålla fler djur än att vi kan ge dem ett
gott liv, inte bara ett drägligt.
Om vi ska hålla djur för deras funktionsvärdes skull
måste vi åstadkomma en rejält förbättrad djurhållning.
Med utförlig information på förpackningarna kan vi dessutom lättare välja varor som är producerade med bra
djurskydd. Om vi återgår till att se djurprodukter som
en lyxvara blir vi beredda att betala vad god djuromsorg
kostar. Inte minst måste överproduktionen avstyras och
antalet lantbruksdjur minskas drastiskt så att de får plats
att leva enligt sina medfödda beteendemönster.
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Djur och människa
– kan vi fördjupa relationen?
Samhället kan ha mycket att vinna på att vi börjar kommunicera med djuren på deras eget sätt,
skriver Monica Libell. Det handlar om kroppsspråk som både vi och djuren kan tala. Vad händer
när vi släpper kontrollen över dem? Vad lär vi oss
om vi istället för att framställa oss som kunniga
och överlägsna släktingar framställer oss som
dumma, försvarslösa, okunniga och beroende?
Hur kommer relationen att omgestaltas när den

Monica Libell är filosofie doktor i idé- och
lärdomshistoria vid Lunds universitet.
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ällskapsdjur har mycket stor betydelse i vårt samhälle.
Relationen till dem fyller en emotionell, kulturell
och social funktion. Som familjemedlemmar ges de
namn, tillskrivs personlighet och får ett omistligt värde.
Relationen med dem ökar ofta livskvaliteten för deras
matte och husse, där förtroende, tillgivenhet, ansvar och
kärlek är viktiga komponenter. Samtidigt formar de mattes eller husses syn på sig själv och andra människors syn
på henne eller honom. Denna relation som korsar artgränserna och har funnits under långa tider är ett samhällsfenomen som fascinerar i sin spännvidd, stabilitet
och djup.

S

Hur kan vi då förstå detta samhällsfenomen? Olika
aspekter kan belysa fenomenet. Evolutionära aspekter
kan ge förklaringar till djurs närvaro i samhället överhuvudtaget, och hur en relation mellan människor och djur
kan vara möjlig. Historiska aspekter ger förklaringar till
varför sällskapsdjur kunde bli så populära och kom att
värderas högre än andra djur. Sociologiska infallsvinklar
kan ge förståelse kring varför vår relation till djuren ser
ut som den gör.
Vi lyckades tolka och tämja djuren

Förklaringen till varför fredlig samexistens med och
domesticering av djur överhuvudtaget är möjlig finns i
vårt biologiska ursprung. Evolutionärt är människor och
andra däggdjur nära släktingar. Det innebär att vi delar inte
bara en rad biologiska funktioner, utan också mentala. Det
var främst dessa mentala likheter som gjorde det möjligt
för forntidens människor att tämja vilda djur.
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Utifrån våra egna känslotillstånd, önskemål och rädslor
kan vi förstå andra människors och djurs agerande, uppfattningar och reaktioner. På det här sättet kunde vi vid
någon avlägsen tidpunkt tolka vilda djurs beteende, vilket ledde till att vi lyckades domesticera djur. Det innebär att vi korrekt kunde tolka och förutse djurs beteende
utifrån våra egna mänskliga mentala och känslomässiga
tillstånd. Förståelsen har efterhand kompletterats med
allt större praktisk kunskap om djur, och vi har lärt oss
att kontrollera och använda dem för diverse ändamål.
Idag används de i köttindustrin, pälsindustrin, på cirkusar, i medicinska experiment och så vidare, men också
som sällskapsdjur där vår förmåga att relatera till dem
känslomässigt är av största betydelse.
Sällskapsdjur in i hemmen på 1800-talet

Anledningen till sällskapsdjurens vitt förankrade popularitet kan sägas ha sitt ursprung i 1800-talet då sällskapsdjur på bred front välkomnades in i hemmen. Från att
främst ha funnits i de högsta samhällsskikten blev de nu
vanliga även i den borgerliga familjen och förekom också
i de lägre skikten. Relationen till sällskapsdjur har
utvecklats på liknande sätt som relationen till barn.
Under 1800-talet då livsvillkoren för framför allt
medelklassen blev allt bättre utvecklades relationen till
djur och barn från att ha varit funktionsinriktad och ofta
ekonomiskt betingad till att bli mer känslosam.
Levnadsstandarden och hygienen höjdes, och barn som
tidigare hade dött i späd ålder överlevde nu oftare de
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första kritiska åren. Industrialiseringen bidrog till att i
synnerhet hundar, som hade använts i till exempel hantverksindustrin, blev allt mindre viktiga för samhällsekonomin. Tidigare hade det varit nödvändigt med känslomässig distans till barn som dog tidigt av sjukdom, och
till hundar som slaktades när de hade tjänat ut sin tid.
Nu var inte distansen längre lika viktig. Med förändrade
kulturella och ekonomiska förhållanden skapades utrymme för att knyta närmare känsloband till både barn och
hundar.
Hundar närmare människan än andra djur

Samtidigt började man intressera sig för sällskapsdjur
som unika individer. Hundarna fick namn. De var inte
längre utbytbara utan togs upp av familjen som fullvärdiga medlemmar, och de anpassade sig till familjeliv och
inomhustillvaro. Hundars sociala och mentala förmågor
gjorde dem enkla att uppfostra och användbara för en
rad olika ändamål. Genom deras dagliga närvaro i hemmen kunde man samspela med dem och studera dem på
ett helt annat sätt än man gjorde med kor eller grisar.
Hundars likheter med människor blev alltmer uppenbara. Deras känslor som rädsla, sorg, aggressivitet, glädje,
lekfullhet och tillgivenhet var alla egenskaper som också
fanns hos människan. Man började alltmer se dem som
olika andra djur. Hundar placerades i en högre kategori,
närmare människor än andra djur. I och med detta kunde
man inte längre behandla hundar som ”bara” djur.
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Denna empati med i första hand sällskapshundarna
ledde till krav på djurs rättigheter, att djurs behov och
intressen bättre skulle skyddas i lagen. Det är under den
här tiden som flertalet europeiska djurskyddsföreningar
bildas. Man kan säga att hundars och katters inträde i
hemmen under 1800-talet bidrog till djurrätten, eftersom närheten till sällskapsdjuren gav möjlighet att
umgås med dem som individer och vänner. Det ökade
förståelsen även för andra djurs situation. Samtidigt har
vi bevarat en speciell närhet till sällskapdjuren som inte
riktigt finns med andra djur. Många kan känna med en
hund på ett sätt som de inte kan göra med en gris. Trots
att experiment och människors erfarenheter med grisar
har visat att de är minst lika intelligenta och sociala som
hundar, skulle få vilja jämställa grisar med hundar. Alltså,
trots mer kunskap anser vi idag liksom på 1800-talet att
hundar inte befinner sig i samma kategori som grisar.
Hundar har högre värde än grisar.
Djur, människor eller ting?

Skillnaden mellan sällskapsdjur och andra djur är den
känslomässiga investering vi gör i sällskapsdjuren och
som ger dem ett mervärde. Medan ”förbrukningsdjurs”
värde ligger i den fysiska kroppen som råvara, som till
exempel kött och päls, så ligger ofta sällskapsdjurens
värde i deras mentala förmågor.
Ett sociologiskt synsätt hjälper oss att förstå varför relationen till djur är så betydelsefull för många människor
och samtidigt så omdiskuterad och emellanåt problema237

tisk. Här i skärningspunkten finns det uppfattningar om
hur lika däggdjuren faktiskt är oss människor. Att vi är
lika är inte detsamma som att andra däggdjur är som
människor. Men det är på grund av likheterna som vi
kan känna empati med djur. Det debatteras mycket hur
långt denna empati rimligtvis kan sträcka sig. Vi vet
nämligen inte vilka specifika mentala och känslomässiga
egenskaper som människor och andra däggdjur delar och
i vilken utsträckning vi delar dem. Dessutom skiljer sig
de olika däggdjuren åt när det gäller förmågor.
Även om vi idag har stor kunskap om däggdjurs beteende finns det en gråzon där vi är osäkra på olika djurs
tanke- och känsloförmågor. Ibland hittar djurens matte
eller husse likheter där forskare hävdar att det är stora
skillnader. Därför anklagas djurens handhavare emellanåt för att förmänskliga djuren. Men anklagelser om både
förmänskligande av djuren och om motsatsen, det vill
säga förtingligande av djur, kan bygga på ideologiska skäl
eller önsketänkande kring djurs faktiska förmågor.
Tendensen att förtingliga djur, det vill säga att frånerkänna dem mentala och känslomässiga förmågor, kan
ha ekonomiska skäl eller bottna i en önskan om att tydligt särskilja människan och hennes värde från övriga djurriket. Bedömningarna görs ofta utifrån det perspektiv man
väljer att se på djuren. Vissa ser dem som individer, rentav
personligheter som vi kan upprätta meningsfulla relationer till. Andra ser dem som objekt som ska uppfylla
mänskliga behov och önskemål.
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Sällskapsdjur ger sin ägare identitet

Sällskapsdjur skaffar vi ofta för att fylla en känslomässig
funktion. Ägaren uppskattar den närhet, samhörighet
och det sociala utbyte som relationen kan ge. I andra
relationer kan det medvetet eller omedvetet finnas en
förskjutning från den ömsesidiga relationen till ägarens
eget behov att synliggöra sig själv. Vi kan genom sällskapsdjuren framhäva vissa sidor eller karaktärer hos oss,
både inför oss själva och inför andra. Sällskapsdjur expanderar vår självuppfattning. De påverkar vår identitet och
självbild – och hur andra ser på oss. De som till exempel
visar djur på djurutställningar visar inte bara upp djuret,
utan också sig själva.
Ibland uppstår det en form av identifikation mellan ägaren och sällskapsdjuret som kan innebära att man skämmer bort sin skyddsling med lyxmat, födelsedagskalas,
färgning av pälsen, massage, spa-vistelser och dyrbara
accessoarer. Det leder till reportage och upprörda debatter i tidningar och övriga medier kring ”det absurda förmänskligandet av djuren i dagens samhälle”. Vad som
sällan nämns är att denna behandling för djuret självt
oftast är betydelselös och harmlös. Snarare handlar det
om ägarens försök att uttrycka sig själv genom djuret och
spegla sig i djurets glans. Djuret fungerar då som en förlängning eller förstärkning av det egna jagets identitet.
Allvarligare är det om överdrifterna åsidosätter djurets
grundläggande behov på grund av att ägaren inte kan
eller vill ta till sig grundläggande kunskaper om djurartens behov. Det kan röra sig om olämplig mat, för lite
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motion, eller bristande mental stimulans som kan resultera i depression. I så fall kan djurets hälsa och välbefinnande allvarligt äventyras.
Relationer över artgränserna

Sällskapsdjur fyller ett oerhört stort och viktigt behov för
människors trivsel och välmåga. Människor som har eller
som regelbundet träffar sällskapsdjur mår bättre över lag.
De är mer stresståliga, uppvisar färre hälsoproblem, och
går mer sällan till läkare och psykolog än människor som
inte umgås med sällskapsdjur. Resultaten är häpnadsväckande, och intresset för hälsofördelar med sällskapsdjur har ökat markant inom forskningen de senaste
10–20 åren.
Forskare har också börjat studera djurs kapacitet att upprätta fruktbara relationer, även med oss. Vanligtvis har
man ansett att djurs avsaknad av mänskligt språk hindrar oss att förstå dem. Synsätten har återspeglats i forskningens förhållningssätt till djur som studieobjekt, där
man menat att djur saknar språk, lider brist på känslomedvetande, saknar självuppfattning och förståelse för
tid och rum. Närmast rutinmässigt har man hävdat att
djur reagerar instinktivt eller vanemässigt på stimuli i sin
omedelbara omgivning.
Men det här synsättet härrör snarare från en rent antropocentrisk ideologi än från systematiska vetenskapliga
observationer och seriösa reflektioner kring människors
erfarenheter av djur. Många tränare som samspelar nära
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med djur utanför den akademiska världen ser på sina
icke-mänskliga ”studenter” som självmedvetna, planerande, utvecklande, empatiska, emotionella, kreativa och
kapabla till ett komplext kommunikationsmönster.
Att tala med djuren på kroppsspråk

På senare tid har öppnare perspektiv och frågeställningar
befruktat vissa delar av forskningen. Istället för att betona vikten av det mänskliga språket har man undersökt
hur vi kan kommunicera med djuren på andra sätt. Man
utgår från de förmedlingssätt som djur använder med
varandra: vokal kommunikation, rumsplacering, gester,
blickar och kroppsspråk. Eftersom djur har dessa kroppsliga uttryckssätt gemensamt med oss människor har det
erbjudit nya kommunikationsvägar med djuren.
Man försöker också utvinna kunskap ur historiska exempel på nära relationer mellan barn och djur. Det har visat
sig att barn mycket tidigt har lärt sig kommunicera med
djur om de har vuxit upp i en miljö starkt påverkad av
djurs närvaro och med begränsad kontakt med andra
människor. Barnet har härmat de vuxna djuren som har
lärt barnet olika signaler, läten och beteenden.
Vad händer om vi behandlar djuren med respekt?

Inom barnpsykologin omvärderade man under 1900talet synen på barn, från att betrakta dem som klena,
hjälplösa och beroende varelser till att se dem som flexibla,
perceptiva och känslomedvetna aktörer. Forskare försöker
nu utgå från ett liknande förutsättningslöst förhållnings241

sätt för att skapa nya former för kommunikation mellan
människor och djur. Man försöker vara uppmärksam på
sällskapsdjurens önskemål, deras mentala och känslomässiga tillstånd och försök till medvetet samspel.
Vad kan vi lära av djuren? Vad händer när vi släpper kontrollen över sällskapsdjuren, då disciplin- och lydnadskraven försvinner och de får bestämma? Ändrar vi
uppfattning om dem? Vad lär vi oss om vi istället för att
framställa oss som kunniga, överlägsna och kontrollerande
släktingar framställer oss som dumma, försvarslösa,
okunniga och beroende? Hur kommer relationen i så fall
att omgestaltas?
Forskare ställer frågor som historiskt ligger nära barnpsykologin. Vad händer om vi inte ser på djuret som en
representant för sin art, utan som en unik individ som vi
försöker etablera en respektfull och förtroendegivande
relation till, där det är ömsesidighet och ge och ta-kompromisser som gäller? Om vi liksom med barnet försöker bemöta djuret som en personlighet och inte behandlar ”det” förringande utifrån en maktposition?
Vinstpotential för samhället

På samma sätt som man har försökt undersöka barns
mentala och känslomässiga förmågor börjar man nu söka
efter modeller som kan ge vetenskapliga svar på dessa
frågor om djur. Och svaren finner man inte utifrån traditionella mänskliga perspektiv och uttryckssätt.
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Troligen kan det ske först då vi lär oss kommunicera med
djuren på deras sätt, utifrån de kommunikationsverktyg
vi har gemensamt.
Att möta djuren och förstå dem utifrån deras kommunikationssätt har stor samhällelig vinstpotential. Fältet
öppnar för vetenskapliga frågor och perspektiv som kan
ge fördjupad kunskap inte bara om sällskapsdjur, utan
även om andra djur. Relationen till djuren kan fördjupas
och bli ännu meningsfullare, både för människan och
djuret. Det innebär också att djuren kan få en mer framskjuten plats i samhället, som barnen har fått.
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Kära lilla gris
– om att älska den man äter
Hur ska vi bete oss för att slå klorna i djuren utan
att ”slå klorna” i dem? Vi måste investera i kunskap – det enda som växer ju mer det används.
En kunskapsintensiv grisbonde i Halland får fungera som exempel på idén som förs fram av Peter
Sylwan. Det gäller att förstå djurens djupaste
behov och låta dem leva därefter. Då går det att
göra mer av mindre – få högre produktion till lägre
kostnader. Med ny kunskap kan vi bygga både
stall och slakterier på ett bättre sätt.

Peter Sylwan är agronom, vetenskapsjournalist,
författare och adjungerad professor i kommunikation
vid Lunds universitet, Campus Helsingborg.
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an man slakta en gris utan att slå ihjäl den? Det är
klart man kan. Inte behöver man slå ihjäl en gris
för att slakta den. Det går lika bra att söva den helt stilla
med en gas som inte kväver och inte skrämmer. Och inte
behöver man stressa den med en plågsam transport till en
jättelik slakterifabrik tillsammans med vilt främmande
grisar heller. Det går lika bra att söva grisar i lugn och ro
hemma på gården tillsammans med alla kompisar och
syskon de vuxit upp med.

K

Om det blir dyrt? Men käre nå n. Vad har vi forskningen
till? Om inte för att lösa problem. Om vi nu vill att grisar
ska leva ett värdigt grisliv när de lever och få en anständig död när de ska bli skinka och samtidigt vill ha billigt
fläsk så får väl forskarna fixa det. Något ska vi väl få för
den alltför lilla del av våra skattepengar som staten eller
den alltför lilla del av våra matpengar som livsmedelsindustri och bondekooperation lägger på forskning.
Nu vet förstås också jag att moderna slakterier inte slår
ihjäl grisar när de slaktas. Modern slakt på de bästa slakterierna är en tämligen fridsam historia. I synnerhet om
man jämför med den gamla onda tidens gårdsslakt eller
hur det gick till på slakterierna när jag gjorde radioreportage i ämnet för några decennier sedan. Det var samma
visa då som nu. Etik har ett pris. Att ge djuren en allt
bättre behandling kostar pengar som förr eller senare
hamnar på prislappen i butiken. Men när jag flyttade till
Skåne med familj 1979 kostade grishalsen runt 30 kronor per kilo. Nu 26 år senare kan man fortfarande få
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grishals för runt 30 kronor till extrapris. Fast nu kallas den
konsekvent för karré. Antagligen för att inte skrämma kunderna med att karrén en gång varit hals och suttit på en
levandes gris.

Kunskapsinvestering

Det är något lurt med vårt sätt att tänka. Kan man slakta
en gris utan att slå ihjäl den? Kan vi ha djuren i våra klor
utan att slå klorna i dem? Kan man veta att filén varit
storögd kalv och ändå låta sig väl smaka? Kan man äta
den man älskar? Det är klart att man kan. Och det är
klart att det kostar på. Men inte pengar. Däremot en hel
del tankemöda. Bland annat mödan att hålla flera saker i
huvudet samtidigt – också en väldig massa kunskap. Och
kunskap får man inte utan ansträngning och mycket
forskning.
Med forskning är det som med andra kloka investeringar.
Den ger mer än den kostar. Det var det bromsklossarna
missade på 1980-talet. Med ny och bättre kunskap kan
man bygga bättre slakterier som låter grisen dö i lugn
och ro utan att det kostar mera pengar. Investeringar i
ny kunskap har dessutom den speciella egenskapen att
de inte förbrukas av att brukas. Ju fler som använder
kunskapen och ju intensivare, desto värdefullare blir den.
Följ med och möt Gun Ragnarsson. En kunskapsintensiv grisbonde som älskar dem hon äter.
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Simultankapacitet

Jag träffar henne tillsammans med ett tv-team som gör
vetenskapsreportage för bland annat Vetenskapslandet i
Kunskapskanalen. Vi sitter fem personer i hennes kök en
tidig förmiddag på gården Kärragärde utanför Varberg.
– Vill ni ha muffins till kaffet? frågar hon.
Visst säger vi och tror på en enkel vända till skafferiet eller
möjligen en snabbrunda till frysen och mikron. Gun drar
istället igång en uppvisning av simultanförmåga i den
högre skolan. Samtidigt som hon berättar sitt livs historia
drar hon igång mixern och ugnen, brygger och serverar
kaffe (och hinner dricka själv), förbereder lunch för oss
alla, hämtar dokument och fotografier, visar huset och
klarar ut de flesta detaljer i sitt sätt att föda upp smågrisar
– innan vi sedan går ut i svinstallarna för att filma.
– När jag var fyra år hittade föräldrarna mig en dag i en
hage full av tjurar, berättar hon.
Hon är född och uppvuxen i Göteborgska Hammarkullen.
Men så länge hon kan minnas har hon varit passionerat
intresserad av kor och lantbruk. En hage full av tjurar var
oemotståndlig – trots faran, taggtråd och elstängsel.
Under sommarloven i stugan på landet nosade hon upp
alla bönder som fanns på trakten. Sen såg mamma och
pappa knappt röken av henne. Hon var hos bönderna.
Så fort hon tagit studenten for hon till Halland. Gick på
lantbrukskola och jobbade som anställd djurskötare. Sen
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blev hon kär – i en elektriker. Han var förvisso bondson,
men tämligen ointresserad av föräldrarnas lantbruk. Men
Gun var desto mer intresserad. Och svärfar blev förstås
överförtjust över att få en svärdotter som delade hans
intressen. Så på den vägen är det. Kor var inte att tänka
på. Sköta kor och småbarn samtidigt – det var för tufft.
Men varför inte smågrisar? Med egna erfarenheter av att
föda och fostra tre barn var hon också övertygad om att
hon hade en del egna intuitiva och högst påtagliga kunskaper av betydelse om man tänker slå klorna i över
hundra suggor utan att slå klorna i dem. Och hon gick
mycket vetenskapligt tillväga.

Restauranghypotes

Gun tog reda på allt som fanns att veta om vad suggor
tycker är viktigt här i livet, vad smågrisarna uppskattar
mest hos sin mamma och hur de själva vill ha det
omkring sig. Och sen byggde hon – och hon byggde
stort. Stora öppna ligghallar med plats för sammanlagt
140 suggor, uppdelade i sektioner med åtta suggor i varje
sektion. Grisar är som människor. Åtta – ungefär så
många klarar både vi och grisen att hålla reda på till vardags. Mellan åtta och tolv individer faller nästan automatiskt på plats i en fungerande stabil social ordning där var
och en vet sin plats.
Det finns massor av halm på golvet. Varje sugga har dessutom en egen ”etta”, en grisningshydda som hon väljer
själv bland dem som finns i storboxen. När det är dags
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att föda bygger suggan själv ett eget bo i den egna ettan.
Och där föder hon sen sina smågrisar. Det är tyst och stilla. Inga bullrande fläktar – och det är viktigt. Smågrisarna
och suggan är nästan alltid i intimt samspråk med
varandra. De småpratar hela tiden om vem som är var,
när det är dags att ge di, när det är dags för juvermassage,
att nu kommer mjölken snart – och nu kommer den.
Hela processen är en finstämd symfoni av samverkande
instrument, toner och partitur. Den ena satsen följer på
den andra och kan inte spelas förrän den första tagit slut.
Och om något stör konserten blir det kaos av hela stycket. Det finns till och med ett intimt samband mellan hur
många smågrisar en sugga har, hur mycket de masserar
juvret och hur mycket mjölk hon producerar och släpper
ner. Det gäller att kunna hushålla med resurserna och fördela dem rätt. Inte för mycket och inte för lite. Åt var och
en efter behov. Varje smågris har sin egen spene och verkar kunna beställa den mjölk den behöver. Bo Algers,
husdjursprofessor på Sveriges lantbruksuniversitet, har
studerat samspelet mellan smågris och sugga och han kallar det för ”restauranghypotesen”.
På tröskeln till varje etta sitter en kraftig rulle. Över den
kliver suggan själv elegant, men alla smågrisar som försöker följa efter halkar obevekligt tillbaka in i boet. Suggan
kan själv bestämma när hon vill vara i fred, när hon vill
umgås med andra suggor utan kinkiga smågrisar och när
hon vill vara med sina kultingar. Det är också ett effektivt
sätt att lära smågrisarna vem som är mamma. Det är viktigt när de så småningom kommer ut i den stora världen
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och stora boxen. Där träffar de åtta andra suggor med
sina smågrisar. Då gäller det att veta vem som är vem.

Galtlängtan

Det handlar också om avel. Suggorna i stora boxar med
många andra suggor måste kunna hålla på sitt och värna
om sina ungar, på samma sätt som de gör i skogen. På
det är olika suggor olika bra. Bra eller dåliga modersegenskaper är också en fråga om avel. Allt vad suggorna gör
och hur de sköter sina smågrisar hamnar i Guns dagböcker och används när det är dags för nästa kull. De suggor som inte sköter sig får inte vara med när de andra
släpps lösa till galten.
Gun befruktar suggorna på konstgjord väg, men har ändå
en galt på gården. Det handlar om lust – och lukter.
Galten drar. När suggorna släpps ut från smågrisavdelningen rusar de till sintidsboxen. Det är den storbox där
de alla går lösa och lediga tillsammans under hela tiden
de inte har någon mjölk – sintiden – och under graviditeten. Ivern att komma dit tillskriver Gun den dubbla
effekten av galtlängtan och smågriströtthet.
– Det vet ju alla som ammat hur skönt det kan vara att
slippa, säger hon.
Resursoptimering

Med alla suggorna brunstiga och betäckta någorlunda
samtidigt grisar de också någorlunda samtidigt. Hela
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systemet rullar på i regelbundna naturstyrda, arbetsbesparande cykler med två kullar om året där det mesta möjliga ändå
styrs och kontrolleras av grisarna själva. Och resultatet?
Hos Gun får suggorna fler överlevande smågrisar per år
än rekordhållare i andra länder som kan använda metoder
som är förbjudna eller inte används i Sverige, som att ta
bort smågrisarna tidigt från suggan, hålla henne fastlåst,
ha smågrisarna på spalt, klippa tänder och svansar eller
ha antibiotika i fodret.
Hon arbetar färre timmar med suggor och smågrisar än
andra uppfödare. Byggnaderna är enklare och kostar hälften
mot vad de kostar i en konventionell anläggning.
Uppvärmningskostnaderna är lägre och hon har nästan
inga kostnader för veterinärbesök eller mediciner. Summa
summarum alltså: lägre kostnader, mindre insatser, högre
produktion, samma betalning – men betydligt bättre lönsamhet.
Detaljskärpa

Bo Algers är Guns vetenskapliga rådgivare. Han citerar
filosofen Francis Bacon när jag diskuterar Guns grisar
med honom.
– Naturen måste lydas för att kunna kontrolleras, säger
han.
Vad Francis Bacon säger har organbiologiska odlare,
antroposofer och KRAV-bönder också sagt så länge de
har funnits. Men för att kunna lyda naturen måste man
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veta vad den säger. Att veta vad naturen ”vill” och hur
den fungerar är en fråga för vetenskapen. Då räcker inte
ekoodling, biofilosofi och KRAV-specifikationer tillräckligt långt och djupt. Intressant är att Gun Ragnarssons
grisar inte är KRAV-grisar. KRAV:s krav att grisar ska
kunna leva efter sina instinkter fyller hon förstås med
råge. Men det är något annat än KRAV:s krav att grisar
ska få vara ute i naturen och utsätta sig för vädrets makter
och jordens parasiter. Vill man ha ordentlig koll på grisarnas välfärd släpper man inte ut dem i en okontrollerbar natur. Till den djupa kunskapen om grisars drömmar, önskningar och välfärd kan man bara komma med
vår tids biologiska vetenskap, och där håller det på att
hända något nytt. Gun Ragnarsson och Bo Algers är en
del av detta nya.
Det nya är detaljskärpan, detaljrikedomen och djupet av
den kunskap vi håller på att skaffa oss om hur jord och
djur fungerar. Tack vare alltmer gigantiska datorsystem
får vi också ny förmåga att sätta ihop detaljkunskaperna i
alltmer komplexa system – som sköter sig själva.
Vetenskapen försöker lära sig att tala med djuren och
naturen. Som doktor Dolittle.
Bobyggarhormon

– Har någon av er sett en gris simma? frågar Bo Algers.
Ingen av oss kan minnas att vi gjort det. Men vi är förstås
övertygade om att grisar verkligen kan simma om de
måste. Och det är något av poängen med frågan.
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Att simma är ett synnerligt naturligt sätt att bete sig för
en gris – om den hamnar i vattnet. Men även om grisar
tycks ha en oemotståndlig lust att vältra sig i gyttja och
dy eller lägga sig i våta diken när solen bränner och vädret är varmt så beger de sig inte självmant till stranden
just för en simtur. Om de nu än kunde. I vår svenska
djurskyddslag står det dock att djuren ska kunna bete sig
naturligt. Men även om det tillhör grisens natur att
kunna simma så är det inget vår svenska djurskyddslag
kräver att grisar ska få göra. Om de inte hamnar i vattnet
förstås. Men vilken lagstiftare eller bonde som ser en gris
på djupt vatten skulle komma på tanken att hindra den
från att simma?
Men det är precis vad vi gör – i överförd bemärkelse –
när suggorna ska föda sina kultingar. Att suggan får
smågrisar är poängen med hela uppfödningen, och två
gånger om året måste suggan ut på det djupa vatten som
det innebär att bära, föda och sköta sina smågrisar. Några
dagar före suggans nedkomst drar suggans bobyggarhormoner igång i hennes kropp. Och de hormonerna är
inget att leka med. De är starka och tvingande signaler
som utvecklats under årmiljoners kamp för livet och omsorgen om smågrisarna. Dem har ännu ingen modern
avelsteknik rått på. Och ingen har heller velat försöka.
Bobyggarhormonet är nämligen detsamma som mjölkbildningshormonet. Slår man ut det ena så slår man ut
det andra. Och hur går det då med smågrisarna?
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Stressreaktion

Och just i den här situationen – strax före grisningen –
när suggan verkligen är på djupt vatten och kämpar för
sitt och de kommande smågrisarnas liv med att bygga bo
– då tvingar vi henne att sluta simma. Hon kan, får eller
har inte full frihet att bygga sitt bo. Det kan bara gå åt
skogen. I årtionden världen över, och fortfarande i de flesta ”civiliserade” länder inklusive vårt grannland
Danmark, kan suggor inte göra det deras hormoner
tvingar dem till. De är fixerade i sina grisningsburar, eller
som oftast i Sverige – har begränsad rörelsefrihet eller får
inte tillräckligt med material att bygga bo med.
Och i kollisionen mellan vad deras grisningshormoner
vill tvinga dem att göra och vad burar och boxar tillåter
dem att göra så drar stresshormonerna igång och bryter
ner kroppen, startar alla möjliga konstiga beteenden och
gör suggan känslig för infektioner som behandlas med
antibiotika – och så är karusellen igång.
Nödvändighet

Det allvarliga är att så få nya stallar byggs efter den kunskap som finns om suggors bobyggar- och modersinstinkter. Därmed bygger man också in sig i gamla argument och kommer att försvara sig mot kraven på större
djurhänsyn med den gamla slitna visan att etik kostar
pengar. Vi har vant oss vid att det alltid tycks finnas en
evig, inbyggd och oundkomlig konflikt mellan naturhänsyn och lönsamhet. Mellan storskalighet och djurhänsyn.
Mellan kvalitet och kvantitet.
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Det är möjligt att det gör. Inga träd växer ju upp i himlen. Men den konflikt vi trott oss se handlar ofta om den
sortens osofistikerade och kunskapsfattiga försök att
bygga den stora skalans ekonomi enligt Prokrustes metoder. Men i Gun Ragnarssons och Bo Algers perspektiv
ligger motsättningarna i varje fall någon helt annanstans
än i dagens föreställning om att etik och effektivitet är ett
motsatspar.
Bo Algers, Gun Ragnarsson och hennes älskade smågrisar
är mitt exempel. De visar att god etik, tilltalande estetik,
lägre energibehov, bättre naturhänsyn, bättre miljö (både
yttre, inre och arbetsmiljö), bra djuromsorg, hög produktivitet, hög effektivitet, lägre kostnader, bättre lönsamhet,
högre kvalitet och lägre priser ingendera är varandras
motsatser utan varandras förutsättningar – om bara kunskapen finns där. Och investeringar i kunskap blir som
sagt bara värdefullare ju mer och ju fler som använder
kunskapen. Bo Algers och Gun Ragnarsson visar att livsmedelsproduktionen kan vandra samma väg som annan
postindustriell industri och producera högre värden med
större kvalitet till högre löner, bättre arbetsmiljö, större
vinster, mer miljö- och naturhänsyn – och lägre kostnader. Men kan deras exempel generaliseras? Det handlar
egentligen inte om ifall det går – utan om ett måste!
Moraliska måttstockar

Det finns en enkel logik bakom denna tvärsäkra förvissning. Ännu säger vi förvisso i enkät efter enkät att vi är
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beredda att betala mer för livsmedel med ”svenska värden”. Troligtvis med undertexten att det jag vill betala
mer för är god miljöhänsyn och omsorg om djur och
natur. Men när vi röstar med fötter och plånbok i butiken mäter vi med en moralisk måttstock som är skuren
ur ett annat träslag än när vi uppträder på den offentliga
(politiska) arenan. Som samhällsmedborgare och väljare
är det omsorgen om miljö, djur och natur som gäller.
Skam vore det väl annars. Och ingen politiker som vill
kunna se sina väljare i ögonen också efter nästa valdag
kan komma på tanken att lova billigare livsmedel genom
att tumma på djuromsorg och naturhänsyn.
Men som familjeförsörjare med måttliga inkomster är
min moraliska måttstock skuren ur omsorgen om barnen
och familjekonomin. Skam vore det väl annars. Då väljer
jag till vardags den billigare maten framför den dyra. Men
vad händer om priset är detsamma? Om det inte kostar
på att välja så har jag egentligen inget val alls. Då kommer jag välja den etik- och miljöcertifierade fläskkotletten. Skam vore det väl annars.
Vem vill stå där med ändan bar inför barn eller vänkrets
och bli ertappad med att ha köpt en kotlett från en uppfödare utan omsorgsgaranti om det inte kostar något
extra? Det är därför natur-, miljö- och djurhänsyn kommer att ha en sådan sprängkraft på marknaden de närmaste tjugo åren, och vinnare blir de som kan ha många
tankar i huvudet samtidigt och som kan slå klorna i djuren utan att slå klorna i dem.
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Tidigare utkomna Formas Fokuserar
Är eko reko?
Om ekologiskt lantbruk i Sverige
Är det någon idé att köpa KRAV-märkt mat och
betala lite mer? Är ekomaten verkligen bättre för
hälsa och miljö? Vilka är egentligen skillnaderna
mellan ekologiskt och konventionellt lantbruk?
Ekologiskt lantbruk står högt på den politiska
agendan. Regeringen har satt upp målet att 20
procent av åkerarealen ska vara ekologiskt odlad
år 2005. Och Konsumentverket har fått i uppdrag
att få oss att köpa mer ekomat. Som konsument
har du rätt att få veta vad forskarna i dagsläget faktiskt vet – och varför de inte är överens.

Torskar torsken?
Forskare och fiskare om fisk och fiske
Kommer vi att kunna äta torsk i framtiden – eller
är det slutfiskat? Måste det bli ett torskfiskestopp?
Kan fiskodling lösa problemen? Och hur ser det
ut för andra arter i vattnet, som lax och kräftor?
Sedan lång tid tillbaka har beslutsfattarna fått signaler från forskarna om att torskbestånden minskar. Men de har inte följt forskarnas råd. Framtidens fiske hänger på de beslut vi fattar idag.
Frågan är hur stora risker vi är villiga att ta. Här
finns det stora skillnader mellan olika intressegrupper. Vad säger forskarna – och vad säger fiskarna?

Genklippet?
Maten, miljön och den nya biologin
Idag kan vi förändra växter, djur och bakterier på
ett nytt sätt – genom att klippa ut gener och föra
över dem från en art till en annan. Är det farligt
för människa och miljö när genmodifierade organismer börjar odlas och blir mat på våra fat? Eller
blir gentekniken klippet som kommer att rädda
världen från svält och miljöproblem? Gentekniken
påverkar det levandes urgamla spelregler. Därför
har den stött på hårt motstånd från europeiska
konsumenter och miljöorganisationer. Men vad
säger forskarna om möjligheter och risker med
den nya biologin?
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Forskare klargör

Myter om maten
Gräver vi vår grav med kniv och gaffel? Vad ska vi
äta för att inte bli feta och sjuka? Hur hållbara är
egentligen myndigheternas kostråd? Går vi vilse i
pannkakan? Blir vi feta av fett, eller blir vi feta av
socker? Är det bättre med stenåldersmat? Tål våra
gamla gener den nya maten? Frågor som de här
diskuteras intensivt i medierna. I Myter om maten
är det forskare som presenterar och tolkar vetenskapliga rön. De är överens om det mesta – men
långtifrån allt.

Sopor hit och dit
– på vinst och förlust
Är det vettigt att vi sorterar och fraktar våra sopor
hit och dit som vi gör idag? Leder det till någon
verklig miljönytta - eller har vi sopsortering mera
som terapi för vårt dåliga miljösamvete? Redan
1910-talets sopsorterande människa klagade på att
det var bökigt att sortera. Det och mycket annat
finns att läsa i en pocketbok som belyser sopsortering ur en rad olika synvinklar.

Bevara arter
– till vilket pris?
Sverige har undertecknat FN-konventionen om
biologisk mångfald. Den säger att vi ska bevara
den biologiska mångfalden, och använda den på
ett hållbart och rättvist sätt. Riksdagen har
bestämt att arter som har funnits länge i Sverige
ska bevaras i livskraftiga bestånd. Risken är annars
att vi utrotar arter som är viktiga för ekosystemen
och för människan. Men hur ska vi göra – och vad
får det kosta? Vad tycker forskarna – och vad tycker
andra intressenter i samhället?
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Spelet om staden
Vem bestämmer över våra städers utveckling?
Staden kan ses som en spelplan med ett stort antal
aktörer med olika åsikter, lojaliteter och intressen.
Hur ser spelplanen ut? Vilka spelregler gäller? Och
vilka är spelarna? Är städerna i första hand tillväxtmaskiner, snärjda i global konkurrens och styrda
av multinationella företag? Eller kan vi uppnå
hållbara städer som erbjuder alla sina invånare en
hög livskvalitet utan att äventyra för framtidens
människor? Forskarna har inga färdiga svar, men
belyser från olika utgångspunkter de drivkrafter
som formar och förändrar staden.

Beställ böckerna på:

www.formasfokuserar.se
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