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D e rycks upp på krokar, kvävs på fiskebåtens däck 
och utsätts för experiment i laboratoriet. 
Men gör det ont på fisken? Det är ingen lätt frå

ga att svara på. Inte minst eftersom fiskar och männis
kor kommunicerar så dåligt. Jämför med en hund, som 
slickar sin såriga tass och gnyr – och vi förstår genast 
att hunden har ont i tassen. De flesta av oss skulle dess
utom tolka hundens beteende som att smärta känns li
kadant för en hund som för en människa. Men vet vi 
verkligen att hunden har ont? Och känns smärta hos 
ett djur ens likadant som hos människan? Dessa frå
gor diskuterades vid ett tvärvetenskapligt forsknings
seminarium i våras.

Människor ojar sig. Hundar gnyr. Men hur vet vi om fisken har 
ont – och behöver vi i så fall bry oss? Fiskars smärta var tidi-
gare i år huvudtemat för ett seminarium i Göteborg, där både 
zoologer och filosofer gav sin syn på hur fisken behandlas i vårt 
samhälle.

Vad vi kan och inte kan veta
Flera vetenskapliga studier har gjorts för att undersöka 
om fiskar kan känna smärta, och de resultaten som finns 
antyder i alla fall att så kan vara fallet. Fiskar har, pre
cis som människor och andra däggdjur, nämligen visat 
sig vara utrustade med så kallade nociceptors: särskilda 
nervändar som reagerar när vävnaden skadas. 

Brittiska forskare utförde nyligen ett experiment där 
utspädd ättiksyra sprutades in i en fisks läppar. Fiskens 
framhjärna blev genast mer aktiv – men aktiviteten mins
kade om fisken fick smärtlindring. Ättiksyran fick också 
fiskarna att ändra beteende: de andades dubbelt så fort, 
vilket är ett tydligt tecken på stress, och började gnugga 
sina läppar mot akvariets botten och väggar. Fisken re
agerade alltså på ättiksyran, men för att uppleva smär
ta krävs dessutom väldigt speciella strukturer i hjärnan, 
strukturer som inte på långt när är lika utvecklade hos 
en fisk som hos en människa. Om fiskar känner smärta 
bör de alltså känna den på ett annat sätt än vad vi gör, 
helt enkelt för att våra hjärnor är så olika. 

- om fiskars smärta och
  varför vi ska bry oss

Aj! sa fisken

En svartmunnad smörbult har precis fångats på kroken och dragits upp ur vattnet. Hur känns det för fisken? Varför ska vi bry oss?
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text Petra Andersson, Filosofiska institutionen och Johan
Höjesjö, Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet
tel 031-786 4572 och 031-786 3636
e-post petra.andersson@filosofi.gu.se, johan.hojesjo@zool.gu.se

Ta hänsyn eller inte? 
När vi beslutar om olika djurförsök och fiskemetoder 
gör vi det alltså utan att veta om det orsakar smärta hos 
fisken. Därför vet vi inte heller om vi visar fiskarna till
räcklig hänsyn – eller kanske för mycket hänsyn? Fisk
ars smärta blir en i grunden filosofisk fråga.  

En filosof som funderat på det här är Peter Singer. 
Han menar att vi alltid ska agera så att våra handlingar 
orsakar så lite smärta och lidande och så mycket lycka 
som möjligt – oavsett om det är mot människor eller djur. 
Vi ska helt enkelt hjälpa den som har mest ont, oavsett 
om det är en fisk eller en människa! Singer menar ock
så att man kan lägga ihop en hel grupps sammanlag
da smärta. Till exempel: om vi människor kan slippa ett 
stort lidande genom ett nytt läkemedel, är det moraliskt 
okej att göra djurförsök, förutsatt att fiskarnas samman
lagda lidande är mindre än människornas sammanlag
da lidande. Däremot är det inte okej att utsätta många 
fiskar för stort lidande i ett medicinskt experiment, om 
syftet är att hitta ett läkemedel mot något mänskligt be
kymmer som bara är lite obehagligt.

Djurens rättigheter
En annan filosof, Tom Regan, menar att djur precis som 
människor har vissa grundläggande rättigheter. Men rät
tigheter motsvaras av skyldigheter  till exempel har vi 
rätt att slippa utsättas för våld och samtidigt skyldighet 
att inte utöva våld mot andra. Ett problem med djurs 
rättigheter är att de inte kan ges några sådana skyldig
heter. Det kan å andra sidan inte ett spädbarn heller  
men vi skulle nog ändå anse att spädbarn har rätt att 
slippa våld?

Minimera smärtan
Så hur ska vi då hantera frågan om djur känner smärta? 
Klart är att en fisk både fysiologiskt och beteendemässigt 
kan reagera på stress och skador. Det visar forskningen. 
Vetenskapliga undersökningar blir dessutom betydligt 
bättre om fisken har ett så normalt beteende och stres
sas så lite som möjligt. Därför bör vi, både ur ett etiskt 
perspektiv och för att få bra kvalitet på forskningen, mi
nimera potentiellt smärtsamma ingrepp på fiskar, liksom 
på andra djur. Ur filosofisk synvinkel kan vi förstås helt 
enkelt utgå från att en fisk kan ha ont – och behandla 
fisken därefter. Det är också så EUs djurskyddslagar är 
skapade, och när svenska myndigheter beviljar tillstånd 
för djurförsök är reglerna ännu strängare.En undersök
ning som övertygande kan bevisa att fiskar känner smär
ta lär dock ligga långt in i framtiden. FAkTA sEMinAriET

Seminariet ”Känner fiskar smärta” anordnades av forsk-
ningsplattformen GRIP (Göteborg University Research 
Platform on Integrative Physiology), som är ett nätverk 
med forskare vid Göteborgs universitet som bedriver 
tvärvetenskaplig forskning och utbildning.

när rötsimpan utsätts för blodprovstagning görs det utan att 
vi vet om fisken har ont. Frågan är om vi någonsin får veta – 
och om vi i så fall ska bry oss? 

Forskning har visat att fiskar rent fysiskt borde kunna känna 
smärta, till exempel vid djurförsök. Hur vi ska använda den 
kunskapen diskuterades vid ett seminarium i Göteborg. 
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