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1. Inledning 

Jakt har under en stor del av människans historia varit en av våra huvudsakliga 

sysselsättningar. Än idag fyller den en viktig kulturell, ekologisk och ekonomisk roll i många 

samhällen. I Sverige finns yrkesjägare, jaktkritiker, fritidsjägare, människor som vuxit upp 

med jakt och människor som inte har någon egentlig relation till eller medvetenhet om jakt 

samt det mesta däremellan.  

Debatten kring jakt är alltjämt relevant ur en samtida svensk kontext där olika värden såsom 

biologisk mångfald, jordbruket med sina ekonomiska, kulturella och djuretiska aspekter, 

omsorg om vilda djur, jaktformers kulturhistoriska arv bland lokalbefolkningen företräds. Ett 

gott exempel på detta är det vargrevir som etablerats i nordvästra Jönköpings län där den 

biologiska mångfalden i form av genetiskt viktiga vargar kommer i konflikt med den 

historiskt betydelsefulla löshundsjakten samt omsorgen om de hundar för vilka varg utgör en 

risk1. 

Jakten är som allt annat ett ämne öppet för etisk diskussion och då de praktiska aspekterna av 

jakt berör samspelet mellan människan och icke-mänskliga livsformer samt vår gemensamma 

existens på jorden är jaktdebatten enligt mig en viktig plattform för den miljöetiska diskursen 

på samma sätt som skogsindustrin, jordbruket och vårt utvinnande av energi.  

Den moraliska reflektionen kring människan och miljön är rimligtvis lika gammal som den 

moderna människan. Den akademiska miljöetiken härleder Mikael Stenmark till 1970-talet2 

då etiker började reflektera över de etiska implikationerna av jordens begränsade resurser, 

människans klimatpåverkan och hur dessa relaterar till den bredare etiska diskursen. 

Då jag själv vuxit upp med jakt, nyligen tagit jägarexamen och deltagit i jakt är det något jag 

reflekterat personligen över och anser att alla som jagar eller på annat sätt bedriver 

verksamhet som påverkar eller påverkas av jakten bör skaffa sig en egen uppfattning om. Jakt 

och de djur som omfattas av den påverkar oss mer än vi kanske inledningsvis tror. Allt från 

livsmedelsproduktion till trafik påverkas av vilda djur och därmed jakten på dem. 

Den största organisationen för jägare i Sverige är Jägareförbundet som bland annat ansvarar 

för utbildningsmaterialet inför det teoretiska och de praktiska prov som genomförs för att 

                                                           
1 Abrahamsson, Ulrica Länsstyrelsen: Krävs nya sätt att jaga på, publicerad 6 oktober 2021, åtkomst 3 

november 2021 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/lansstyrelsen-kravs-nya-satt-att-jaga-pa 
2 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, Studentlitteratur, Lund, 

2000, sid. 22 
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erhålla jägarexamen. Detta material bygger främst på boken Jägarskolan av Ulf Lindroth. Det 

är därmed rimligt att anta att de som blir jägare i Sverige tar del av detta material och 

medvetet eller omedvetet påverkas av detta. Därför anser jag att en etisk analys av detta 

material vore användbart för att ge en inblick i de uttalade och outtalade etiska 

värdeomdömen som används i denna utbildning för att ge en ökad förståelse för den jaktetiska 

diskursen i stort. 

 

2. Syfte och Frågeställning 

Jag anser att det i Jägarskolan ges uttryck för moraliska uttalanden om icke-mänskliga 

livsformer och ekologiska helheter. Bokens andra kapitel heter exempelvis ”Jaktetik”3. Dessa 

uttalanden reflekteras dock inte mer ingående vilket är förståeligt då bokens syfte inte är att 

argumentera för en viss inställning eller ge en utförlig redogörelse för sina värderingsmässiga 

uttalanden.  

Som Stenmark dock påpekar i Miljöetik och miljövård är avsaknaden av klarhet beträffande 

värderingsmässiga ställningstaganden och de etiska förutsättningar de bygger på 

problematisk, även om den är oavsiktlig, då den försvårar kritisk granskning och diskussion 

kring de ämnen man avser behandla4. Jag uppfattar inte att en sådan granskning av just detta 

material genomförts vid materialsökning även om etiska reflektioner kring jakt absolut har en 

given plats inom miljöetiken, mer om detta senare. 

Syftet med denna uppsats är således att genomföra en innehållslig idéanalys av Jägarskolan 

för att identifiera vilka etiska ställningstaganden som görs och de värderingar som direkt eller 

indirekt förespråkas inom ramen för Jägareförbundets utbildning vilket enligt mig är av vikt 

för att kunna föra en konstruktiv diskurs kring jakten i dagens Sverige och dess etiska 

förutsättningar. 

Mitt syfte är inte att pröva dessa ställningstagandes hållbarhet eller huruvida det är rimligt att 

argumentera utifrån dem. Heller inte att själv aktivt ta ställning till huruvida jag anser dem 

vara rimliga. Detta är dock högst relevant och skulle mycket väl kunna vara ämnen för 

framtida uppsats. 

                                                           
3 Lindroth, Ulf Jägarskolan, Jägareförbundet, Öster Malma, 2020, sid. 32 
4 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 177 
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Min frågeställning för uppsatsen är därmed: 

1. Vilken typ av miljöetiska idéer kan utläsas ur Jägarskolan? 

Med underfrågorna: 

a) Vilka idéer om värde avseende icke-mänskligt liv och ekosystem framförs i texten? 

b) Vilka idéer om moraliska skyldigheter mot icke-mänskligt liv och ekosystem framförs 

i texten? 

Syftet med denna frågeställning är att kunna gestalta ett brett spektrum av miljöetiska synsätt 

och värderingar för att på ett distinkt men inte överdrivet förenklande sätt kunna göra en rimlig 

tolkning av värdeomdömena som görs i texten. Varken frågeställningen eller uppsatsen i stort 

syftar till att utläsa vare sig författarens eller Jägareförbundets intention med texten eller göra 

ett definitivt utlåtande om dess mening. Syftet är att visa på hur de utlåtanden som görs i texten 

kan tolkas, förklaras med och förankras i miljöetiska teorier. Möjligheten till en mångfald av 

reflekterande teoretiska tolkningar av ett material, vilka kan skilja sig från författarintentionen, 

belyser enligt mig vikten av att aktivt redogöra för och reflektera kring de etiska grunderna för 

miljörelaterad verksamhet i enlighet med Stenmarks resonemang5. 

 

3. Teori 

Syftet med denna uppsats teoretiska underlag är att skapa ett analysspråk genom vilket 

analysfrågor kan formuleras samt besvaras på ett tydligt och för ämnet relevant sätt. 

Miljöetiken använder sig av ett flertal begrepp och klassificeringar för att beskriva möjliga 

etiska ställningstaganden till miljön, icke-mänskligt liv och deras relation till människan. Då 

mitt material inte är en akademisk text med en tydligt formulerad etisk tes har jag valt att 

använda relativt enkla formuleringar utan alltför stor nyans eller specifika teoretiska 

förutsättningar. Många tänkare formulerar egna versioner av begrepp för att bäst gestalta deras 

uppfattning av korrekt miljöetik. För att inte läsa in alltför komplexa värdemässiga resonemang 

i mitt huvudmaterial avser jag att med hjälp av stödmaterial från texter behandlande miljöetik 

formulera koncisa definitioner av de huvudbegrepp jag kommer att använda i uppsatsen. 

 

                                                           
5 Ibid. 
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F3.1 Utilitarism, pliktetik och dygdetik 

Vad som anses vara etiskt är till stor del beroende på vilken etisk teori som tillämpas för att 

analysera händelser, scenarier eller personer. I denna uppsats används begreppen utilitarism, 

pliktetik och dygdetik för att beskriva olika värdemässiga ställningstaganden. 

Utmärkande för utilitarismen är att den är en konsekvensetisk teori som anser en handling rätt 

eller orätt beroende på vilka konsekvenser den får. Närmare bestämt är det handlingen som i ett 

givet scenario medför maximalt goda konsekvenser för alla berörda som är att betrakta som 

rätt6. 

Pliktetik eller deontologisk etik är även den en handlingsbaserad etik där en handlings 

moraliska kvalitet bedöms utifrån huruvida den överensstämmer med vissa moraliska plikter 

snarare än vilka konsekvenser handlingen får7. 

Till skillnad från de tidigare nämnda fokuserar dygdetiken på vilken typ av människa som är 

önskvärt att vara för att handla på ett sätt som är rätt8. 

Elena Namli och Carl-Henric Grenholm identifierar fem utmärkande aspekter hos en dygd: 

1. Dygden är en relativt permanent karaktärsegenskap som anger en tendens att vara på ett 

visst sätt9. 

2. Den är även en förvärvad egenskap som erhållits till följd av moralisk utveckling10. 

3. Dygden medför en inre drift och pliktkänsla att handla på ett sätt som är rätt11. 

4. En dygd medför att människan bättre kan leva ett gott liv12. 

5. Till skillnad från en last är dygden önskvärd och berömvärd som egenskap13. 

Namli och Grenholm påpekar även att dygder kan anses vara knutna till en specifik praxis där 

utövaren behöver vissa specifika dygder som gör denne god inom sin kontext14. 

                                                           
6 Namli, Elena; Grenholm, Carl-Henric, Etik, Studentlitteratur, Lund, 2019, sid. 60 
7 Namli, Elena; Grenholm, Carl-Henric, Etik, 2019, sid. 26 
8 Namli, Elena; Grenholm, Carl-Henric, Etik, 2019, sid. 38 
9 Namli, Elena; Grenholm, Carl-Henric, Etik, 2019, sid. 39 
10 Namli, Elena; Grenholm, Carl-Henric, Etik, 2019, sid. 39 
11 Namli, Elena; Grenholm, Carl-Henric, Etik, 2019, sid. 39 
12 Namli, Elena; Grenholm, Carl-Henric, Etik, 2019, sid. 40 
13 Namli, Elena; Grenholm, Carl-Henric, Etik, 2019, sid. 40 
14 Namli, Elena; Grenholm, Carl-Henric, Etik, 2019, sid. 47 
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Ett exempel på detta skulle inom ramen för uppsatsen vara att jakt är en praxis inom vilken 

vissa dygder bör odlas för att utövaren ska kunna anses vara en god jägare såväl som en god 

människa i detta sammanhang. 

Således kan vad som är etiskt korrekt värderas utifrån olika parametrar. Enligt ett utilitaristiskt 

synsätt är det den handling vars konsekvens medför mest positiva konsekvenser för alla 

inblandade som är att anses som rätt, enligt pliktetiken är det den handling som stämmer överens 

med de moraliska plikterna som är rätt oavsett konsekvens emedan dygdetiken anser att det 

rätta inte kan reduceras till enskilda handlingar utan att den som är en dygdig, god människa 

kan avgöra vad som är det rätta i en given situation. 

3.2 Egenvärde och Instrumentellt värde 

Grunden till värderingsmässiga uttalanden är förmågan att värdera ett objekt. Vem som kan 

göra detta, vad värdet som sådant består i och vilka skyldigheter det värderande subjektet har 

mot det värderade objektet är långt från självklart. Jag kommer att använda mig av de två 

typerna instrumentellt värde och egenvärde. 

Egenvärde, värde i sig själv, värde för sig själv och inneboende värde är liknande termer med 

en uppsjö av betydelser och implikationer. 

Stenmark väljer att differentiera mellan vad han kallar ”egenvärde” och ”inneboende värde” 

där egenvärdet är ett värde ett objekt innehar oberoende av dess nytta för andra individer 

emedan det inneboende värdet är ett värde oberoende av en extern värderares värdering av 

objektet15. Med detta menas att en människa kan tillskriva ett djur, en art eller livet självt ett 

egenvärde men att detta är en följd av att människan värderat det. Det inneboende värdet finns 

hos objektet utan att människan har tillskrivit det detta. 

Denna åtskillnad öppnar upp för en på många sätt intressant diskussion kring värdets källa och 

lokus, att värde kan finnas i ett objekt men ha sitt ursprung i ett externt värderande subjekt. De 

oenigheter detta kan leda till kan exemplifieras med J. Baird Calicotts och Holmes Rolston III:s 

oenighet i frågan som Keekok Lee behandlar i sin text The Source and Locus of Intrinsic Value: A 

Reexamination16. Inom ramen för denna uppsats väljer jag dock att använda en enklare 

beskrivning då jag inte bedömer mitt huvudmaterial vara tillräckligt ingående i sin etiska 

reflektion för att göra dessa nyanser relevanta. Den definition av egenvärde jag använder är 

                                                           
15 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 43 
16 Lee, Keekok “The Source and Locus of Intrinsic Value: A Reexamination” ur Light, Andrew; Rolston, 

Holmes III (red.) Environmental Ethics, Blackwell Publishing, Oxford, UK, 2003, sid. 154 
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Stenmarks med förbehåll för att denna definition inom ramen för uppsatsen även kan innefatta 

det Stenmark benämner ”inneboende värde”: 

Egenvärde är ett värde som innehas av ett objekt oberoende av dess instrumentella värde. 

Mikael Stenmark karaktäriserar instrumentellt värde på följande sätt: 

”Det värde ett objekt har som medel för förverkligande av någonting annat som tillerkänns 

egenvärde, dvs. ett objekts resursvärde.”17 

Som Keekok Lee (som är skeptisk till dikotomin egenvärde/instrumentellt värde)  dock påpekar 

att det är möjligt att identifiera instrumentella värden hos andra objekt för andra objekt18. En 

människa kan således identifiera instrumentellt värde hos ett djur för ett annat djurs räkning 

utan att nödvändigtvis tillskriva detta ett egenvärde. Den definition av instrumentellt värde jag 

kommer att använda för enkelhets skull är således: 

Det värde ett objekt har som resurs för någonting annats förverkligande. 

En definition snarlik Stenmarks men utan implikationen att instrumentellt värde alltid har en 

relation till ett subjekt med egenvärde. Detta för att undvika oavsiktliga antydanden i analysen. 

3.3 Värde och moraliska skyldigheter 

John O’Neill menar att insikten om ett egenvärde i formen av ett ”gott” för ett annat objekt inte 

nödvändigtvis medför en moralisk skyldighet att förverkliga detta19. Samtidigt anser han att 

argument kan anföras för att främjandet av ett brett spektrum av godheter hos andra för deras 

egen skull är kännetecknande för ett gott mänskligt liv20. Med detta vill jag belysa att 

förekomsten av moraliska skyldigheter gentemot icke-mänskligt liv och/eller ekologiska 

helheter inte nödvändigtvis behöver innebära ett omdöme om att dessa är innehavare av 

egenvärde. Däremot anser jag att uttalanden om moraliska skyldigheter är ett viktigt 

värdemässigt utlåtande i sin egen rätt för att utläsa vilken praktiskt etisk inställning materialet 

förespråkar. 

  

                                                           
17 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 43 
18 Lee, Keekok The Source and Locus of Intrinsic Value: A Reexamination 2003, sid. 156 
19 O'Neill, John ” The Varieties of Intrinsic Value” ur Light, Andrew; Holmes, Rolston III (red.) Environmental 

Ethics, Blackwell Publishing, Oxford, UK, 2003, sid. 138 
20 O'Neill, John The Varieties of Intrinsic Value, 2003, sid. 140 
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3.4 Antropocentrism, biocentrism och ekocentrism 

De miljöetiska teoretiska begrepp kopplat till synen på egenvärde jag valt att använda är 

antropocentrism, biocentrism och ekocentrism då dessa begrepp kan användas för att beskriva 

de olika synsätten på människans relation till icke-mänskligt liv och ekologiska helheter såsom 

arter och ekosystem. 

Antropocentrism 

Stenmarks framställande av antropocentrism håller att endast människan har ett egenvärde 

och naturen därmed enbart har ett instrumentellt värde21. Han tillägger även att enligt en 

antropocentrisk miljöetik kan enbart människor behandlas som moraliska aktörer och moraliskt 

berörda parter22. Detta innebär att enbart människor kan anses utföra moraliskt signifikanta 

handlingar men även att enbart handlingar kan anses moraliska i den utsträckning de påverkar 

människor. Således kan människor enligt detta synsätt inte ha moraliska skyldigheter 

gentemot icke-människor23. 

Detta synsätt väljer jag att kalla stark antropocentrism.  

Bryan G. Norton menar i sin text Environmental Ethics and Weak Antropocentrism att en typ 

av antropocentrism han väljer att kalla ”svag antropocentrism” kan, utan att tillerkänna det ett 

egenvärde, anse att naturen kan anses vara värdefull utöver dess resursvärde för att tillfredsställa 

mänskliga behov24. Att exempelvis anse att ett gott mänskligt liv bör ske i harmoni med naturen 

av religiösa skäl är ett uttryck för en sådan syn25. Detta medför att det är fullt möjligt att den 

som anammar svag antropocentrism kan anse att enbart människor har ett egenvärde men att 

djur och ekologiska helheter har ett värde utöver deras resursvärde för människor och att 

människan kan hålla vissa former av relation till och handlingar mot dessa som etiska eller 

oetiska. 

 

 

                                                           
21 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 40 
22 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 44 
23 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 45 
24 Norton, Bryan G. ”Environmental Ethics and Weak Antropocentrism” ur Light, Andrew; Rolston, Holmes III 

(red.) Environmental Ethics, Blackwell Publishing, Oxford, UK, 2003, sid. 165 
25 Norton, Bryan G. Environmental Ethics and Weak Antropocentrism, 2003, sid. 165 
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Därför väljer jag att förutom den starka antropocentrismen inkludera svag antropocentrism, 

dvs. att enbart människor tillskrivs ett egenvärde men icke-mänskligt liv och ekologiska 

helheter kan anses vara moraliskt berörda parter mot vilka människor kan ha moraliska 

skyldigheter. 

 

Biocentrism 

Biocentrism är som namnet antyder livscentrerad. Stenmark karaktäriserar biocentrism som ett 

synsätt där icke-mänskliga levande organismer tillerkänns ett egenvärde, dock inte arter 

och ekosystem26. 

Biocentrism kan liksom antropocentrism delas in i undergrupper exempelvis beroende på vilken 

utsträckning olika livsformer prioriteras eller inte, huruvida alla levande varelser eller bara vissa 

anses ha ett egenvärde. Stenmarks kriterium för att ett synsätt ska kunna klassificeras som 

biocentriskt är att det tillerkänner någon eller några typer av icke-mänskliga djur egenvärde27 

Utifrån detta framställer han tre varianter av biocentrism vilka jag valt att använda: 

Stark biocentrism: Den starka biocentrismen värderar alla livsformer lika högt i den 

bemärkelse att en handling bör värderas med lika stor hänsyn till alla livsformer den påverkar28. 

Svag biocentrism: Den svaga biocentrismen vill även den värdera handlingars etiska påverkan 

på alla livsformer men med förbehåll för att mänskligt välbefinnande prioriteras i första hand29. 

Djurrättsbiocentrism: Djurrättsbiocentrismens särskiljande drag är att den prioriterar inte bara 

människors utan även ”kännande djurs” välbefinnande30. Med kännande djur menas livsformer 

som anses ha ett självmedvetande och förmåga att kunna känna väl- eller obehag31. Exakt vilka 

livsformer som anses vara kännande anser jag vara mindre viktigt för begreppets definition men 

däremot viktigt att påpeka att värdedifferentieringen som görs mellan olika livsformer är på 

grund av deras förmåga att vara ”kännande” vilket påverkar deras egenvärde, inte deras 

relationella eller instrumentella värde för människan. 

                                                           
26 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 82 
27 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 99 
28 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 99 
29 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 99 
30 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 100 
31 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 99 
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Ekocentrism 

Det ekocentriska perspektivet är enligt Stenmark distinkt då det kännetecknas av en ”etisk 

holism”, dvs. ståndpunkten att icke-levande, ekologiska helheter erkänns moralisk 

signifikans och kan anses ha ett egenvärde32 där antropocentriker och biocentriker endast 

utsträcker detta till levande individer, vare sig de inkluderar icke-mänskligt liv eller inte.   

Således kan alltså, enligt ett ekocentriskt synsätt, en djurart, en flod, eller en större biotop ha ett 

egenvärde som är oberoende dess instrumentella värde. En antropocentriker kan exempelvis 

vilja bevara en art eller ett ekosystem för att det tillhandahåller någon form av instrumentella 

värden för människor (Keekok Lee framhåller exempelvis grottors upplevda skönhet som det 

bästa argumentet för deras bevarande33) emedan en ekocentriker, vilket Stenmark påpekar, har 

en skyldighet att bevara arter och ekosystem på grund av deras egenvärde vilket medför att 

”bevisbördan skiftar” i frågan om arters och ekosystems bevarande34. 

Även inom ekocentrismen kan distinktion göras mellan olika varianter av detta synsätt, främst 

beroende på hur man prioriterar de ekologiska helheternas värde och de levande individernas. 

Stenmark framställer tre varianter av ekocentrism: 

Radikal ekocentrism: Enligt detta synsätt har endast ekologiska helheter såsom arter, 

ekosystem eller landskap ett värde i sig och delarnas, dvs. de enskilda människorna och djuren, 

har enbart ett instrumentellt värde i den utsträckning de bidrar till de ekologiska helheternas 

överlevnad och välbefinnande35. 

Stark ekocentrism: Den starka ekocentrismen tillerkänner individuella djur, växter och 

människor ett egenvärde liksom de ekologiska helheterna. De ekologiska helheternas värde 

anses dock vara högre36 vilket i praktiken medför att miljöåtgärder främst skall bedömas utifrån 

hur de påverkar arter och ekosystem och i andra hand utifrån deras påverkan på individuella 

livsformer37. 

                                                           
32 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 103 
33 Lee, Keekok The Source and Locus of Intrinsic Value: A Reexamination 2003, sid. 181 
34 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 162 
35 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 106 
36 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 108 
37 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 108 
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Svag ekocentrism: En svag ekocentrism anser likt den starka att både ekologiska helheter och 

individuella livsformer har ett egenvärde men att människan har det högsta individuella 

värdet38. På grund av detta bör alltså den som anammar det svagt ekocentriska synsättet bedöma 

miljöåtgärder i första hand utifrån hur de påverkar människor och i andra hand andra livsformer, 

arter och ekosystem39. 

 

  

                                                           
38 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 115 
39 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 115 
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4. Metod och analysfrågor 

Metoden för denna uppsats är en innehållslig idéanalys med syfte att utifrån de miljöetiska 

begrepp som presenterats göra en rekonstruktiv tolkning för att besvara ett antal analysfrågor 

vilkas besvarande i sin tur används för att besvara arbetets huvudfrågeställning. 

Enligt Carl-Henric Grenholm är syftet med den innehållsliga idéanalysen att beskriva och 

klargöra innehållet i en text samt att klargöra dess logiska struktur40 till skillnad från vad 

Grenholm kallar en ”funktionell idéanalys” vilken syftar till att förklara varför författaren gjort 

vissa ställningstaganden41. Då denna uppsats behandlar innehållet i Jägarskolan och vilka 

värderingar som kan anses uttryckas i det anser jag den innehållsliga idéanalysen som lämplig 

för uppgiften. 

Då materialet inte är utformat för att redogöra miljöetiska ställningstaganden kommer jag att 

inledningsvis genomföra en rekonstruktiv tolkning av de värdeomdömen jag uppfattar i texten 

som inte är direkt uttalade men enligt tolkaren framförs indirekt42. Dessa rekonstruktioner 

används sedan för att besvara arbetets analysfrågor. Då en rekonstruktiv tolkning genomförs 

får dessa inte gå utöver materialet i den mening att de uttrycker ståndpunkter som inte 

överensstämmer med detta43. Syftet med rekonstruktionen är således inte normativt utan 

deskriptivt i den bemärkelse att de ställningstaganden som rekonstrueras är vad man anser vara 

materialets ståndpunkt. 

 

Det analysspråk jag använder grundar sig i de teoretiska begrepp och de definitioner av dem 

som tidigare angivits i arbetet, utifrån vilka jag formulerat följande analysfrågor: 

1. Ger texten uttryck för omdömen avseende icke-mänskliga djurs och/eller arters och 

ekologiska helheters egenvärde? 

2. Ger texten uttryck för omdömen avseende moraliska skyldigheter från människor 

gentemot icke-mänskliga djur och/eller arter och ekologiska helheter? 

3. Kan textens etik utifrån detta anses vara antropocentrisk, biocentrisk eller ekocentrisk 

(inkluderat de undergrupper av dessa som angivits)? 

                                                           
40 Grenholm, Carl-Henric Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, Studentlitteratur, Lund, 2006 sid. 

213 
41 Grenholm, Carl-Henric Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, 2006, sid. 214 
42 Grenholm, Carl-Henric Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, 2006, sid. 242 
43 Grenholm, Carl-Henric Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, 2006, sid 243 
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4. Ger texten uttryck för utilitaristiska, pliktetiska eller dygdetiska värderingar?  
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5. Material och Avgränsning 

Det huvudsakliga materialet är Jägarskolan44 ur vilken de värderingsmässiga omdömena som 

ligger till grund för arbetet hämtas. Jag använder materialet i sin helhet för att få en god 

helhetsbild av materialet. En mer selektiv läsning av de förmodat mer för arbetet relevanta 

delarna riskerar att väsentliga aspekter av materialet inte inkluderas i tolkningen vilket hade 

gjort den ofullständig. 

Arbetet begränsas till detta material och syftar inte till att ge en tolkning av vare sig författarens, 

Jägareförbundets eller svenska jägare som grupps ställningstaganden i värderingsmässiga 

frågor.  

 

6. Forskningsöversikt 

Denna uppsats syfte är att granska ett utbildningsmaterial utgivet av Jägareförbundet för att 

utreda vilka värderingar som uttrycks i detta. Således är den en del av kartläggandet av vilken 

etik som präglar utbildningsmaterial relaterade till jakt samt förståelsen för vilken etik som kan 

anses uttryckas bland svenska jägare. 

Mikael Stenmark uttrycker att syftet med dennes arbete i texten Miljöetik och miljövård skall 

ses i kontext av Statens offentliga utredningars dokument Agenda 21 önskan om ett ”höjt etiskt 

medvetande” inom beslutsprocessen på miljöområdet45. Genom att kritiskt granska och 

precisera innehållet i ett antal policydokument utformar Stenmark en systematiserad miljöetik 

som han kallar ”intergenerationell antropocentrism” vilken präglar dessa och gör det möjligt att 

ta ställning till den och därmed till dokumentens innehåll46. Stenmark betonar att för att en 

öppen och kritisk diskussion skall vara möjlig i en demokrati krävs redovisning av de 

värderingsmässiga ställningstaganden som ligger till grund för miljöpolicy och uttrycker 

förhoppningen att forskare och beslutsfattare som tar del av texten inser vikten av 

miljöfrågornas värderingsmässiga aspekter.47 

Stenmark påpekar även att det skett en värdeförskjutning i Sverige i närtid från antropocentrism 

till ekocentrism48 samt att olika miljöetiska uppfattningar har konsekvenser för vilken typ av 

                                                           
44 Lindroth, Ulf Jägarskolan, Jägareförbundet, Öster Malma, 2020 
45 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 176 
46 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 176 
47 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 177 
48 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 184 
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miljöpolicy och miljövård som kan anses acceptabel och därmed inte kan ignoreras när beslut 

i frågorna ska fattas på politisk nivå49. 

Erica von Essen menar i sin artikel The impact of modernization on hunting ethics: Emerging 

taboos among contemporary Swedish hunters att svenska jägares etik är under förändring i det 

postindustriella samhället50. Artikeln bygger på intervjumaterial från 39 svenska jägare51 vars 

resultat centreras kring fem ämnen: framväxten av en etik kring invasiva arter, sociala tabun 

kring konkurrens och egendom bland jägare, komodifieringen av jakten och jägare som förlitar 

sig på tekniska hjälpmedel (”gearhead hunters”) och sanktioneringen av oetiskt uppträdande 

bland jägare52. 

Studien visar att exempelvis den framväxande vildsvinsstammen har gett upphov till en jakt 

som liknades vid skadedjurskontroll vilket värderades negativt av svarande53 samt vad som 

ansågs som ett icke sportsmannamässigt användande av åtlar vid vildsvinsjakt54. 

Svarande ansåg även att de sociala tabuna kring privat lantegendom luckrats upp bland de nya 

generationerna av jägare vilket belystes genom att svarande ansåg att eftersök på skadade djur 

borde fullföljas in på annans mark då djurets välfärd var viktigare än markägarens äganderätt i 

detta scenario55. 

Nya tabun ansågs även växa fram kring tekniska hjälpmedel vilka ansågs oetiska då de bland 

annat möjliggjorde skott från vad som ansågs vara alltför långa avstånd56 samt att 

urbaniseringen ledde till att en växande andel jägare var bosatta i städer och behandlade jakt 

som en fritidssyssla från vilken man väntade sig snabba resultat under en begränsad tid i 

markerna vilket ansågs vara oetiskt57. 

                                                           
49 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 185 
50 von Essen, Erica, The impact of modernization on hunting ethics: Emerging taboos among contemporary 

Swedish hunters, Human Dimensions of Wildlife, 23:1, 2018 DOI: 10.1080/10871209.2018.1385111 sid. 21 
51 von Essen, Erica, The impact of modernization on hunting ethics: Emerging taboos among contemporary 

Swedish hunters, 2018, sid. 26 
52 von Essen, Erica, The impact of modernization on hunting ethics: Emerging taboos among contemporary 

Swedish hunters, 2018, sid. 26 
53 von Essen, Erica, The impact of modernization on hunting ethics: Emerging taboos among contemporary 

Swedish hunters, 2018, sid. 27 
54 von Essen, Erica, The impact of modernization on hunting ethics: Emerging taboos among contemporary 

Swedish hunters, 2018, sid. 28 
55 von Essen, Erica, The impact of modernization on hunting ethics: Emerging taboos among contemporary 

Swedish hunters, 2018, sid. 28-29 
56 von Essen, Erica, The impact of modernization on hunting ethics: Emerging taboos among contemporary 

Swedish hunters, 2018, sid. 29 
57 von Essen, Erica, The impact of modernization on hunting ethics: Emerging taboos among contemporary 

Swedish hunters, 2018, sid. 30 

https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1080/10871209.2018.1385111
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Studien anser sig visa att värderingar hos jägare avseende jakten är under ständig förändring58 

och att ekocentriska värderingar samt en mer global syn på jakten som del av en ekologisk 

helhet påverkat utvecklingen59. 

I artikeln Killing with kindness: when hunters want to let you know they care granskar Erica 

von Essen och Michael Allen jägares användande av omsorgsetiskt språk60 inom tidskrifter för 

två svenska jägarorganisationer61. Artikeln påpekar att många jägare använder ett språk som 

närmar sig det omsorgsetiska och att denna trend tilltagit under senare decennier samt att 

uppfattningen bland jägare att jakt skapar en relation mellan människa och djur ökat62. 

Artikeln anser att även om den omsorg som uttrycks av jägare inte är oäkta63 kan det 

omsorgsetiska språk som används i materialet vara en retorisk legitimeringsstrategi för att 

bemöta kritik mot jakt64. En strategi vars utsikter artikeln ställer sig tveksam till65. 

Stenmarks text påpekar att etikens roll inom policy- och utbildningsmaterial relaterade till 

miljön lider av att inte vara tillräckligt tydligt formulerade. v. Essens studie visar på att det sker 

en värdeförskjutning inom den svenska jägarkåren som en följd av bland annat den tekniska, 

ekologiska och demografiska utvecklingen. v. Essens och Allens artikel visar även på att det 

etiska språk som används i texter producerade av och för svenska jägare kan ha för avsikt att 

påverka opinionen och försvara den egna verksamheten. 

                                                           
58 von Essen, Erica, The impact of modernization on hunting ethics: Emerging taboos among contemporary 

Swedish hunters, 2018, sid. 33 
59 von Essen, Erica, The impact of modernization on hunting ethics: Emerging taboos among contemporary 

Swedish hunters, 2018, sid 33 
60 von Essen, Erica; Allen, Michael, Killing with kindness: when hunters want to let you know they care, Human 

Dimensions of Wildlife, 26:2, 2021 DOI: 10.1080/10871209.2020.1800145 sid. 180 
61 von Essen, Erica; Allen, Michael, Killing with kindness: when hunters want to let you know they care, 2018, 

sid. 181 
62 von Essen, Erica; Allen, Michael, Killing with kindness: when hunters want to let you know they care, 2018, 

sid. 182 
63 von Essen, Erica; Allen, Michael, Killing with kindness: when hunters want to let you know they care, 2018, 

sid. 191 
64 von Essen, Erica; Allen, Michael, Killing with kindness: when hunters want to let you know they care, 2018, 

sid. 191 
65 von Essen, Erica; Allen, Michael, Killing with kindness: when hunters want to let you know they care, 2018, 

sid. 191 

https://doi.org/10.1080/10871209.2020.1800145
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Denna uppsats skiljer sig från dessa då den enbart behandlar en enskild text som material och 

inte kritiskt granskar intentionerna bakom de uttalanden som görs i detta eller vilken påverkan 

de kan tänkas ha på de som tar del av dem. 

7. Analys 

7.1 Icke-mänskliga djurs egenvärde 

Texten formulerar ett flertal värdeomdömen om icke-mänskliga djur på individnivå. I textens 

andra kapitel ”Jaktetik” görs följande uttalanden: 

 

”Det [jaktetiken] handlar om att respektera viltet, hundarna och jaktkamraterna …”66 

”Den kanske viktigaste delen av en god jaktetik är respekten för viltet. Den kommer till uttryck 

såväl i handling som i berättelser och bilder”67 

”… vilda djur är en fantastisk gåva. Det handlar om levande varelser som är långt viktigare för 

oss än vi människor är för dem. Utom möjligen just de människor som förstår att se deras 

verkliga värde.”68 

”Lägger du ut en fantasilös bild på ett respektlöst presenterat vilt så kommer det att uppfattas 

som att du inte begriper att uppskatta värdet på det vilt du just tagit livet av.”69 

 

Vad kan det då anses mena att respektera djuren och vilket är värdet som nämns? 

Att visa någon eller något respekt kan ha ett flertal betydelser och begreppets betydelse 

utvecklas inte i texten. Enligt citatet ovan skall denna respekt visas de djur som jagas (vilt), 

hundar och människor (jaktkamrater). Är det så att den respekt som skall visas människan är 

densamma som den man bör visa ett djur? För att besvara detta hänvisar jag till två andra 

passager i materialet: 

 

                                                           
66 Lindroth, Ulf Jägarskolan, 2020, sid. 34 
67 Lindroth, Ulf Jägarskolan, 2020, sid. 34 
68 Lindroth, Ulf Jägarskolan, 2020, sid. 34-35 
69 Lindroth, Ulf Jägarskolan, 2020, sid. 48 
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”Grundregeln är förstås att bemöta allmänheten med respekt. Det innebär inte att jakten inte får 

märkas, men en presenning över de skjutna älgarna på bilflaket och ett vänligt bemötande av 

personer du möter i markerna är en bra början.”70 

”Vapnet är jägarens verktyg. Det är viktigt både att ha respekt för sitt vapen och att vara 

förtrogen med det.”71 

”Det finns ingen anledning att vara rädd för vapen, men det är viktigt att förstå dem och ha 

respekt för dem.”72 

 

Ordet respekt som sådant används således i texten både om verktyg med ett särpräglat 

instrumentellt värde och människor med olika innebörd. Den respekt som skall visas en 

människa i form av hänsyn till deras känslor och ett vänligt bemötande är inte detsamma som 

att vara medveten om ett vapens risker och att hantera det säkert. Innebörden hos ordet respekt 

kan alltså betyda väsentligt olika saker beroende på dess objekt varför det är för mångtydigt för 

att anses som ett utlåtande om egenvärde. 

För att ge klarhet i vad som kan anses menas med djurens värde kan man granska det språkbruk 

som i övrigt används om djur och jakt på dem: 

 

”I dag jagar knappast någon för att de är tvungna att få mat på bordet. Men det beror egentligen 

inte på något annat än att färre är fattiga och färre svälter i dagens Sverige. Jakt är nu som då 

ett av de bästa, miljövänligaste och mest oklanderliga sätten att skaffa sin mat på.”73 

”Jakt är ett hållbart naturresursutnyttjande som ger oss tillgång till högvärdigt viltkött. 

Dessutom är jakt en fascinerande hobby som ger oändliga möjligheter till glädje, lärande och 

spännande upplevelse.”74 

”Vi förutsätter att det är rätt att leva av förnyelsebara naturresurser. Då är det per automatik 

även rätt att skörda av resursen vilt”75 

                                                           
70 Lindroth, Ulf Jägarskolan, 2020, sid. 47-48 
71 Lindroth, Ulf Jägarskolan, 2020, sid. 298 
72 Lindroth, Ulf Jägarskolan, 2020, sid. 298 
73 Lindroth, Ulf Jägarskolan, 2020, sid. 29 
74 Lindroth, Ulf Jägarskolan, 2020, sid. 31 
75 Lindroth, Ulf Jägarskolan, 2020, sid. 36 
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”Se viltet som ditt kapital och ta bara ut räntan, det överskott som produceras årligen.” 

 

 

Dessa uttalanden visar på att djur benämns som en naturresurs i texten. Är påvisandet av ett 

resursvärde dock oförenligt med ett egenvärde på så vis att värderandet och uppskattandet av 

ett objekt för dess resursvärde omöjliggör det som innehavare av ett egenvärde? En människa 

kan exempelvis ha ett instrumentellt värde för en annan i form av de tjänster denne kan utföra 

men samtidigt inneha ett egenvärde i form av en människa. Stenmark använder exemplet med 

en snickare som både innehar ett instrumentellt värde och ett egenvärde för det värderande 

subjektet76.  

Däremot påvisar det att jakt kan bedrivas för att tillgodogöra sig ett icke-livsviktigt men för 

livskvaliteten främjande livsmedel och/eller rekreationella värden. Detta medför att en rimlig 

tolkning är att människans vinst på jakten ges en högre prioritet än djurets liv.  

Något som dock behöver belysas för att ge en rättvisande bild av texten är eftertrycket på det 

känslomässiga och relationella värdet hos djur som uttrycks. Förutom att de uttryckligen 

benämns som ”levande varelser”77 och att förståelsen för detta är en viktig del av att inse deras 

värde görs andra uttalanden i texten som indikerar ett icke-instrumentellt värde hos djur: 

 

”Ibland är bristande jaktetik ett nybörjarproblem … Erfarna jägare ömmar oftast mer och mer 

för viltet genom hela sin jägarbana och de brukar inte ha mycket tålamod med skjutglada 

skrävlare.”78 

”Hunden är inte ett redskap utan en jaktkamrat.”79 

 

Det förstnämnda utdraget kan tolkas som att ett relationellt värde uppstår mellan djur och 

människa, ett värde vars uppskattande dels är en del av en acceptabel jaktetik och som inte 

påverkas av djurets resursvärde. Om den mer erfarne jägaren ”ömmar” mer för djur ju längre 

                                                           
76 Stenmark, Mikael Miljöetik och miljövård: miljöfrågans värderingsmässiga dimension, 2000, sid. 44 
77 Lindroth, Ulf Jägarskolan, 2020, sid. 34 
78 Lindroth, Ulf Jägarskolan, 2020, sid. 35 
79 Lindroth, Ulf Jägarskolan, 2020, sid. 364 
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denne odlar sin relation till dem har detta sannolikt inte att göra med djurets instrumentella 

värde i form av kött, päls eller andra resurser rimligtvis förblir desamma eller i vart fall inte 

nödvändigtvis ökar med tiden. Det rekreationella värdet kan inte heller förväntas att på samma 

sätt öka successivt utan bör bero på situationen, upplevelsen och engagemanget. Således är 

denna etiskt viktiga ”ömmande” känsla rimligt att tolka som ett relationellt värde vilket inte är 

att betrakta som instrumentellt då det inte är avhängigt materiella faktorer. 

Utdraget om jakthunden lägger eftertryck på att hunden inte är att betrakta som ett verktyg utan 

en kamrat. Enligt tolkningen att ett verktyg värderas främst efter sitt instrumentella värde medan 

en kamrat främst värderas utifrån relationen denna har till subjektet antyder detta att hunden 

har ett värde utöver dess instrumentella värde som hjälpmedel i jakten.  

Då den definition av egenvärde som används i detta arbete är ett värde oberoende av dess 

instrumentella värde anser jag att det är en rimlig tolkning att icke-instrumentella värden, dvs. 

egenvärden enligt texten kan identifieras i texten. 

Sammanfattningsvis kan alltså egenvärde i form av relationellt värde hos icke-mänskliga djur 

anses uttryckta i texten. Däremot verkar en rimlig tolkning av texten antyda att mänskliga 

intressen prioriteras trots detta. 

 

 

 

7.2 Arters och ekologiska helheters egenvärde 

För att granska huruvida texten kan anses ta ställning avseende arter och ekologiska helheter 

bör först dess syn på människans relation till naturen undersökas. 

Ett antal uttalanden kan uppmärksammas i detta syfte: 

 

”Genom hela människans utvecklingshistoria har vi varit jägare.”80 

”Den mänskliga jägaren har alltid levt som en del av naturen och trivts bra i den rollen.”81 

                                                           
80 Lindroth, Ulf Jägarskolan, 2020, sid. 12 
81 Lindroth, Ulf Jägarskolan, 2020, sid. 12 
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”Sammansättningen av viltarter i ett område påverkas alltså i hög grad av naturtyp och klimat. 

Men antalet individer av de olika arterna beror i minst lika hög grad på hur de lyckas i mötet 

med andra arter. I den balansen ingår även jägaren.”82 

 

Att människan under sin historia bedrivit jakt, att människan i egenskap av jägare utgjort en del 

av naturen och trivts som detta samt att människan omnämns tillsammans med andra 

påverkansfaktorer för vad som benämns som en ekologisk balans kan tolkas som ett 

betraktelsesätt som präglas av ekologisk holism där människan är en del av en större ekologisk 

helhet som kan tillerkännas moralisk signifikans och egenvärde. Detta säger inte nödvändigtvis 

något om hur texten uppfattar egenvärde men är en viktig del av att förstå den som helhet utifrån 

det teoretiska ramverk som används i detta arbete. Dessa uttalanden kan tolkas som rent 

deskriptiva och enbart tjäna som observationer utan värdering. Det är dock ett tillräckligt 

underlag för att anse att människan inte anses som separerad från sin ekologiska omgivning 

utan en integrerad del av den.  

Då en arts eller ett ekosystems överlevnad inte nödvändigtvis påverkas av enskilda individers 

död är dödandet av djur inte oförenligt med att tillerkänna ekologiska helheter ett egenvärde, 

ens om det görs för att tillgodogöra sig djuret som resurs. Däremot är utrotandet av en art 

oförenligt med detta. Avseende arters egenvärde vill jag belysa följande utdrag ur materialet: 

 

”En storjakt på exempelvis en klövviltstam som inte tål beskattningen är utan tvekan oetisk. 

Men en resultatrik jaktdag på en jaktmark där resultatet ligger väl inom vad marken tål, där 

eventuella eftersök genomförs väl, där det fällda viltet tas väl till vara och där viltet sedan får 

långa perioder av frid är inte oetisk.”83 

”Kråkfåglar och räv har gynnats på flera sätt av mänskliga aktiviteter. Priset har småviltet fått 

betala i form av ökad boplundring och lägre överlevnad för både ungar och vuxna djur och 

fåglar. Att rätta till den obalansen är inte oetiskt, tvärtom. Att exempelvis lägga tid på att hålla 

efter kråkfåglarna för att senare kunna ställa lite fler småviltmiddagar på bordet är helt enkelt 

ett bra sätt att hushålla med våra förnyelsebara resurser.”84 
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Dessa citat visar återigen på uppfattningen att det existerar, eller bör existera en naturlig balans 

mellan arter i ekosystemet i vilket människan ingår. Att individuella djur skjuts i större eller 

mindre antal verkar inte påverka huruvida jakt är att anse som oetisk. Däremot betraktas sådan 

jakt som stör denna balans som oetisk. Mänsklig aktivitet som rubbar denna balans bör åtgärdas, 

vilket mycket väl kan ske genom dödandet av individuella djur. Således kan det anses att arters 

välbefinnande prioriteras över enskilda djurs. Hur förhåller sig dock arters välbefinnande till 

människors intressen i texten? I citaten ovan märks att djurens instrumentella värde anförs som 

argument för gynnandet av arter, missgynnandet av andra och huruvida jakt kan anses oetiskt. 

Att fällda djur tas väl tillvara samt att den ekologiska balansen upprätthålls för att kunna sätta 

fler middagar på bordet kan anges som belägg för att ekologiska helheters bevarande motiveras 

utifrån dess instrumentella värde för människan. Till detta finns ett annat utdrag ur materialet 

vilket kan antyda detta: 

 

”Förvaltningen av vilt sker med ett mål i sikte – vilken viltstam man vill ha. Om vilttillgången 

verkar sjunka för mycket begränsar vi avskjutningen… Andra gånger sätts den övre gränsen 

utifrån de skador viltet orsakar. Älg som vinterbetar i ung tallskog eller vildsvin som frossar på 

moget vete kan orsaka kostsamma skador.”85 

 

I detta citat förefaller det som om djurarters värde är avhängigt mänskliga behov då arters 

utbredning kan begränsas utifrån huruvida stammen har den storlek man, i bemärkelsen de 

människor som innehar jakträtten på ett visst område, vill ha, hur stor tillgång på jaktbara djur 

den erbjuder och vilka kostnader för övrig mänsklig verksamhet den medför. För att nyansera 

detta tåls det dock att granska ytterligare några citat ur materialet: 

 

”Det finns problematiska och kostsamma viltarter och det finns dåliga viltförvaltningsbeslut, 

men det finns inga dåliga viltarter. Man kan begära att en riktig jägare förstår att känna respekt 

för vilken viltart som helst.”86 
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”Det vi lärt oss har inneburit att ingen svensk viltart utrotats på grund av jakt sedan den sista 

bävern dödades 1871. För att förstå hur det är möjligt att jaga viltet och ända ha det kvar måste 

man ha en uppfattning om hur naturen fungerar.”87 

”Bävern återintroducerades 1922 och är idag vida spridd över landet och vanlig på många håll. 

Den har stor betydelse för en rad andra arter tack vare sin unika förmåga att dämma vattendrag 

och skapa små våtmarksbiotoper.”88 

 

Här kan materialet anses mena att inga arter i sig går att betraktas som dåliga, även om de har 

en negativ påverkan på människan. Det är enligt materialet försvarbart att beröva enskilda djur 

livet, för att nyttja dem eller för att minimera deras förmåga att konkurrera med mänskliga 

intressen men artens rätt att existera kan inte förverkas på grund av detta. Alla jägare bör även 

känna respekt för vilken art som helst enligt materialet. Som vi tidigare sett kan begreppet 

respekt innebära olika saker beroende på dess objekt så i detta fall bör det granskas noggrannare.   

Citaten om bävern gör gällande att utrotandet av en art är något negativt då arten bidrar till 

ekosystemet och därmed gynnar andra arter och ekosystemet. Bävern kan värderas utifrån sina 

bidrag till ekosystemet som helhet av vilket den också är en del. Dess nytta för människan 

nämns dock inte här utan dess värde definieras i förhållande till ekologiska helheter.  

En förutsättning för jakten är att man kan jaga viltet och ändå ha det kvar, vilket kan förstås 

som att jakten inte bör äventyra artens fortsatta existens. Respekt är således i detta fall förenat 

med att inte anse en art möjlig att förbruka för dess resursvärde, vilket däremot respekten för 

ett enskilt djur ger utrymme för.  

Då alla arter bör respekteras men en arts värde inte behöver motiveras av dess värde för 

människan är en rimlig tolkning av respekt i detta fall insikten om dess värde för ekosystemet 

den är en del av. Således kan att respektera en art i detta fall anses som ett erkännande av den 

ekologiska helhetens egenvärde. Detta då en arts fortlevnad motiveras med dess gynnande av 

andra arter och ekosystem. Dessas fortlevnad skulle då kunna motiveras med deras värde för 

andra arter och ekosystem och så vidare. Detta resonemang slutar inte i ett tydligt definierbart 

instrumentellt värde för något enskilt subjekt varför det kan tolkas som att den ekologiska 

helheten och dess balans har ett värde i sig. 
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Centralt för synen på arter och ekologiska helheter är således insikten om att alla arter och 

ekosystem, människan inte minst, är del av en ekologisk helhet. Storleken på stammar kan 

begränsas för att inte försvåra mänsklig verksamhet eller hota andra arter. Arters resursvärde i 

form av de djur som utgör dem kan nyttjas så länge de inte utrotas. Insikten om ekosystemets 

uppbyggnad är en förutsättning för en etisk jakt där inga arter utrotas. Respekt för arter innebär 

en insikt om deras egenvärde som delar av denna ekologiska helhet. 

 

 

7.3 Moraliska skyldigheter gentemot icke-mänskliga djur, arter och ekologiska helheter 

Materialet kan anses formulera ett antal moraliska skyldigheter gentemot både icke-mänskliga 

djur på individuell nivå såväl som mot arter och ekologiska helheter. 

För att granska vad som kan utläsas avseende moraliska skyldigheter mot individuella icke-

mänskliga djur kan ett antal utdrag ur materialet lyftas fram: 

 

”Viltet ska inte plågas, stressas eller berövas sin chans att komma undan på grund av att det 

jagas med hund på olämpligt sätt.”89 

”I valet mellan att fälla lite mindre vilt eller att hamna i en gråzon vad gäller transporterna är 

det etiska alternativet det som tar större hänsyn till viltets chanser än dina egna.”90 

”Det går till exempel att se och skjuta vilt i fullt nattmörker med hjälp av olika tekniska 

hjälpmedel, även om de är förbjudna för de allra flesta jaktliga ändamål. Frestas inte att tänja 

på reglerna. Lagen ska förstås följas, men för en bra jägare är det ett lika starkt argument att 

viltet ska ha sin chans.”91 

”Det [viltet] har samma rätt till en chans nu som förr. Och för en riktig jägare är det självklart.”92 

 

Detta kan tolkas som att djur som jagas bör ges en chans att undkomma jägaren och att åtgärder 

som ger människan en alltför stor fördel, exempelvis tekniska hjälpmedel, bör användas med 
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försiktighet även då de är lagliga. Även om dessa tillåts och skulle ge en ökad avkastning i form 

av resurser bör alltså en ”riktig” eller ”bra” jägare avstå. Erkännandet av moraliska gråzoner i 

och med användandet av tekniska hjälpmedel för att underlätta jakten alternativt underlätta 

djurets undkommande föranleder frågan om detta kan preciseras. Ett citat ur materialet kan ge 

ytterligare tydlighet i detta: 

 

”Undvik inte bara lagbrotten utan även gråzonerna. Känn respekt för viltet och låt den respekten 

avgöra hur du agerar. Men det ska samtidigt inte hindra dig från att använda modern utrustning 

som minskar risken att något händer din hund eller att ni hinner hem i tid till middagen. 

Jaktetiken hjälper dig att hitta rätt balans.”93 

 

Det är alltså återigen begreppet respekt som är centralt för ett korrekt förhållningssätt. Tydligt 

framgår dock att det inte rör sig om en tydligt stipulerad moralisk plikt utan om en 

situationsanpassad skyldighet där den som innehar rätt karaktärsdrag (respekt) och är rätt typ 

av människa (en bra/riktig jägare) kan avgöra utifrån de andra förekommande parametrarna 

(hundens välbefinnande, mänsklig bekvämlighet). 

Enligt det första citatets uttalande om att djur inte bör plågas eller stressas kan ett antal andra 

utdrag ur texten uppmärksammas för att tydligare granska vilken typ av moralisk skyldighet det 

rör sig om: 

”Jaga på ett sådant sätt att viltet inte utsätts för onödigt lidande.”94 

”Det är varje jägares skyldighet att förkorta lidandet för ett skadat vilt och ibland kräver det 

högre skjutförmåga än de lugna skotten på oskadat vilt.”95 

”Jaktetiken är solklar. I den här situationen [skadeskjutning] måste du hålla huvudet kallt och 

försöka göra så rätt som möjligt, så att chansen att hitta och avliva djuret blir så god som 

möjligt.”96 

”Någon annan märker sällan hur väl en ensam jägare genomför eftersöken på småvilt. Men när 

du i tysthet funderar på om du själv är en bra jägare finns det få mått som är säkrare än hur stor 
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energi du lägger på eftersöken på småvilt och hur ofta du lyckas med dem. Här går verklig 

jägarksicklighet och jaktetik hand i hand.”97 

 

Till skillnad från djurets chans att undfly jägaren erbjuds här inga undantag från skyldigheten 

att förkorta djurets lidande efter det att det skjutits. Att även ett dödande skott i sig innebär 

lidande och materialet har som utgångspunkt att dödandet av djur är etiskt godtagbart föranleder 

att en rimlig tolkning är att det eller de djur jägaren valt att döda skall utsättas för minsta möjliga 

lidande av denna process när den väl är påbörjad.  

Däremot associeras även denna skyldighet med att vara en god jägare. Det är genom den egna 

moraliska och färdighetsmässiga utvecklingen som motivationen och möjligheten att fullfölja 

denna skyldighet erhålls. 

Påbjuds några skyldigheter avseende djurets behandling efter det att döden infallit? Ett utdrag 

ur materialet berör detta: 

 

”Vissa viltarter jagar vi för köttet, andra för pälsen. Se till att utnyttja de råvaror viltet bjuder 

på. Lär dig att hantera fällt matvilt och kött på rätt sätt, från skott till tallrik. Flå pälsvilt och ta 

till vara på skinn. Bytet från jakten ska användas.”98 

 

När materialet behandlar djur som skjuts för att skydda andra arter som hotas av dem nämns 

även följande: 

 

”Missa för den skull inte att kråkor och trutar också kan ge en fantastiskt spännande jakt och 

dessutom är eftertraktade apportvilt i många hundklubbar. Och päls är fortfarande en 

enastående råvara.”99 
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Dessa uttalanden kan tolkas som att människan inte bara har rätt att nyttja dödade djurs 

resursvärde utan har en skyldighet att göra detta. Även där djuren dödas för ett annat syfte än 

att nyttja dem som resurser bör detta göras och sätt att nyttja djurets resursvärde uppmuntras.  

De resurser som behandlas är främst kött och päls. Det är således inte möjligt att anse att djurets 

fullkomliga resursvärde skall utnyttjas till dess maximala utsträckning. Att koka lim av ben 

eller garva hudar för att göra skor påbjuds inte. Denna grad av egenproduktion är det få som 

besitter i ett industrialiserat samhälle vilket skulle göra detta krav svårt att uppnå för de flesta 

jägare i dagens Sverige. Det ställs heller inget absolut krav på att päls eller rekreation skall 

utvinnas ur de djur som jagas för att skydda andra arter. Därför kan en rimlig formulering av 

denna skyldighet vara att ett utnyttjande av djurs resursvärde alltid skall eftersträvas vid jakt. 

Enligt detta kan tre tydliga moraliska skyldigheter mot icke-mänskliga djur som jagas 

formuleras: 

1. Djur skall ges en chans att undkomma jägaren. 

2. Djur skall inte utsättas för onödigt lidande eller stress under jakten. 

3. Nyttjande av fällda djurs resursvärde skall eftersträvas vid jakt. 

 

Avseende moraliska skyldigheter gentemot arter och ekologiska helheter har tidigare utdrag 

visat att utrotande av arter kan anses vara oetiskt enligt materialet. Andra uttalanden som ger 

en indikation om de skyldigheter som kan anses förekomma finns i materialet: 

 

”När du tar för dig av en viltart har du också en moralisk skyldighet att ge något tillbaka. För 

många småviltarter är den effektivaste hjälp du kan ge att hålla nere antalet av deras naturliga 

fiender."100  

 

”Vi vet hur ett lämpligt jaktligt uttag kan beräknas och vilka åtgärder vi kan använda för att 

gynna en viss art så att vi kompenserar för det vilt vi fäller.”101 
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Detta i kombination med tidigare behandlade uttalanden om att människan bör minska antalet 

av de arter som gynnats av mänsklig påverkan102 antyder att människan har en skyldighet att 

kompensera för den påverkan som åsamkas arter. De arter som gynnas av människan bör 

således hållas efter och de som skadas av mänsklig aktivitet bör kompenseras. Enligt tidigare 

skall inte fler individuella djur dödas än vad stammen i området klarar av, detta är en skyldighet 

att avstå från alltför stor avskjutning103. Sammanlagt visar detta på att materialet kan anses 

förespråka följande skyldigheter gentemot arter och de ekosystem de bildar: 

1. Människan skall eftersträva att upprätthålla balansen i ekosystemet. 

1a) Genom att inte döda fler djur än tillgången medger. 

1b) Genom att minska antalet individer av de arter som gynnas av mänsklig aktivitet. 

1c) Genom att kompensera de arter som missgynnas av mänsklig aktivitet. 

 

7.4 Hunden som undantag 

Som tidigare belagts betraktas jakthunden i materialet som en egen kategori än djur som jagas. 

För tydlighets skull kommer även de moraliska skyldigheter som avser hunden att behandlas. 

Ett utdrag ur materialet ger en tydligare bild av hur detta kan förstås: 

 

”Det handlar i slutändan bara om att ta god hand om din jaktkamrat hunden. Ge hunden tid året 

runt, så att den är väl förberedd inför jakten och blir så bra den har förutsättningar att bli. Utsätt 

den inte för onödiga risker. Sätt inte en trött och blöt hund i en kall och dragig bil. När du sedan 

kommer hem från jakten ser du till att hunden har det bra innan du tänker på dig själv.”104 

 

Hundens omedelbara välmående värderas här som delvis högre än människans då hunden bör 

tas omhand först efter jakten. Tid bör även läggas på att förbereda hunden för dess uppgift inom 

ramen för jakt. Hunden benämns även som en kamrat vilket belyser dess särskilda relation till 

människan. Även om skyldigheten att inte utsätta djur för onödig stress eller lidande rimligtvis 

fortfarande borde gälla görs inga uttalanden om att hundars resursvärde bör utnyttjas även om 

de kan anses ha ett sådant som är jämförbart med andra djur i form av skinn och kött. Att ge 
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djuret en chans att undkomma är svårligen applicerbart på en jakthund då denna inte jagas av 

människor i en svensk kontext. Däremot nämner materialet att hunden bör ges de bästa 

förutsättningarna att utföra sin uppgift vilket kan anses analogt till detta då materialet ser det 

som människans ansvar att ge hunden dessa förutsättningar. 

Således kan skyldigheterna mot hunden ses som följande: 

 

1. Hunden skall ses som en kamrat, inte ett verktyg. 

2. Människan är ansvarig för hundens välmående. 

3. Hunden skall ges så bra förutsättningar som möjligt att utföra sin uppgift. 

 

7.5 Respekt och Jaktetiken som dygdetik 

Begreppet respekt och att vara en riktig eller bra jägare samt jaktetik har berörts ett flertal 

gånger och förtjänar att utvecklas för att tydliggöra vilka implikationer de kan ha för en tolkning 

av materialet. 

Enligt tidigare är respekt ett situationsbundet förhållningssätt till arter105, djur106, redskap och 

människor107. Att visa respekt kan betyda olika saker beroende på vad dess objekt är där andra 

människor skall bemötas med hänsyn, arter skall bevaras, individuella djur skall ges en rimlig 

chans att undkomma jakt och inte framställas på ett ovärdigt sätt och vapen skall behandlas på 

ett sådant sätt att de inte utgör en säkerhetsrisk för användaren eller annan part. 

En gemensam nämnare för begreppet kan således vara att respekt för något innebär att det bör 

behandlas på ett visst sätt, det moraliskt korrekta. Det är den som känner respekt som kan fatta 

de korrekta besluten i de skilda situationerna. Vad är det då som gör en person kapabel att 

respektera sin omgivning enligt materialet och vad menas med en god jaktetik 
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”Den som hanterar sitt vapen säkert och skjuter säkra skott växer med ansvaret. Förmågan att 

handskas med vapen på ett säkert sätt ger en berättigad stolthet. Det finns ingen anledning att 

vara rädd för vapen, men det är viktigt att förstå dem och ha respekt för dem.”108 

”Här [vid eftersöket] går verklig jägarskicklighet och jaktetik hand i hand.”109 

”Den kanske viktigaste delen av en god jaktetik är respekten för viltet. Den kommer till uttryck 

såväl i handling som i berättelser och bilder. För en ny jägare kan detta behöva läras in. För 

erfarna jägare blir det självklart.”110 

”Det är till syvende och sist jaktetiken som avgör om du blir en jägare som du själv kan vara 

stolt över.”111 

”Även om alla människor egentligen lever av naturen, är det inte alla som tänker på och tar 

ansvar för det. Jaktetik är en för den lilla klick människor som förstår och tar ansvar för att de 

lever av naturen. Jaktetik är en etik för handlingens folk.”112 

 

Här framgår att en viktig del av jaktetiken är respekt samt att en skicklig och erfaren jägare har 

lättare att uppleva denna respekt och veta vad den innebär och hur den bör uttryckas. Således 

är praktisk erfarenhet och kunskap viktiga för att kunna respektera och respekten 

kännetecknande för den erfarne och skicklige. 

Kan en erfaren och skicklig jägare vara det som menas med en bra eller riktig jägare? 

För en riktig jägare är det enligt materialet självklart att djur ska ges en chans att undkomma113, 

hur och i vilken utsträckning jakten ska begränsas för att uppnå detta avgörs av respekten för 

viltet114. Det är även en moralisk skyldighet att minimera djurets lidande vid jakten, vilket 

materialet påpekar kräver en skicklig skytt för att kunna döda ett skadat djur115.  

Detta antyder dels att respekten för djur är en del av att vara vad som menas med en riktig 

jägare, något som erhålls genom skicklighet och erfarenhet. Dels att de skyldigheter som ställs 
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på jägare kräver ett visst mått av praktisk skicklighet. Således kan materialet tolkas som att en 

riktig jägare är den som förstår att identifiera och har förmågan att verkställa de skyldigheter 

som ställs, för vilket erfarenhet och skicklighet krävs. 

Med detta resonemang bör en skicklig och erfaren jägare utveckla de praktiska färdigheter och 

karaktärsmässiga drag som betecknar en god jägare. 

Jaktetiken beskrivs som det sätt genom vilket man blir denna typ av jägare, en man kan vara 

stolt över. Vidare beskrivs jaktetiken som en etik knuten till jakten som praxis och de som 

utövar den. Dessa har genom erfarenhet och insikt förstått att de är beroende av naturen och 

vilket ansvar detta ger samt har förmåga att agera därefter.  

Kan då jaktetiken ses som utilitaristisk, pliktetisk eller dygdetisk? 

Enligt en utilitaristisk syn skulle jaktetiken anse det rätt som medför de maximalt goda 

konsekvenserna för alla berörda. Att åsamka jagade djur minsta möjliga lidande, att hundars 

välmående ska eftersträvas och andra människor visas hänsyn kan förvisso framstå som 

utilitaristiska, förutsatt att djur anses vara moraliskt berörda parter, då de leder till ett stort mått 

av välmående för parterna. Däremot motiveras inte skyldigheterna utifrån att de skulle ge de 

bästa konsekvenserna för alla inblandade utan de beskrivs snarare som skyldigheter och 

egenskaper hos en god jägare än ett recept för största möjliga välmående.  

Som ett hypotetiskt exempel: skulle inte en jakt där tekniska hjälpmedel nyttjas till fullo för att 

säkerställa djurets totala ovisshet om sin förestående död och minska besväret för jägaren vara 

det mest utilitaristiska? Att skjuta ett djur från en bil på ett långt avstånd med avancerade 

värmekameror mitt i natten är rimligtvis inte förenligt med den respekt som förespråkas i 

materialet även om det leder till den mest säkra och smärtfria jakten. 

Att antalet djur som dödas inte anses vara en relevant punkt för huruvida en jakt kan anses vara 

etisk är heller inte överensstämmande med ett utilitaristiskt synsätt då detta, även om det skulle 

beräkna jaktens konsekvenser som sådana att den leder till maximalt välmående torde den vilja 

hålla antalet dödade djur till minsta möjliga. 

Således anser jag att jaktetiken som den formuleras i materialet inte kan anses vara utilitaristisk. 

Då flera av de jaktetiska ståndpunkterna kan formuleras som distinkta skyldigheter kan 

pliktetiken förefalla ett lämpligt sätt att karaktärisera jaktetiken. Det är sant att moraliska 

förhållningsregler alla bör följa inom ramen för jakt utgör en del av vad som kallas jaktetik och 

att den som förhåller sig till dessa skyldigheter bedriver jakt på ett enligt materialet etiskt sätt.  



33 

 

Svårigheten uppstår dock när det rätta sättet att utföra dessa skyldigheter preciseras. Argument 

för varför djur bör ges en chans att undfly jägaren motiveras med att de är självklara för en god 

jägare och respekten för viltet är det som vägleder i beslutsfattandet när rätt agerande ska skiljas 

från fel. Därmed är det nödvändigt för den som vill följa dessa skyldigheter att inneha vissa 

karaktärsegenskaper för att detta ska kunna göras på ett fullgott sätt. Kan det vara så att en 

dygdetisk förklaring ligger närmare till hands? 

 

 Kriterierna för en dygd som de formulerats i denna uppsats är en relativt permanent förvärvad 

egenskap som erhållits genom moralisk utveckling, medför en tendens och pliktkänsla att vara 

på ett visst sätt, främjar ett gott liv och är en i övrigt berömvärd egenskap. Kan detta appliceras 

på den gode jägaren och dennes respekt för djur, människor och ting? 

Drivkraften och tendensen att handla rätt är central för den gode jägaren som till synes intuitivt 

kan bedöma vad som är rätt handling i en situation och förstår de relevanta argument för vad 

som gör en handling korrekt och vilka moraliska skyldigheter som åligger denne. Egenskaperna 

odlas genom förståelse för människans plats i tillvaron och de djur och arter som samexisterar 

med henne. Erfarenhet och skicklighet möjliggör realiserandet av dessa skyldigheter. Att den 

respekt som är utmärkande för en god jägare kan appliceras på skilda objekt såsom vapen, djur 

och andra människor, där det korrekta handlandet kan avgöras av det respektfulla subjektet 

medför att den rimligtvis kan betraktas som en allmänt önskvärd egenskap. Att någon skulle 

respektera omgivningen enbart under jakten för att i livets övriga aspekter behandla dem 

respektlöst eller respektera djur då de jagas för att ringakta dem annars är såklart hypotetiskt 

möjligt. Jaktetiken är som namnet antyder en kontextbunden etik som behandlar en viss typ av 

praxis. Förutsatt att de centrala ideal som uttrycks är allmänt önskvärda, att ge de människor, 

icke-mänskliga djur och objekt man har att göra med respekt genom att förstå dem och ha den 

skicklighet inom sin praxis att utföra de korrekta handlingarna kan man anse att den respekt 

som förespråkas i materialet går att betrakta som en dygd.  
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8. Resultat 

Denna uppsats har haft till syfte att undersöka vilka miljöetiska idéer som kan utläsas ur 

Jägarskolan, Jägareförbundets underlag för jägarexamens teoretiska prov genom en 

innehållslig idéanalys och en rekonstruktiv tolkning av materialet. Uppsatsens 

huvudfrågeställning har varit: vilken typ av miljöetiska idéer kan utläsas ur Jägarskolan? Med 

underfrågorna: vilka idéer om värde avseende icke-mänskligt liv och ekosystem framförs i 

texten? Samt vilka idéer om moraliska skyldigheter mot icke-mänskligt liv och ekosystem 

framförs i texten? 

Sammanfattningsvis kan materialet tolkas som att icke-mänskliga djur kan besitta ett egenvärde 

i fe relationer de har med människor, vilket är oberoende av deras instrumentella värde. 

Däremot prioriteras mänskliga behov över djurs. Ingen skillnad görs mellan djur i fråga om hur 

stor kapacitet de har att känna väl-eller obehag. Således kan en stark och djurrättslig biocentrism 

uteslutas emedan en svag biocentrism inte nödvändigtvis är det hittills. 

Därtill bör dock tilläggas materialets syn på arters och ekologiska helheters egenvärde. Dessa 

kan förvisso anpassas efter människans behov och krav ställs på hur människan bör handla mot 

individuella djur men de får inte förbrukas som en resurs och bör ses som delar av en ekologisk 

balans, vilken människan är en del av, som skall eftersträvas att bevaras. Därmed kan arter och 

ekologiska helheter anses ha ett egenvärde utöver sitt resursvärde. Då människans behov och 

godtycke är tillräckliga för att arters utbredning skall begränsas kan en radikal och stark 

ekocentrisk tolkning rimligtvis uteslutas. Dock sätts en tydlig gräns vid utrotning och 

uppmaningen att ingen art skall ses som dålig i sig vilket gör en svagt ekocentrisk tolkning 

möjlig. 

De moraliska skyldigheter som formuleras i materialet håller att icke-mänskliga djur inte skall 

utsättas för onödigt lidande inom ramen för jakt, att de djur som jagas bör ges en chans att 

undkomma jägaren och att dödade djur bör tas tillvara efter bästa förmåga. 

Jakthundar som separat kategori har människan andra skyldigheter mot. Dessa är att hunden 

skall ses som en kamrat, inte ett verktyg, människan är ansvarig för hundens välmående samt 

att hunden skall ges så bra förutsättningar som möjligt att utföra sin uppgift inom ramen för 

jakten.  

Att hunden skiljs från de djur som jagas, vilka i texten benämns vilt, medför att ingen enhetlig 

syn på icke-mänskliga djur kan formuleras som omfattar alla djur. 
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Arter omfattas av skyldigheten att balansen i ekosystemet bör upprätthållas genom att inte döda 

fler djur än tillgången medger, genom att minska antalet individer av de arter som gynnas av 

mänsklig aktivitet samt genom att kompensera de arter som missgynnas av mänsklig aktivitet. 

Centralt för dessa skyldigheter är att de bygger på vad materialet benämner respekt. Denna 

respekt är ett inneboende drag hos riktiga eller bra jägare vilka genom förståelse för djur och 

arter vet hur de bör behandlas och inser deras värde, inte bara för sig själva utan som delar av 

ett större ekologiskt sammanhang. Den riktige jägaren med respekt för djur och arter förstår hur 

världen är ordnad och argument för djurs chanser att undkomma beskrivs som självklara för 

denne. Det är respekten som vägleder jägaren i situationer då ett etiskt korrekt beslut måste 

fattas. Behovet av att inneha respekt och vara en riktig eller bra jägare för att de jaktetiska 

skyldigheterna ska kunna följas i kombination med dessa egenskapers förvärvade och allmänt 

önskvärda karaktär gör att en dygdetisk gestaltning av jaktetiken är rimligast kontra utilitarism 

och pliktetik. 

De moraliska skyldigheterna gentemot icke-mänskliga djur, arter och ekosystem gör en starkt 

antropocentrisk tolkning omöjlig. Då det tidigare visats att arter och ekologiska helheter samt i 

viss mån icke-mänskliga djur innehar egenvärde blir även en svagt antropocentrisk tolkning 

svår. Mer rimligt framstår en svagt ekocentrisk förståelse där arter och ekosystem har ett 

egenvärde men även människor och i viss utsträckning individuella icke-mänskliga djur men 

där påverkan på ekosystemet i första hand bör ske med mänskliga intressen i fokus. 

Som svar på uppsatsens frågeställning anser jag därmed att jaktetiken som nämns i materialet 

bör formuleras som en svagt ekocentrisk dygdetik av ovan nämnda anledningar.  

 

9. Diskussion och avslutande reflektion 

Jakten har enligt denna uppsats tolkning av materialet två centrala aspekter, en ekologisk 

process som upprätthåller balansen i ekosystemet och en aktivitet som ger människor resurser, 

skapar mening och leder till karaktärsmässig utveckling. Dessa benämns båda som jakt även 

om de stundtals skulle kunna uppfattas som oberoende av varandra. Om jakten som ekologiskt 

utjämnande behandlades som separat företeelse eller överordnat den människocentrerade jakten 

skulle möjligtvis andra värderingar kring de moraliska skyldigheterna kunna medfölja. Att 

exempelvis ge djur en chans att undkomma förefaller ovidkommande för den ekologiska 

balansen där ett fullt utnyttjande av tekniska hjälpmedel för ökad effektivitet hade varit 
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motiverat som exempelvis är fallet vid jord-eller skogsbruk. Materialet tar inte ställning till 

vilken av dessa aspekter som är viktigast. Om en diskussion om detta fanns skulle nya 

värdemässiga analyser kunna göras för att förtydliga vad som anses viktigt och därmed kunna 

ge en annan syn på hur materialet kan tolkas. 

 

Definitionerna av etiska begrepp såsom värde, dygd, antropocentrism, biocentrism och 

ekocentrism har ingen enhetlig definition och kan variera beroende på hur de formuleras. Det 

är därför inte omöjligt att andra tolkningar än de som förekommer i denna uppsats kan 

formuleras. Denna uppsats tolkning är däremot ett sätt att göra materialet begripligt och 

sammanhängande ur ett miljöetiskt perspektiv. Att dokument och läromedel som berör miljön 

granskas kritiskt utifrån miljöetiska teorier är nödvändigt, dels för de tolkningar som görs men 

även för den diskussion som kan uppstå ur skiljaktiga tolkningar. Ifall denna uppsats tolkning 

skulle skilja sig från andra framtida sådana eller från författarintentionen kan detta belysa vikten 

av att vara tydlig och reflekterande kring de etiska aspekterna av miljöpolicy och praxis för att 

åstadkomma en tydlig och systematisk diskurs kring ett för samtiden viktigt ämne.  
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