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Etik – Hur reser turisten djurvänligt? 

 

There is as yet no ethic dealing with man's relation to land and to the animals and 

plants which grow upon it. . . The extension of ethics to this third element in human 

environment is... an evolutionary possibility and an ecological necessity. (Leopold 

2001, s. 238) 

 

Enligt citat ovan är ett etiskt tänk i människans levnadssätt både nödvändigt och möjligt. 

Människors livsstil som råder i nuläget är inte hållbart. Västvärldens trista liv är i behov av 

att överleva. Människan ersätter sin tomma tid med konsumtion, i form av exempelvis resor. 

Att resa är att fylla tom tid (Petersson Löfquist 2011). Det ligger i tiden att vilja åka till 

platser där inga andra turister har varit. Detta kan ses som relativt omöjligt idag, då det 

knappt finns några oupptäckta platser kvar på jorden. Det ligger även i tiden att vara 

medveten om de negativa effekter som turismen har på miljön. Men en generell oro över 

miljön garanterar inte att rättigheterna och välfärden för djur kommer att reflekteras över och 

tas hänsyn till (Singer 1992). Här spelar etiken en stor roll. Här handlar det ju inte bara om 

en bagatell, utan om hur man bör leva.1 Etiken är läran om rätt och fel. Etiken försöker 

besvara frågor som ”vad är det rätta” och ”hur bör människan bete sig” (Driver 2006). Etik 

bör vara ett uttryck för vad det innebär att vara människa: den djupaste sanningen om den 

mänskliga naturen. Det är ingen tillfällighet att människan är etiska varelser av naturen. Etik 

är inte något människan väljer att ha eller inte, även om det är en kvalitet som vi kan använda 

eller utöva (Tribe red. 2009).  

 

Varje människa tänker på hur vi kan göra rätt sorters beslut, och vad för slags villkor som 

bidrar till ett moraliskt gott liv (Rachels 2010). Eller? Jag skulle kunna hålla med om att 

tanken finns hos människor, men att tanken inte praktiseras fullt ut i verkligheten. Alla 

människor vill naturligtvis det bästa för miljön, men när det kommer till praktisk handling 

hamnar idealiteten i skuggan av problemen som existerar för stunden (Hanneberg 1996). 

Människor har möjligheten till att tänka etiskt då vi kan förutse konsekvenserna av våra 

handlingar och välja mellan alternativa tillvägagångssätt (Tribe red. 2009).  

 

                                                 
1 Sokrates i Platons Staten (ca 900 f.Kr) 
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Men är det då riktig etik? Det tycks inte finnas någon önskan inom turismen om full 

övergång till en icke-antropocentrisk natur- och miljöetik. Men det finns hopp! Människan 

har förmågan att förändras och utvecklas. Människan kan således bli bättre turister! 

Turismens grundläggande natur är dynamisk, möjligheterna till att utvecklingen går åt rätt 

håll är stora (Nuryanti 1996). Ett etiskt tänk och hänsynstagande kräver mer ansvar och äkta 

omtanke. Det krävs mer tid av turisten vid valet av resmål, för att få en garanti att resan följer 

etiska principer. Människan tar dock gärna genvägar. Den mänskliga faktorn är extra 

märkbar inom turismnäringen (Hanneberg 1996). Etik har bara kopplats till turism under det 

senaste decenniet. Men det finns en växande litteratur som tyder på att det bör vara en central 

och kritisk fråga för industrin och för människor som utvärderar turismen och dess 

konsekvenser (Hall & Brown 2006).  

 

Many people feel drawn to advocate for animals because even though they can feel pain 

and suffer just as we do, they do not have a way to advocate for their own welfare. In 

fact, animals are viewed by many as nothing more than property to be treated however 

the owner wishes. This view has created an inhumane situation for billions of animals 

that share our world.2 – Robert Alan 

 

Citat ovan säger en hel del om människans syn på djur. Filosofer såsom Kant och Thomas av 

Aquino menade att människor och djur tillhör olika moraliska kategorier. Djur och natur har 

således ingen egen moralisk inställning, och därför är människan fri att behandla dem på 

vilket sätt som människan behagar (Rachels 2010). Det finns en likhet mellan detta synsätt 

och antropocentrismen. Antropocentrismen är en miljöetik som innebär att människan står i 

centrum och huvudet över djur och natur. Detta synsätt menar att det bara är människan som 

har ett värde. Antropocentrismen innebär således att alla andra icke-mänskliga och naturliga 

arter inte har något värde (Stenmark 2000). Stenmark (2000) beskriver att motsatsen till 

antropocentrism är ekocentrism och biocentrism. Ekocentrismen eftersträvar att den icke-

mänskliga artens värde ska erkännas. Ekocentrismens synsätt innebär att människan, djur och 

natur har lika värde och alla levande ting ska behandlas med omsorg och respekt (Page & 

Connell 2009). Djur och natur kan helt enkelt inte uteslutas i en etisk diskussion (Sztybel 

2001).  

 

                                                 
2 Citat av Robert Alan, hämtat från www.betterworld.net 2011-02-16 
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Men hur ska etiken kunna etableras i turismens utveckling? Hur ska organisationer som 

arbetar för ett etiskt levnadssätt kunna få en plats i industrin? Är människor redo att gå från 

egocentrism till ekocentrism? För att turismens rörelse ska kunna vara hållbar, krävs ett 

mänskligt hänsynstagande till jorden. Ett hänsynstagande innebär uppoffringar för 

individer/turister. Ett etiskt tänk för turisten innebär att visa respekt och hänsyn på samtliga 

platser. Men det är likaledes turismindustrins ansvar att påverka turisternas tänk. De flesta 

människor inom turismindustrin är överens om att industrin måste ta ett större ansvar för att 

bygga upp ett resande med miljöansvar och etiska koder (Hanneberg 1996). Ansvaret ligger 

inte bara hos företag eller intressenter inom turismindustrin, det är också turisten som 

konsument som måste lyfta fram sin efterfrågan. En stark efterfrågan skapar ett utbud, 

turister måste också ta sitt ansvar som konsumenter!  

 

Bauman (1993) menar att moderna lagstiftare och moderna tänkare har känt att etik och 

moral är något som måste konstrueras och injiceras i människors beteende, snarare än att 

vara en naturlig egenskap hos människan. En enhetlig etik för alla människor, en så kallad 

sammanhållen kod av moraliska regler, skulle kunna läras ut och tvinga människor att lyda. 

Jag är helt övertygad om att ett etisk tänk är en central del för turismens hållbara utveckling. 

Problemet är bara att människor är beroende av att resandet ska bidra till skapandet av en 

identitet. Att resa kan ses som mer värdefullt än att tänka på levande varelser i nöd. Det mest 

svåröverkomliga hindret för krafter som vill väcka intresse för djur och natur, är möjligtvis 

föreställningen att människan kommer i första hand. Detta innebär att inget problem 

angående djur och natur kan jämföras med ett problem som berör människan (Singer 1992). 

Att anse att människan kommer i första hand, är en dålig ursäkt bara för att slippa gå mot en 

förändring.  

 

Hållbar utveckling har diskuterats sedan begreppet uppkom i samband med 

Brundtlandsrapporten 1987. Grunden för hållbar utveckling är att visa respekt för miljön och 

alla levande varelser (Dresner 2008). Hållbar utveckling är ett problem och aktuellt ämne 

inom turism. Holden skriver att aktörer inom turismnäringen menar att hållbar utveckling och 

medvetenhet är ett önskvärt mål. Problemet är att hållbar utveckling och välfärdsarbete för 

djur och natur kan tolkas och praktiseras på olika sätt. Detta kan bidra till begränsade 

förbättringar för arbetet (Holden 2009). När det gäller välfärd för djur så har forskning visat 

att människor bryr sig om djurens välbefinnande, men paradoxalt är människor inte 
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intresserade av djurskyddsfrågor på en mer detaljerad nivå (Frewer, Kole, Van De Kroon & 

Lauwere 2007). Denna rapport och kommande rapporter, kommer att fokusera på djurvälfärd 

och ett möjligt etiskt tänk hos turister.  

 

Det ligger i tiden att resa etiskt. På senare tid har begreppet ”djurvänlig turism” dykt upp i 

media och på djurrättsorganisationers hemsidor (Djurens Rätt 2011). På många ställen i 

världen kan turister träffa på aktiviteter såsom ”rid på elefant genom djungeln”, ”bli 

fotograferad med en tiger” eller ”gå på tjurfäktning!”. Och det kan ju kanske låta lockande 

för vissa människor. Dessa typer av aktiviteter är inget som finns hemma i trista vardagen, 

utan det lockar turisterna att göra något utöver det vanliga. Många av dessa aktiviteter 

marknadsför sig genom att påstå att aktiviteterna är för djurälskare, att djuren har kul och mår 

bra. Turisterna själva deltar i aktiviteterna i tron om att det är på grund av att de älskar djur. 

Ett exempel på ytterligare en aktivitet är cirkus, där djuren tvingas prestera och lyda inför 

publik. Många av djuren som används på cirkus behandlas illa, får uthärda grymma 

träningsmetoder och hålls i små burar eller fastkedjade när de inte presterar (Habbo 2011). 

Bakom kulisserna misstrivs djuren i sina små utrymmen, konstant ute på turné (McMillan 

2004). Besökarna stöttar cirkus genom sitt deltagande och köp av biljetter, pengarna bidrar 

till att cirkus kan fortsätta att turnera (WSPA 2011). Människor tjänar pengar på att utnyttja 

djur. I länder som Thailand och Nepal är det vanligt att turisterna kan rida elefant. 

Hjärtskärande fakta är att elefanterna är separerade från sina mödrar i unga år och är tränade 

med hjälp av straff- och belöningsmetoder. Tränarna använder en pinne för att slå på känsliga 

punkter på elefanternas huvud. Samtidigt marknadsförs denna aktivitet som ”en upplevelse i 

djurens natur” (Responsible Travel 2011).  

 

Lyckligtvis finns det turister som inte låter sig lockas av denna slags underhållning. 

Djurvänlig turism innebär att tänka på djurens välbefinnande i värdlandet (Responsible 

Travel 2011). Idag finns det många turister som vill göra en insats på sin resa. Reseutbudet 

erbjuder bland annat turister möjligheter att rädda katter och hundar i Asien eller skydda 

sköldpaddsägg på den mexikanska kusten (WSPA 2011). Att blanda nytta med nöje på 

turisternas resor blir allt vanligare, ett exempel är att kombinera semesterresan med frivilligt 

volontärarbete (Resflex 2011). Djurvänlig turism innebär även ett etiskt tänk, där turistens 

engagemang och medvetenhet kan bidra till en bättre djurvälfärd. Turister kan agera etiskt på 

ett väldigt enkelt sätt: genom att inte köpa souvenirer såsom hajtänder eller sköldpaddsskal, 
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undvika att rida på djur, undvika att äta kött eller att närvara vid lokala festivaler där 

misshandel av djur förekommer. Turisterna kan också agera på ett mer aktivt sätt genom att 

dokumentera djurmisshandel och rapportera det till djurorganisationer (WSPA 2011).  

 

Ansvarsfullt och etiskt resande är inte bara bättre för världen vi alla lever i, det är också mer 

intressant och minnesvärd för turisterna. En ansvarsfull turist vet hur svårt det kan vara att 

göra det rätta, är ödmjuk och lär sig av sina misstag (Responsible Travel 2011). Jag tror, och 

hoppas, att ansvarsfull och etisk turism är en stor del av framtidens resor.  
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