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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

De tre världsreligionerna, judendom, kristendom och islam härstammar ifrån samma rötter. 

De har en hel del saker gemensamt, bland annat har de tre religionerna olika regler för vad 

som är tillåtet att äta och inte. Inom judendomen och islam är maten på ett tydligare sätt en 

central del av religionen än inom kristendomen. Både judendomen och islam har regler om 

hur slakten skall gå till. I dagens samhälle finns det en pågående debatt om den judiska 

kosherslakten och den muslimska halalslakten. Detta fick mig att börja tänka på relationen 

djur och människor. Ett bibelcitat jag kom att tänka på var ”Gud sade: ”Vi skall göra 

människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, 

boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.”
1
 Även om detta citat inte står 

i koranen finns det ändå passager där om hur människor skall förhålla sig till djur. Har 

människan här en särställning vilket skulle innebär att hon har ett högre och viktigare värde än 

djur? Eller innebär det att människan har ansvar för att även djur skall kunna leva och dö på 

ett värdigt sätt? Hur ska en troende tolka dessa rader? Finns det någon tydlig etisk utsago? 

Vad säger bibeln, torah och koranen egentligen om människans förhållande till djuren och vad 

får det för konsekvenser?  Bör djurens rätt till human slakt gå före människans rätt att utöva 

sin religion?  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka de etiska aspekterna av religiös slakt utifrån ett religiöst 

människoperspektiv (religionsfrihet) och ett djurrättsperspektiv.  

1.3 Frågeställning 

Hur etiskt försvarbara är den judiska kosherslakten och den muslimska halalslakten om man 

undersöker dessa utifrån ett människorättsperspektiv (religionsfrihet) i jämförelse med ett 

djurrättsperspektiv och vad är det som avgör vilket perspektiv som har företräde? 

  

                                                 
1
 Biblen 2000 ,  1 MOS 25 DUBBELKOLLA 
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1.4 Disposition och metod  

Dispositionen kommer se följande ut. Först kommer en förklaring av materialet jag använder 

mig av där jag också förklarar varför jag har avgränsat mig till detta material. Efter det 

komma en presentation av vad Jordbruksverket har för anvisningar när gäller slakt i Sverige. 

Därefter går jag vidare in på vad kosher- och halalslakt innebär för att skapa en förståelse för 

dessa slaktmetoder och dessutom visa på likheter och skillnader dem emellan. Därefter 

kommer en presentation av Nussbaums idé om religion och religionsfrihet för att sedan 

presentera hennes position när det gäller djur och djurens rättigheter. I analysen ska jag 

undersöka om hennes position och förståelse är rimlig eller till och med en önskvärd position 

att inta när det kommer till kosher- respektive halalslakt. Avslutningsvis kommer slutsatsen 

resonera kring vad jag har kommit till för slutsats för att till sist ha en sammanfattning av hela 

uppsatsen för att på ett tydligt sätt visa vad uppsatsen handlar om och kommer fram till.  

Metoden jag kommer att använda mig av är en kvalitativ metod med en jämförande 

idéanalys. Anledningen till varför jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod är för att 

en kvalitativ metod går ut på att man fördjupar sig i ett ämne men utan att göra anspråk på att 

ha en bred och heltäckande kunskap om ämnet vilket stämmer överrens med tanken med den 

här uppsatsen. Anledningen till varför jag använder mig av en jämförande idéanalys är för att 

Nussbaum har teorier både om djurens rättigheter och människors rättigheter och tanken med 

uppsatsen är att jag ska jämföra dessa två idéer för att i själva analysen applicera de på 

frågställningen för att komma fram till ett svar på frågan.   

1.5  Material  

Materialet jag har valt att använda mig av Martha C. Nussbaum och hennes böcker Kvinnors 

liv och social rättvisa och Frontiers of justice för att hon har skrivit om både människors 

rättigheter och djurens rättigheter. Dessutom använder Nussbaum en teori som i grunden är 

likadan men den är modifierad för att fungera bättre in på djurens kontext och människans 

kontext vilket gör att det i analysen blir lättare att göra en jämförande idéanalys. 

Jag har även valt att använda mig av Att slakta ett får i Guds namn – om religionsfrihet och 

demokrati (statens offentliga utredning) som Göran Gunner har skrivit är för att han skriver 

om halalslakt och kosherslakt utifrån ett religionsfrihets -och människoperspektiv. För att få 

en förståelse för den religiösa delen är det viktigt att ha med en del om halalslakt och 

kosherslakt innebörd och betydelse. Anledningen till varför jag har valt att använda mig av 

just det här matrialet som primärkälla när det kommer till de religiösa och inte en religisöst 
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primärmatrial är för att jag vill få en objektivt förståelse av religiösslakt som möjligt utan att 

tappa förståelsen för varför halal- och kosherslakt är viktig för en religiös jude respektive 

muslim. 

För att skapa förståelse för vad en konventionell slakt innebär och dessutom för att få ett 

sekulärt perspektiv har jag valt att ta med jordbruksverket har för regler kring slakt.  

Jag har även använt mig av Al- Dhabh: Slayning animals for food - the islamic way. Där 

halalslakt gås igenom steg för steg, det jag valt att använda mig av är författarens tankar kring 

om djuret känner smärta vid halalslakt och anledningen till att jag inte valt att skriva om detta 

kring kosherslakten är att eftersom slaktmetoderna i princip går till på samma sätt när det 

kommer till själva snittet så anser jag att halalslaktsperspektivet går att använda även när det 

handlar om djur känner smärta vid kosherslakt.  
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2 Kraven för slakt i Sverige enligt Jordbruksverket. 

I Sverige innebär slakt att djuret får bedövning innan det skall avlivas genom avblodning. För 

att ett djur skall få komma till ett slakteri för att slaktas måste djuret uppfylla vissa krav samt 

att slakteriet tagit del av all nödvändig information som krävs. Det finns en lista över dessa 

punkter men endast tre av åtta är relevanta för uppsatsen. 

 Att djuren är rena. 

 Att djuren är friska. 

 Att djuren kan stödja på alla sina ben.
2
 

Enligt djurskyddsbestämmelserna skall djur som skall slaktas skyddas från allt onödigt 

lidande.
3
 Därför finns det också bestämmelser om att det endast är de djur som skall slaktas 

som får vistas i stallet som är ämnat för djur som skall till slakt och det är endast levande djur 

som får vistas i själva slakteriet. Det finns även lagar och regler om att djuren skall behandlas 

varsamt och lugnt vid uppstallning och även vid drivningen. Det skall finnas tillräckligt med 

utrymme för att djuren skall kunna röra på sig och sedan skall drivvägen vara tydlig för 

djuren. Ingen misshandel får ske mot djuren När det kommer till utrustningen som finns i 

slakteriet skall den servas och fungera utan några problem så att djuret slipper onödig lidande 

och dör fort.
4
  När ett djur blir bedövat blir det medvetslös i och med det blir inte djuret 

medvetet om yttre faktorer vilket i sin tur innebär att djuret inte varken kommer känna eller 

vara medveten om vad som sker. Medvetandet kommer inte tillbaka för djuret hinner dö innan 

det.
5
  

Enligt Jordbruksverket finns det tre huvudsakliga problem med slakt utan bedövning. Det 

första problemet är att djuret måste fixeras för att det ska gå att utföra snittet. Det finns 

huvudsakligen två olika sätt att fixera djuret. Det ena är att djuret spänns fast i en så kallad 

”vagga” som sedan roterar så att djuret hamnar upp och ner. Det andra är att slaktaren fixerar 

djuret stående på alla fyra ben. Jordbruksverket menar på att oavsett vilken fixering slakteriet 

                                                 
2
     

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/slaktochannanavlivning/slaktvidslakteri.4.37cbf7b711fa9dda

7a18000200.html  den 4 januari 2013 kl 1816 
3
 Det finns i djursskyddslagen men eftersom uppsatsens fokus inte ligger där har jag valt att inte ta med lagen 

men den går att finna på jordbruksverkets hemsida.  
4
 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/slaktochannanavlivning/slaktvidslakteri.4.37cbf7b711fa9dda

7a18000200.html . den 4 januari 2013 kl 1816. Det finns även reglering om hur fort avblodningen måste ske men 

det är inte helt relevant i den här uppsatsen men för intresserade går det alltid att läsa mer på jordbruksverkets 

hemsida.   
5
 

http://www.jordbruksverket.se/formedier/nyheter/nyheter2010/slaktutanbedovninginnebarettkraftigtlidandefordj

uren.5.32b12c7f12940112a7c80007944.html den 4 januari 2013 kl 1816. 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/slaktochannanavlivning/slaktvidslakteri.4.37cbf7b711fa9dda7a18000200.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/slaktochannanavlivning/slaktvidslakteri.4.37cbf7b711fa9dda7a18000200.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/slaktochannanavlivning/slaktvidslakteri.4.37cbf7b711fa9dda7a18000200.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/slaktochannanavlivning/slaktvidslakteri.4.37cbf7b711fa9dda7a18000200.html
http://www.jordbruksverket.se/formedier/nyheter/nyheter2010/slaktutanbedovninginnebarettkraftigtlidandefordjuren.5.32b12c7f12940112a7c80007944.html
http://www.jordbruksverket.se/formedier/nyheter/nyheter2010/slaktutanbedovninginnebarettkraftigtlidandefordjuren.5.32b12c7f12940112a7c80007944.html
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väljer att använda så kommer djuret utsättas för ett kraftigt stressmoment. Det andra 

problemet med slakt utan bedövning är att djuret utsätts för smärta i och med snittet. Det 

tredje problemet är själva avblodningen eftersom exempelvis ett nötkreatur är medvetande i 

flera minuter innan blodet runnit ut. Detta kan orsaka stor stress och ångest hos nötkreaturet.
6
 

(not) Dessutom har forskning visat att vid slakt utan bedövning finns det en risk för att djurets 

stress vid obedövad slakt kan utlösa kramper. Detta kan i sin tur leda till att det blir blod som 

fastnar i kärlen och i musklerna.
7
 

2.2 Jordbruksverkets syn på religiös slakt 

Målet jordbruksverket har när det kommer till religiösa sedvanor är att det är viktiga och 

dessa bör respekteras så långt det är möjligt. Däremot anser jordbruksverket att slakt utan 

bedövning ej kan motiveras eftersom djuret utsätts för ett stort lidande i och med slakten.  

Det finns en bedövningsmetod där man bedövar fjäderfän och får med el. Det finns 

muslimer som accepterar att man bedövar djuret med el före slakt. Dessa muslimer anser 

fortfarande att det är halalslakt trots bedövningen. Nötkreatur skall alltid bedövas med 

bultpistol eller motsvarande. Det finns muslimer som accepterar den här bedövningsformen 

av den anledningen att hjärtat inte omedelbart stannar på nötkreaturet. Även om vissa 

muslimer accepterar dessa former av bedövning är inte någon form av bedövning accepterat 

vid en kosherslakt och sådan slakt är därför förbjuden i Sverige idag.  

 

  

                                                 
6
 

http://www.jordbruksverket.se/formedia/nyheter/nyheter2010/slaktutanbedovninginnebarettkraftigtlidandefordju

ren.5.32b12c7f12940112a7c80007944.html  klockan 11.18 den 13 januari 2013  
7
 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/slaktochannanavlivning/religiosslakt.4.37cbf7b711fa9dda7a1

8000220.html klockan 11.18 den 13 jaunari 2013 

http://www.jordbruksverket.se/formedia/nyheter/nyheter2010/slaktutanbedovninginnebarettkraftigtlidandefordjuren.5.32b12c7f12940112a7c80007944.html
http://www.jordbruksverket.se/formedia/nyheter/nyheter2010/slaktutanbedovninginnebarettkraftigtlidandefordjuren.5.32b12c7f12940112a7c80007944.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/slaktochannanavlivning/religiosslakt.4.37cbf7b711fa9dda7a18000220.html%20klockan%2011.18
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/slaktochannanavlivning/religiosslakt.4.37cbf7b711fa9dda7a18000220.html%20klockan%2011.18
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3 Förståelsen för Kosherslakt och Halalslakt  

3.1 Kosherslakt 

För att förstå vad kosherslakt innebär behöver vi förstå två ord som finns inom judendomen. 

Det första ordet är kosher som betyder lämplig eller rätt på hebreiska. I de rabbinska texterna 

innebär kosher något som har utförts korrekt. Det andra ordet shechita, som har översatts till 

svenska som skäktning, och är namnet på själva slaktmetoden inom judenomen.
8
 

  En anledning till varför judarna anser att kosherslakt är en viktig del av deras tro är för att 

i Torah beskrivs blodet som livets kraft och därför måste allt blod bort från djuret av den 

anledningen att blodet skall åter till Gud för att det är Gud som ger liv.
9
  

En annan anledning till varför kosherslakt är en viktig del av en religiös judes liv är för att 

de anser att lagarna som är skrivna i Torah kommer direkt från Gud och därmed inte skall 

ifrågasättas. Även vissa judar som inte är lika religiösa som till exempel en ortodox jude anser 

att kosherslakten är en viktig del av deras liv därför att det ses som mer hygieniskt och/eller 

etiskt mer korrekt. Andra anledningar är för att man vill följa det av historiska skäl eller känna 

sig mer delaktig i den judiska gemenskapen. Ett etiskt argument vissa judar använder sig av är 

att kosherslakt är ett mer humant sätt att döda på än andra slaktmetoder som existerar.
10

  

För att kött skall anses vara kosher måste det ske efter vissa särskilda bestämmelser som i 

slutändan går ut på att djuret tappas på allt blod. En väldigt central del är också att djuret både 

före och under själva slakten ej får bli stressad eller på något sätt utsättas för lidande. 

Dessutom måste djuret vara väl omhändertaget innan slakt så att det är vid god hälsa när 

slakten sker.
11

 

  

 Slakten skall utföras av en såkallad shochet som är utbildad och särskilt tränad för 

shechita. 

 Kniven skall vara hel och rakbladsvass 

 Kniven skall undersökas och slipas före och efter varje djur.  

 Shochet skall hela tiden ha ögonkontakt med djuret.  

 Innan shochet utför själva snittet uttalas en välsignelse. 

                                                 
8
 Gunner, G., 1999. Att slakta ett får i Guds namn – om religionsfrihet och demokrati, Stockholm: Statens 

offentliga utredning. s11 
9
 (Gunner, 1999)s 23ff 

10
 (Gunner, 1999)s 25 

11
 (Gunner, 1999)s 26 
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 Snittet skall ske med ett enda drag så att djuret ej skall lida. 

 Mat- och luftstrupen och halspulsådrorna samt dess förtjockning skärs av utan att 

ryggmärgen skadas.  

 Djurets skall helt tömmas på blod. 

 När ett djur slaktas får ej andra djur se detta.
12

  

 

Många judar anser att på det sättet en kosherslakt går till är den mest barmhärtiga 

slaktmetoden för djurens del eftersom djuret inte blir stressat och lider enligt dem.
13

 

Det leder oss in på relationen djur och människor. Ett exempel finns i ordspråksboken 

12:10 där det står ”Den rättfärdige vet hur hans boskap känner det.” I den judiska 

undervisningen förespråkas det att människan har ett särskilt ansvar för djuren eftersom Gud 

har skapat djuren och är en del av Guds förbund. Det finns etiska föreskrifter inom 

judendomen som innebär att man ej får orsaka andra levande varelser lidande. I Talmud 

framkommer det även att människan skall behandla djuren med respekt och därmed på ett 

humant sätt eftersom djuren anses ha en levande själ.  

3.2 Halalslakt 

För att förstå vad halalslakt innebär behöver vi förstå tre ord som används inom islam. Det 

första ordet är halal vilket betyder tillåten eller enligt lagen på arabiska. Det andra ordet är 

haram och det betyder förbjudet eller mot lagen och det sista ordet är dhabh som är själv 

slaktmetoden och ordets betydelse är rening.
14

 

För att förstå varför det är viktigt med halalslakt för muslimer måste man först förstå att 

muslimer ser Koranen som Guds ord och lag och att det är människans syfte att följa Guds 

vilja. Om vägledning har de Koranen som hjälp för att veta vad som är halal och vad som är 

haram för det är endast Gud som kan avgöra det.
15

  

Halalslakt gå till så att djuret måste tappas på allt blod. Inom islam anses blodet vara något 

som kan skada människan eftersom blodet kan innehålla olika toxiner, droger, parasiter, virus 

                                                 
12

 (Gunner, 1999)s 27f 
13

 (Gunner, 1999)s 28 
14

 (Gunner, 1999)s 11 
15

 (Gunner, 1999)s 29f 
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och annat som kan vara farligt för hälsan. Ett annat argument för att det är haram att äta kött 

där blodet inte har försvunnit är för att det sägs skapa ett rovdjursbeteende.
16

   

En annan viktig del för att köttet skall anses vara halal är att de som slaktar djuret gör detta 

under Guds auktoritet, med andra ord måste det ske i Guds namn. Om det sker i något annat 

namn eller inget namn alls blir köttet haram.
17

  

Det finns nio centrala moment som skall utföras för att det skall anses vara en halalslakt.  

 Djuret får ej vara skadat eller sjukt på något sätt. 

 Både innan och under slaktmomentet skall djuret bemötas med respekt och omsorg. 

 Den som utför slakten måste vara muslim och utbildad i hur det går till. 

 Slakten skall ske i böneriktningen.  

 Innan slakten skall det citeras ”I Guds namn, Gud är större”  

 Slakten skall ske med en vass kniv (går även med andra vassa föremål) huvudsaken 

är att snittet man gör sker i ett enda drag. 

  Det är viktigt att snittet skära av är halspulsådran, matstrupen, luftstrupen i ett enda 

drag utan att skada djurets ryggmärg.  

 Blodet skall avtappas helt från djuret 

 Inget annat djur får se slakten. 

 

Det som är det viktigaste är att djuret behandlas med värdighet även om syftet är att djuret blir 

föda för människan. Djuren skall alltid behandlas med värdighet och de djur som har farit illa 

skall alltid få den bästa behandlingen.
18

 

Det leder oss in på relationen mellan djur och människor som finns inom islam. Enligt 

islam är det Gud som har skapat alla levande varelser. Vilket betyder att djur och människor 

på en nivå är jämlika för att de är skapade av Gud. Det finns passager i Koranen där det på ett 

tydligt sätt visar på att djur och människor är lika inför Gud. I till exempel Sura 6:38 Där det 

beskrivs att både djur liksom människor skapar samhällen och till sist kommer alla samlas 

inför Gud.  Den här versen tolkas oftast av muslimer som att det talar om livets okränkbarhet 

där både djur och människor tillhör det skapade.
19

  Det finns även en förståelse där djuren 

anses vara skapta för att hjälpa människan. Människan anses få ett uppdrag av Gud att 

                                                 
16

 (Gunner, 1999)s 31 
17

 (Gunner, 1999)s 32 
18

 (Gunner, 1999)s 33 
19

 (Gunner, 1999)s 18 
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behandla djuren med respekt och om inte det sker kommer människan sedan att dömas av 

Gud. Den mest grundläggande ståndpunkt när det kommer till relationen djur och människor 

är att människor får ej döda djur. Det finns dock undantag och det gäller djur som dödas för 

födans skull. För att människan skall få döda djur för föda måste människan behandla, som 

tidigare nämnts, djuret med respekt från födseln till döden.
20

 

3.3 Djurets lidande under slakten 

Ghulam Mustafa Kahn diskuterar i sin bok Al-Dhabh hur halalslakt går till. Där beskriver 

författaren proceduren kring halalslakten och tar även upp frågan kring hur mycket lidande 

och smärta djuret känner under en halalslakt. Han har delat upp det i de olika stadierna där 

djuret kan känna smärta. Vid själva snittet, såret i nacken, blödningen och kramper. 

 

 Snittet - Författaren börjar med att beskriva själva snittet där han jämför det med 

att skära sig under tiden när en person rakar sig. Han beskriver att anledningen till 

att vi känner smärta när vi skär oss beror på att bloddropparna som kommer från 

såret inte är tillräckligt mycket för att göra oss medvetslösa. Det är blodet som gör 

att det gör ont och innan det börjat blöda så känns ingen smärta enligt Khan. Med 

andra ord så torde inte snittet i sig ge djuret någon smärta enligt Khan.  

 

 Smärta från såret - När det kommer till smärta från såret så anser Khan att 

eftersom man skär av många stora blodkärl med ett väldigt vasst föremål så blir 

konsekvensen att djuret i princip förlorar medvetandet omedelbart och i ett 

medvetslöst tillstånd som dessutom försjunks djupare och djupare desto mer djuret 

blöder så känner inte djuret någon smärta. 

  

 Blödandet - Enligt Khan så gör inte själva blödandet ont eftersom det inte gör ont 

att blöda. Han jämför detta med att det inte gör ont att ge blod som människa.  

  

                                                 
20

 (Gunner, 1999)s 19 
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 Kramper - Anledningen till att djuret krampar beror på att djuret får för lite syre 

till hjärnan. Detta inträffar först när djuret inte längre är vid medvetande. Khan 

jämför detta med personer med epilepsi som inte känner någon smärta under sina 

anfall. Att djuret är medvetslöst innebär därför att det enligt Khan inte kan känna 

smärta.
21

   

                                                 
21

 Khan, G. M., 1982. Al- Dhabh: Slayning animals for food - the islamic way. UK: London: Ta Ha 

publishers. s 23ff 
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4 Religion och religionsfrihet utifrån Nussbaum 

Nussbaums förståelse för religion och religionsfrihet som framgår i Kvinnors liv och social 

rättvisa utgår ifrån en universalistisk beskrivning av centrala mänskliga funktioner som ligger 

väldigt nära en form av politisk liberalism.
22

  Det som hon är ute efter i Kvinnors liv och 

social rättvisa är att utifrån ett filosofiskt perspektiv påvisa grundläggande konstitutionella 

principer om vad som är ett rent minimum för vad mänsklig värdighet kräver. Nussbaum 

menar att varje nations regering bör både genomföra och respektera dessa.  För att närma sig 

frågan om detta minimum använder sig Nussbaum vad hon kallar för mänskliga förmågor 

”[human capabilities]”
23

 det handlar om vad människan i sig både kan åstadkomma och vara 

utifrån en intuitiv uppfattning om vad som hör samman med ett värdigt liv för en människa.
24

 

Det som är viktigt att komma ihåg med dessa förmågor, enligt författaren, är att de är 

universella och att de endast blir väsentliga och värdefulla när de används på ett tillämpbart 

sätt. För att de universella förmågorna ska bli relevanta måste man dels uppmärksamma 

inbördes förhållande men också hur förmågorna i specifika situationer kan ge information och 

på ett adekvat sätt visa på hur vissa människors situation ser ut.
25

 

Ytterligare en förståelse som är viktig att ha när det kommer till förmågorna är att det finns 

tre olika kategorier. Den första kategorin är ”de grundläggande förmågorna.”
26

 Den här 

kategorin hamnar förmågor som har med att gör med individens inre redskap som behövs för 

en moralisk grund och dessutom ha möjlighet att utveckla de mer avancerade förmågorna. 

Här hör till exempel hörsel och syn som människan generellt sett föds medan men andra 

förmågor såsom tal är också en grundläggande förmåga men den kräver mer hjälp utifrån. 

Den andra kategorin är ”inre förmågor”
27

 den här kategorin placeras förmågor som kräver att 

människan kommer till en viss mognad. Här tar författaren upp som exempel är sexuella 

förmågan och att göra politiska val. 

Den sista kategorin är en kombination mellan de två tidigare och kallas därför också 

”kombinerade förmågor”
28

 och listan över mänskliga förmågor är en kombination. För att 

människan i en stat skall kunna uppfylla en punkt på listan behöver den enskilda individen 

inte bara de grundläggande förmågorna utan även inre förmågorna. Det som författaren vill 

                                                 
22

  Nussbaum, M. C., 2002. Kvinnors liv och social rättvisa. Uddevalla: Bokförlaget Daidalos AB.s 23f 
23

 (Nussbaum, 2002)s 24 
24

 (Nussbaum, 2002)s 24  
25

 (Nussbaum, 2002)s 98 
26

 (Nussbaum, 2002)s 113 
27

 (Nussbaum, 2002)s 113 
28

 (Nussbaum, 2002)s. 114 
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få fram är att om en människa lever i en stat som inte uppfyller mänskliga förmågorna 

innehar den enskilda individen fortfarande inre förmågan till exempel att ha en politisk åsikt 

även om individen inte får/kan uttrycka den.
29

 

Nussbaum menar att användningen av mänskliga förmågor bör modifieras utifrån varje 

nations traditioner för att världen skall kunna vara pluralistisk värld och därmed bevara och 

värna om mångfall. Dessa förmågor än dock i grunden universella eftersom de är finns en 

”tröskel för varje förmåga”
30

 vilket innebär att om människan kommer under denna tröskel 

lever den enskilda individen inte ett värdigt mänskligt liv och därmed blir dessa förmågor 

universella.
31

 

De mänskliga förmågor som består av 10 grundläggande funktioner och förmågor.   

 Liv. Går ut på att människan skall ha möjlighet att leva ett normallångt liv där 

människan inte ska dö på förtid och dessutom ha möjlighet att ha ett skäligt liv.
32

 

  

 Kroppslig hälsa handlar om att människan skall ha möjlighet att leva ett liv med 

tillgång till näringsrik mat, ett hem att bo i samt att kunna leva med en god hälsa 

samt att kunna vara vid reproduktiv hälsa.
33

  

 

 Kroppslig integritet innebär att människan skall ha möjlighet att röra sig mellan 

olika platser fritt. Ha enväldig bestämmanderätt över sin egen kropp. Det handlar 

också om att människan skall gå säkert från att bli utsatt för övergrepp, sexuella 

övergrepp och våld. Människan skall också ha möjlighet att bli sexuellt 

tillfredställd såväl som att själv välja om man vill ha barn eller inte.
34

 

 

 Sinne, fantasi och tänkande där tar författaren upp en hel del men det som är mest 

centralt är att människan skall kunna använda sitt eget intellekt i områden som har 

konstnärliga och politiska syften dock inom ramen för en garanterad yttrandefrihet 

samt fritt kunna utöva sin religion. Människan skall även kunna söka livets stora 

mening på den enskilda individens egna sätt.
35

 

                                                 
29

 (Nussbaum, 2002)s.113f 
30

 (Nussbaum, 2002)s. 24 
31

 (Nussbaum, 2002)s. 105,24 
32

 (Nussbaum, 2002)s. 106 
33

 (Nussbaum, 2002)s. 106 
34

 (Nussbaum, 2002)s. 107 
35

 (Nussbaum, 2002)s 107 
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 Känslor innebär att människan skall ha möjlighet att ha en relation till andra 

människor och ting.
36

 

 

 Praktiskt förnuft Ha möjlighet att utveckla och utforma en föreställning om det 

som är gott och kritiskt begrunda hur man vill leva sitt egna liv.
37

 

 

 Samhörighet. 

A. Här tar författaren upp vikten av att kunna leva tillsammans med andra och hur 

relationen skall bestå av att människan skall vara lyhörd, visa omtanke mot 

andra människor, ha möjlighet att delta i olika former av sociala samspel samt 

att visa medlidande för andra människors situationer och ha ett sinne för 

rättvisa. Den här punkten är ett skydd för föreningsfriheten och rätten till den 

politiska yttrandefriheten.  

B. Här tar författaren upp att människan i alla lägen skall slippa att bli 

förödmjukad och diskriminerad. Enligt författaren skall det finnas ett minimalt 

skydd som skyddar människan från att bli utsatt för förödmjukelse och 

diskriminering på grund av sin etnicitet, sitt kön, sin sexuella läggning, ålder, 

sociala status, nationalitet och religion.
38

  

 

 Andra arter handlar om att människan skall kunna leva med omsorg för, om, med 

och i relation till hela naturen, med andra ord både växter och djur.
39

  

 

 Lek innebär att människan skall ha möjlighet till glädje och att ha 

fritidsaktiviteter.
40

 

  

                                                 
36

 (Nussbaum, 2007)s 107 
37

 (Nussbaum, 2002)s 107 
38
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40
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 Kontroll över den egna omgivningen   

A. Politik handlar framförallt om att människan skall kunna delta på ett produktivt 

sätt i politiska beslut som styr den enskilda individens egna liv,(ha rätt till att 

vara politisk engagerad) men framförallt att ha rättigheter som skyddar 

yttrande- och föreningsfrihet.
 
 

B. Det materiella går ut på att människan skall ha rätt att äga olika sorters 

egendom, lösa så väl som fasta, på lika villkor som alla människor. Den här 

förmågan innefattar även att människor skall söka arbete på lika villkor. Den 

här förmågan skyddar även mot obefogad husrannsakan. Den skyddar även att 

människan skall skyddas mot att sättas i fängelse utan att det finns grund för 

det.
41

 

 

Nussbaum menar att de vitala förmågorna skall ses utifrån den politiska liberalismens 

kontext för att förmågorna ska bli politiska mål och därmed bli fria från metafysisk förklaring. 

För det Nussbaum vill få fram är att förmågorna på så sätt blir företeelser som kan gälla alla 

människor oavsett ifall man har olika uppfattningar om vad det goda innebär. Författaren 

trycker på att man skall behandla alla människor som att de besitter dessa förmågor och 

därmed behandla alla människor som mål och inte som ett verktyg för att uppnå andra 

människors mål och detta kallar hon för ”principen om varje persons förmåga som utgår ifrån 

principen om varje person som mål.”
42

 Att författaren väljer att tala om principen om varje 

persons förmåga istället för mål är för att hon vill komma åt att allas och envars förmåga är 

det centrala, inte att olika kollektiv såsom familj, stater eller andra sammansättningar är det 

som styr förutsättningarna för målen. Författaren menar att de olika kollektiva 

sammansättningarna är viktiga men endast för det som de åstadkommer för de enskilda 

människorna.
43

  

Enligt Nussbaums teori om mänskliga förmågor är rätten att få tillhöra och vara aktiv inom 

religiösa gemenskaper men även rätten att slippa det är en av de viktigaste när det kommer till 

mänskliga förmågor. Författaren har valt att få in detta under kategori samhörighet och sinne, 

fantasi och tänkande för att visa på att den religiösa förmågan har många olika infallsvinklar 

och perspektiv. Det är för att visa på att enligt henne är religion ett otroligt viktigt sätt att 

möjliggöra för människor att kunna utöva dessa typer av mänskliga förmågor som är så pass 
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42
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centrala för ett värdigt mänskligt liv, dock påpekar författaren att de inte är de enda som är 

värda att skydda. Det som författaren påstår med det här är att religion i sig är en specificering 

av dessa allmänna mål i fråga om mänskliga förmågor. Argumenten Nussbaum använder sig 

av är att religionen står för sökande av meningen med livet samt att religion har stått för 

mänskliga förmågor som har konstnärliga, intellektuella och etiska aspekter. Nussbaum 

menar att om en stat skulle angripa en religion skulle det finnas en stor risk att man hindrar 

människor från dessa viktiga aspekter vilket i längden skulle innebära att människor tappar 

dessa förmågor. Författaren fortsätter genom att skriva att det sekulära samhället förvisso har 

alternativa metoder att på likande sätt ge uttryck åt dessa förmågor men att problemet är att 

oavsett ifall den sekulära staten har andra alternativ spelar detta ingen roll eftersom att staten 

har gjort en allvarlig inskränkning på människors möjlighet att själva få välja över hur de vill 

leva sina liv i dessa viktiga ämnen. För det viktiga är enligt författaren att varje individ själv 

skall ha möjlighet att fritt välja vad den vill utöva och om det är sekulärt eller religiöst är helt 

upp till den enskilde.
 44

  

Nussbaum anser att det är viktigt att försvara religiösa former och funktioner och dessutom 

hävda att de tillhör specifika former av mänskliga förmågorna. För enligt författaren har 

religiösa funktioner i sig ett eget inneboende värde. Ett annat argument författaren använder 

sig av när hon vill försvara religion och dess värdebegrepp är respekten för personer. 

Argumentet går ut på att författaren menar att religion i sig är en viktig identitetskälla och när 

en annan människa, samhälle eller stat påstår att den enskilda individen ”[…]inte får definiera 

livets yttersta mening på sitt eget sätt[…]”
45

  eftersom innebörden av ett sådant påstående är 

att individen inte fullt ut blir respekterad. Detta skriver författaren gäller oavsett hur säker 

människan, samhället eller staten är på sin sak att den enskilda individen har gjort ett dåligt 

val. Samtidigt skriver författaren att det är självklart att en stat inte kan tillåta människor att 

söka meningen med livet på vilket sätt som helst och speciellt inte om det skulle innebära att 

andra människor far illa. Däremot är Nussbaum kritisk inställning till åskådningar, till 

exempel sekulär humanism, som istället går för lång åt andra hållet och är negativ inställd till 

religion oavsett ifall den är harmlös eller inte. Det viktiga enligt författaren är att hålla 

vägarna, för den enskilda individen, öppna för att ha möjlighet att vara självständiga och 

därmed söka sin egen väg till meningen med livet för annars respekteras inte den enskilda 

individen fullt ut.
46
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5 Djurs rättigheter utifrån Nussbaum 

Enligt Nussbaum är "nonhuman animals"
47

 värda att få leva ett värdigt liv. Hon frågar sig 

också vad detta innebär och menar att det minsta möjliga innebär det att djuret skall ha 

möjlighet till kost och motion. Djuret skall slippa smärta och grymheter.  De skall få 

möjlighet att på ett fritt sätt agera på ett sätt som kännetecken för artens beteende. (Nussbaum 

tar upp cirkus djur som ett exempel och menar att människan begränsar djurens möjligheter 

att leva såsom de bör göra för att människan tvingar djuret att utföra dumma och förnedrade 

stunds.) Djuret skall slippa känna rädsla. De skall ha möjlighet att möta och umgås med andra 

varelser såväl som den egna arten som andra. Djuren skall ha rätt till att få njuta av både frisk 

luft och ljus.
48

 

Nussbaum menar att vi ska tänka på djur som en aktiv medvetande varelse som i sig själva 

har det naturligt bra utan människans inverkan och påverkan. Författaren menar att om 

människan har det i åtanke blir det i nästa skeende lättare att se varför djuren skall ha rätt att 

behålla sitt naturliga tillstånd. För om människan förstår och anser att djuren också har 

rättigheter, även om det är människan som skapar rättigheterna och dess villkor, blir det 

lättare att upptäcka och försvara djurens rättighet att få leva i ett naturligt tillstånd.
49

  

Anledningen till att Nussbaum väljer att använda sig av en modifierad form av "the 

capabilities approach" när det kommer till att närma sig frågan om djurens rättigheter är för 

denna teori kan passa in på olika djurarter eftersom den värnar om att det individuella djuret 

är viktigare än gruppen som helhet. För det Nussbaum är kritisk till andra teorier kring 

djurens rättigheter är att de i många fall endast ser djuren som grupp och inte individer. Det 

enskilda djuret skall ha möjlighet till att utvecklas till sin maximala nivå där den är ämnad att 

vara. En annan anledning att Nussbaum anser att "the capabilities approach" är relevant är för 

att dessa förmågor i stora drag är lika för både djur och människor och hon menar att 

mänskliga rättigheter och djurens rättigheter bör gå hand i hand.
50

 

Nussbaum använder sig av en modifierad modell av [the capabilities approach] 

(mänskliga förmågor) för att det ska på ett bättre sätt passa in på ”nonhuman animals” 

kontext. Anledningen till att författaren väljer att använda sig av detta tillvägagångssätt är för 

                                                 
47

 Nussbaum, M. C., 2007. Frontiers of Justice - Disability Nationality Species membership. USA: 

Cambridge: Harvard University Press. S 326. Det hon avser med “nonhuman animal” är att vidga begreppet djur 

för att gör det mer exakt och korrekt sätt.  
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 (Nussbaum, 2007)s 326 
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att hon anser att dessa förmågor är ett minimum även när det handlar om djur. Ett minimum 

som krävs för att djur skall ha ett fungerande och fullvärdigt liv.
51

 

 

 Liv handlar om att alla djur skall ha rätten till att leva sina liv oavsett ifall djuret 

har medvetenhet eller ej. Däremot är den inte lika stark när det kommer till insekter 

och det författaren kallar ”nonsentient animal” (icke medvetande djur). Ifall det inte 

finns en mening med att döda dessa djur är det fortfarande fel men när det finns ett 

rimligare skäl till dödandet, här tar författaren som exempel upp dödande för att 

undvika skador eller sjukdomar på lik, människor och andra djur, har inte rättvisan 

kränkts.  

När det kommer till medvetande djur menar Nussbaum att allt meningslöst dödande av 

sådana djur bör förbjudas såsom dödande för lyxvaror (pälsar). Hon tar även upp jakt 

som sport när det kommer till meningslöst dödande. Enligt Nussbaum borde alla 

grymma och smärtsamma metoder vid slakt och vid uppfödning till slakt vara 

förbjudna. Däremot borde det vara tillåtet att avliva djur med obotlig smärta för djurets 

egen skull. Mellan dessa två ståndpunkter hamnar smärtfritt dödande av djur för att ge 

mat samt att kontrollera beståndet av djur (till exempel älg, varg). Nussbaum anser att i 

första hand skall fokus ligga på att få bort all grymhet mot djur för att stegvis nå 

koncensus i att det är fel att döda i vart fall de mer komplexa djuren för mat.  

Nussbaum tar in utilitarismen i argumentationen angående djurens rätt till liv i 

jämförelse med människors rätt till arbete. För det som författaren vill komma fram till 

är att en förståelse av utilitarismen är att människans behov går före djurens rätt sitt liv. 

Medan ”the capabilities approch”, menar Nussbaum, att människan inte har rätt till ett 

jobb som kränker djurens rätt till liv. Där hon menar att fokus bör ligga på djurens 

rättigheter i första hand eftersom djuren har rätt till liv och människan kan klara sig på 

att konsumera mindre kött.  

När det kommer till dödandet av djur för att hålla beståndet i schack anser författaren att 

det är bättre att människan smärtfritt dödar älgar istället för att dem skall dö genom svält eller 

på grund av vargar. Dock anser Nussbaum att den bästa lösningen vore att människan 
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använder sig av harmlösa sätt att hålla beståndet i schack utan att döda, till exempel genom 

sterilisering.
52

  

        

 Kroppslig hälsa en av de mest centrala rättigheterna är att alla djur skall ha rätt till 

ett hälsosamt liv. När det kommer till djur som står direkt under människan finns 

det lagar och regler som skall skydda djuren. Problemet enligt Nussbaum är att det 

finns en skillnad mellan husdjur och djur vars enda syfte för människan är att de 

skall slaktas. Djur som föds upp för slakt är inte lika skyddade som husdjur. Denna 

skillnad skall försvinna enligt henne. Det Nussbaum anser är att lagar kring hur djur 

skall behandlas bör utformas på samma sätt som lagar kring föräldrars ansvar över 

sina barn eftersom människan generellt sett kan ses som en förmyndare över djuren 

de äger.
53

  

 

 Kroppslig integritet djuren skall ha rätt till sin egen kropp. Det innebär att de skall 

slippa våld, utnyttjande och andra former av skadliga behandlingar. Oavsett om 

behandlingen är smärtfri eller ej. Nussbaum tar upp exemplet att det borde vara 

förbjudet att ta bort klorna på en katt även om det går att göra det smärtfritt därför 

att det skulle innebära att katten inte kan vara sig själv rakt igenom. Det är inte rätt 

att göra om djurs utseende för människans skull men däremot är det rätt att träna 

djur, till exempel att en häst kan vara irriterad över tyglarna men det jämför 

Nussbaum med att barn kan vara irriterade på att de måste gå i skolan. Därför anser 

författaren att träning av djur inte är att kränka deras förmågor (capabillities). Här 

diskuterar även författaren om kastrering och sterilisering av djur är kränkande eller 

inte. Författaren jämför det med mänskliga rättigheter där hon menar på att 

människan är mer komplex än djur för att människan kan välja att skaffa barn eller 

inte medan det handlar mer om instinkt hos djuren. 

Därför anser Nussbaum att sterilisering och kastrering när det kommer till att hålla 

beståndet i schack eller för att lugna aggressiva djur är mer befogat än att ändra djurs 

utseende.
54
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 Sinne, fantasi och tänkande handlar om att djuren skall ha möjlighet att röra sig 

fritt på sådana platser som de tycker om. Det skall finnas lagar som skyddar djuren 

mot smärtsamma och grymma behandlingar. Här har Nussbaum tagit upp ett 

exempel med Border collie där det skulle vara fel att inte träna hunden eftersom 

den har ett behov av att stimulera sitt sinne.
55

  

 

 Känslor handlar om att djur har ett brett utbud av känslor. Alla medvetna djur kan 

uppleva rädsla och dessutom kan många djur uppleva ilska, tacksamhet, sorg och 

glädje. Ytterst få djur, djur som är kapabla att tänka i flera perspektiv, kan känna 

medkänsla. Djur är som människor berättigade att ha relationer, att älska och bry 

sig om andra. De skall vara skyddade från att människan påtvingar djuren isolering 

samt skrämmer dem med avsikt.
56

  

 

 Praktiskt förnuft den här förmågan måste ses utifrån det enskilda djurets förmåga 

att ha mål med sin existens. Om djuret har det skall den ha möjlighet att uppfylla 

dessa, som exempel plats att kunna röra sig ordentligt samt att ha möjlighet att 

aktivera sig som i exemplet med hunden i förmågan kroppslig integritet.
57

   

 

 Samhörighet handlar om att djur skall respekteras och behandlas som värdiga 

varelser. Inom djurvärlden finns det beteenden hos djuren som inte respekterar det 

enskilda djuret utifrån den här förmågan men det vore fel om människan gick in 

och försökte hindra det för det skulle innebära att människan hindrar djurens 

naturliga beteenden. Precis som de övriga förmågorna handlar den här om hur 

människan skall förhålla sig till djur.
58

 

 

 Andra arter handlar om att djur skall kunna leva i harmoni här på jorden med 

människor och andra djur.
59
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 Lek den här förmågan är centrala för medvetna djur och det handlar om det som 

redan förts fram i de tidigare förmågorna såsom att det skall finnas plats att röra sig 

på, lekkamrater osv.
60

 

 

 Kontroll över den egna omgivningen innebär att djuren skall finnas med på den 

politiska agendan och att människan där skall se till att deras rättigheter försvaras 

och att djuren behandlas rättvist. Det är viktigt att djur har rättigheter även om det 

är människan som utformar rättigheterna och ser till att de följs.
61

  

 

Människan är traditionellt sätt i judendomen, kristendom och islam men än de flesta 

sekulära människorna har också uppfattningen att människan är på ett metafysisktplan högre 

än djuren och därmed får människan rätt att använda sig av djuren i olika syften.   

”Överlappande konsensus”
62

 är ett begrepp som är central i Nussbaums förståelse när det 

kommer till relation djur och människor. Begreppet har två huvudteser för att nå konsensus i 

framtiden mellan djur och människor. Detta ska ske genom att konsensusen överlappar det 

system vi har idag. Med andra ord en överlappande konsensus. Två frågor. 1) vem är del av 

denna konsensus. 2) är det trolig att djurs rättigheter med tiden kommer komma till denna 

överlappande konsensus. 

När det kommer till vilka som ska vara del av denna konsensus så är det enligt Nusbaum 

logiskt att djuren inte kan tala för sig själv utan det är människan som får föra talan. 

Konsensusen måste alltså finnas mellan oss människor. När det kommer till att vi ska föra 

djurs talan så menar Nussbaum att man inte kan utgå ifrån vad djuret skulle vilja för det är 

något vi aldrig kan veta. Istället menar Nussbaum att vi ska se på djuren som att vi är 

förmyndare över dem. Och därför ställa oss frågan, vad skulle en förmyndare som har blivit 

utsett att försvara denna varelses rättigheter gå med på å dennes vägnar?  

Nussbaum tycker även att människan i dagens läge inte går tillräckligt långt när det 

kommer till att försvara djurs rättigheter. Hon påstår att detta beror på att människan ser sig 

som den högste i rang och att djuren är underordnade oss och att detta är kärnan i både 

kristendomen, judendomen och islam, hon anser för att vi ska nå den överlappande 

konsensusen krävs det att människan ser djuren på samma nivå som oss, mer en familjär bild 

                                                 
60
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än den vi har idag. Nussbaum diskuterar kärnan i religionen ytterligare och påpekar att det 

inom dessa religioner till exempelvis inte finns något påbud om att bära läder eller päls, inte 

heller finns där något förbud mot att äta vegetariskt. Nussbaum menar därför att det skulle gå 

att få in den överlappande konsensusen även i dessa religiösa skäl och att detta skulle kunna 

vara lättare än att övertyga en icke troende om denne har en syn att djuren står under oss.  
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6 Analys och diskussion 

Min frågeställning är: Hur etiskt försvarbar är den judiska kosherslakten och den muslimska 

halalslakten om man undersöker dessa utifrån ett människorättsperspektiv (religionsfrihet) i 

jämförelse med ett djurrättsperspektiv och vad är det som avgör vilket perspektiv som har 

företräde? 

För att kunna besvara frågan måste vi först förstå hur Nussbaum resonerar kring 

religionens roll för människan respektive vilka rättigheter djuren bör ha. Dessutom måste vi 

försöka hitta ett sätt att förstå hur hennes teorier går ihop eller emot varandra. Det jag gjort är 

att jag har tittat på varje del för sig för att skapa en struktur där det är lättare att förstå och 

komma fram till ett svar på frågeställningen om det är etiskt försvarbart med halal respektive 

kosherslakt.  

 

Nussbaums människosyn 

Det vi börjar med är Nussbaums människosyn. Hennes människosyn har sin grund i politisk 

liberalism och fokuserar på att människan är och bör ses som enskilda individer. Samtidigt 

menar hon att den sociala kontexten som finns runt om oss människor är viktig men endast i 

den mån som den sociala kontexten möjliggör att den enskilda individen kan uppnå sin 

maximala nivå i sökandet efter meningen med livet utifrån individens egen vilja. 

Människosynen att vi är enskilda individer, det är möjligen en såkallat västerländsk 

förståelse, men å andra sidan är det ändå rimligt att anta att gemene man än dock uppfattar att 

vara en egen individ.  

För att en människa skall kunna uppnå sin maximala nivå finns det vissa minimum som 

krävs för att ens ha möjlighet att uppnå den maximala nivån som innebär att människan i sig 

är men också eftersträvar att bli. Här väljer Nussbaum att använda sig av mänskliga förmågor 

för att kunna visa på vad som faktiskt är ett minimum för vad mänsklig värdighet kräver. En 

central aspekt som är bra att ha i åtanke när det kommer till hennes människosyn är att hon 

utgår ifrån att det finns universella värden som gäller för alla människor genom tid och rum. 

Enligt mig är Nussbaums människosyn en rimlig förståelse om vi tar in hela listan av 

mänskliga förmågor. Detta av anledningen att mänskliga förmågorna både går och bör 

modifieras. Förmågorna går därmed att modifiera för att kunna värna om nationers olika 

traditioner samtidigt som det alltid finns ett minimum för vad som är ett värdigt mänskligt liv 

oavsett nation och tradition.  
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När det kommer till hennes förståelse om religion och dess betydelse och därmed också 

religionsfrihetens betydelse i människans liv skriver jag i avsnittet 4; ”Religion och 

religionsfrihet”, att Nussbaum menar att religion i sig själv är värd att försvara av flera olika 

aspekter. Nussbaum menar framför allt att religionen är värd att försvara eftersom att religion 

innehåller många av de mänskliga förmågorna allt ifrån det konstnärliga och intellektuella 

aspekterna till etiska utsagor. Dessutom är religion en grundläggande identitetskälla för 

många människor. Om vi nu för tankarna till frågeställningen och samtidigt påminner oss om 

att både judar och muslimer anser att deras respektive heliga skrift är en fundamental del av 

deras tro. Om vi sedan tänker att det är i dessa skrifter som det finns påbud om vad som är 

tillåtet att äta och inte, och att detta är en central del av deras tro och liv. Då borde 

konsekvensen bli att kosher- respektive halalslakt bör tillåtas. Om staten inte tillåter dessa 

slaktmetoder blir konsekvensen att staten gör en allvarlig inskränkning på den enskilda 

individens rätt att dels få utöva sin religiösa tro men också att den kroppsliga integriteten 

inskränks i den aspekten att människan ensam rätt att bestämma över sin egen kropp. Med 

detta kan vi exemplifiera med att muslimer har rätt att äta kött men inte vill få i sig toxiner, 

parasiter etc som finns i djurets blod och judar anser att det är livet källa och de skall tillbaka 

till sin Skapare. Om inget kött finns som ej är kosher- eller halalslakt blir konsekvensen att 

den kroppsliga integriteten kränks då personen tvingas att äta kött denne ej vill äta alternativt 

tvingas avstå från att äta kött över huvudtaget. Dessutom kränks rätten till religionsfrihet. 

Framför allt blir konsekvensen av sådan lagstiftning att staten tar bort möjligheten för 

individen att själv få bestämma över sitt egna liv. Vilket Nussbaum menar att en allvarlig 

konsekvens i längden kan bli att människan helt tappar dessa förmågor. Därmed som 

Nussbaum trycker på finns en stor risk att människan hamnar under ”tröskel för varje 

förmåga”. 
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Nussbaums syn på djur och deras rättigheter 

Nu behöver vi förstå Nussbaums syn på djur och deras rättigheter. Nussbaum menar att vi 

människor skall se djuren som en aktiv medvetanden varelser och precis som människan skall 

djuret ses som enskilda individer. Jag anser att Nussbaum har två kategorier av djur och det är 

beroende på ifall det är ett djur som är direkt ställd under människan, med andra ord är i en 

beroende ställning till människan såsom tamdjur eller djur som befinner sig på zoo, och den 

andra kategorin är vilda djur. För djur som är direkt underställda människan menar Nussbaum 

att människan blir som en förmyndare, och därmed bär ett ansvar att skydda och se till att 

djuret får det bästa möjliga liv.  När det kommer till vilda djur är hon inte lika tydlig, men 

även här bär människan ett ansvar att värna om djuren i alla fall har möjlighet till de minimum 

som finns i och med ”the capabilies approach” därmed har möjlighet att utveckla den egna 

individen till maximum.  

Det är rimligt att förstå resonemanget med att människan blir som en förmyndare till 

exempelvis tamdjur. Det är även rimligt att uppfattningen att djur är individer, speciellt om 

man ser till exempel hundar eller hästar där det är väldigt tydligt att djuren har egna 

personligheter. Ett annat exempel är nötdjur som också har egna personligheter. Skillnaden är 

att människan inte behandlar nötdjur i lika stor utdragning som individer och därför finns 

också risken att de inte behandlas som individer. Därmed finns det också en risk för att 

djurens rättigheter inte försvaras.  

Ett argument för att djur skall få slippa utsättas för kosher- och halalslakt är utifrån ”the 

capabilies approach”- kontroll över den egna omgivningen där argumentet i så fall skulle bli 

att människan har ett ansvar att försvara djurens rätt till liv men också, eftersom djur själva 

inte kan föra sin talan, till exempel som barn, till sin egen kropp. Där djuret har rätt att slippa 

bli utnyttjad eller utsättas för situationer som är skadliga. Dock skulle ett motargement mot 

detta vara, som Nussbaum nämner i första förmågan som handlar om liv, att det är rimligt att 

döda medvetna djur för föda eller hålla beståndet i schack.  Men å andra sidan anser hon även 

att vi stegvis bör komma fram till koncensus där hon menar att all grymheten mot djur skall 

försvinna och att vi människor skall inse att det är fel att döda de djur som vi anser är mer 

komplexa för att få föda. Ett exempel som hon använde sig av var köttindustrin, där hon 

menade att utifrån ett utilitaristiskt perspektiv kan det vara moraliskt försvarbart att 

konsumera den mängden kött som människan idag gör men att utifrån ”the capabilities 

approach” är det inte försvarbart för att djuret rätt att leva är mer värd än människans rätt till 
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jobb. För skulle människan minska på kött konsumtionen skulle jobb försvinna och hennes 

poäng var att människan skulle klara sig bra även om vi minskade det. 

 

Nussbaums syn på hur vår relation med djuren bör vara 

Nussbaum menar att vi måste komma till en överlappande konsensus med djuren, där hon 

menar att vi måste se djuren mer som jämlikar. Nussbaum skriver att djur själva inte kan föra 

sin egen talan, hon menar därför att parterna i denna konsensus blir mellan oss människor, 

som jag tidigare nämnt, måste föra djurets talan. Det jag finner intressant i hennes senare 

argumentation är när hon kommer fram till att vi inte ska se oss som att vi för djurets talan 

genom att försöka tänka hur djuret vill ha det utan att vi mer ska agera som förmyndare över 

djuret. Detta finner jag intressant för om vi då ska se djuren som våra barn eller något vi 

beskyddar så skulle vi aldrig äta eller döda djuren. Samtidigt som vi måste väga in det 

religiösa perspektivet, om det stod i den heliga skriften att det var så man skulle göra, skulle 

vi då göra det? Inom vissa religioner, exempelvis judendomen, är omskärelse vanligt även om 

det skulle kunna ses som något absurt om man ställer det utanför den religiösa och kulturella 

kontexten. Om vi skulle se omskärelse utifrån den mänskliga förmågan, personlig integritet 

kan den handlingen också anses kränka den personliga integriteten. Där av kan man se 

kosher- och halalslakt som både något etiskt försvarbart och samtidigt som det inte skulle vara 

det ur en annan tolkning. Som Nussbaum säger så finns det inga påbud om att vi måste 

använda päls, det finns inte heller något förbud mot att äta kött. 

 

Är kosher- respektive halalslakt humant?     

Om vi utgår ifrån tanken kring de religiösa idealen när det kommer till slakt. Det finns inom 

både judenomen och islam en stor vördnad kring hur djuret skall behandlas både före, under 

och efter slakten. Om man jämför levnadsförhållandena för djur som föds upp och slaktas 

utanför den religiösa kontexten så kan dessa ibland vara allt annat än humana. De religiösa 

idealen och föreskrifterna värnar om att djuret ska må bra under själva slakt tillfället. Det är 

viktigt att djuren inte bli stressat och de skall slippa se andra djur avlida.  

Både Khan och Jordbruksverket diskuterar kring om djuret lider utav en sådan slakt, där 

själva slaktmetoden innebär att slaktaren efter ett snitt i halsen på djuret låter djuret förblöda. 

Khan menar att det visst kan se brutalt ut att skära halsen av ett djur och sedan låta det 

förblöda utan bedövningen men menar samtidigt att det är en slaktmetod där det krävs att 
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slaktaren är välutbildad, att kniven eller redskapet är vasst och slipas mellan varje djur och att 

slakten ska ske enligt strikta regler. Enligt Kahn är det omöjligt och veta hur mycket djuret 

lider, men med tanke på hur fort det ändå går och hur tidigt djuret förlorar medvetandet anser 

Kahn att detta lidande inte borde vara särskilt stort. Om vi däremot ser till Jordbruksverkets 

föreskrifter så hävdar de att slakt utan bedövning skapar stort lidande och stress för djuret. 

Jordbruksverket visar även på nackdelar kring slakt utan bedövning. Med tanke på att 

åsikterna kring hur mycket djur lider vid slakt utan bedövning går isär så blir det svårt att 

bilda sig en uppfattning kring hur vi ska se på djurets lidande vid slakt.  

 I slutändan blir det därför två rättigheter som ställs mot varandra och där det enligt lag blir 

djurens rätt till att slippa lidande som går före. Jag anser att lösningarna med el bedövning och 

bultpistol är bra när dessa går att använda. Dessa fungerar för vissa muslimer men inte för 

judar som äter kosher. Jag anser det är bra när det finns lösningar som innebär att både 

djurrättsperspektivet och religionsfrihetsperspektivet går att kombinera. Dock kommer vi 

alltid ha situationer när dessa två går isär.  

Jag menar då att vi hamnar i en diskussion kring hur människan har rätt att behandla 

djuren. Både Judendomen och Islam har skrifter där det står att djuren inte ska utsättas för 

lidande och att de ska behandlas med vördnad. Inom Islam ses djuren inför Gud dessutom 

som människans jämlikar men att Gud har gett människan uppdraget att skydda djuren och 

använda sig av dem. Nussbaum förespråkar att människan och djuren ska eftersträva en sorts 

överlappande konsensus. Här kan vi se likheter mellan de religiösa idealen och Nussbaums 

teorier. I slutändan handlar det sålunda mycket om kring hur vi ser på djurets lidande i och 

med kosher- och halalslakt eftersom att både islam, judendomen, Jordbruksverket och 

Nussbaum har liknande syn kring djuren, även om de går isär på vissa punkter, detta är att 

djuren ska respekteras och behandlas med vördnad. Att djur inte ska behöva lida. Men 

åsikterna kring om djur lider vid kosher- respektive halalslakt går isär och det blir då svårt att 

veta om djuret lider eller ej eftersom det beror på vem du frågar.  
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7 Avslutning 

7.1 Slutsats 

Slutsatsen är att ett djurrättsperspektiv borde gå före människoperspektivet av anledning att 

grunden är i både de religiösa idealen och i Nussbaums teorier och Jordbruksverkets 

föreskrifter att djuret inte skall utsättas för onödigt lidande. Därför blir den centrala frågan 

enligt mig om djuret lider vid kosher- respektive halalslakt. Här går åsikterna isär och jag 

anser att min frågeställning om hur etiskt försvarbara kosher- och halalslakt blir beroende av 

djurets lidande vid slakten. 

 Om vi utgår ifrån idealen kring kosher- och halalslakten som är att djuret inte ska utsättas 

för lidande före under eller efter slakt blir dessa slaktmetoder mer etiskt försvarbara än om 

djuret utsätts för lidande. Eftersom det finns olika åsikter kring djurets lidande blir det därför 

svårare att avgöra hur etiskt försvarbar en halal- respektive kosherslakt är. Eftersom det finns 

forskning som visar att djur kan lida vid kosher- respektive halalslakt menar jag att det är 

mindre etiskt försvarbart. Om vi dessutom ser till att somliga muslimer finner att vissa 

bedövningsmetoder inte strider mot reglerna kring slakt och att det varken inom judendomen 

eller islam finns några förbud mot att inte äta kött så finns det även för dessa människor 

alternativ som gör att de inte behöver kränka sin personliga integritet genom att äta kött som 

ej är kosher- eller halalslaktat. Jag anser att kränkningen av den personliga integriteten som 

uppkommer av att förhindra människor från att äta det den vill är mindre än kränkningen av 

djurets rätt till att slippa onödigt lidande. Både Torah och Koranen föreskriver att djur inte ska 

utsättas för onödigt lidande och eftersom att människan inte generellt sett inte måste äta kött 

för att överleva. Eftersom vi inte kan utesluta att det finns en potentiell risk för lidande för 

djuret vid en halal- respektive kosherslakt, ett lidande, det vill säga en kränkning av djurets 

personliga integritet anser jag att denna rättighet till att slippa lidande går före 

människoperspektivet, att människan fritt ska få utöva sin religion.   

Därför blir svaret på min frågeställning att det inte är etiskt försvarbart med kosher- 

respektive halalslakt. 
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7.2 Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om religiös slakt och hur etiskt försvarbara den judiska 

kosherslakten och den muslimska halalslakten är, detta utifrån ett människorättsperspektiv i 

jämförelse med ett djurrättsperspektiv. Uppsatsen utgår till stor del utifrån författaren Martha 

C Nussbaums teorier kring människors rättigheter och djurs rättigheter, där hon i båda 

ämnena tar upp ”the capability approach”, som handlar om vad varje människa och djur som 

ett minimum, för vad ett värdigt liv kräver, har rätt till. I uppsatsen finns även avsnitt om 

kosher- respektive halalslakt samt ett kapitel om jordbruksverkets syn på konventionell slakt 

och dess innebörd men också deras syn på kosher- och halalslakt 

I analysen, analyseras de olika delarna för att försöka hitta svar på min frågeställning. 

Analysen inleds med ett människoperspektiv utifrån, ”the capabilities approach”, där jag 

analyserar konsekvensen av ett förbud mot kosher- och halalslakt. Vilket enligt mig skulle 

vara en inskränkning mot detta minimum som Nussbaum ställer upp med ”the capabilities 

approach”. Efter detta kommer en analys av djurättsperspektivet där jag försöker få fram vad 

djurens rättigheter bör vara och hur vi ska kunna tillgodose djurens rättigheter. I slutet av 

analysen så försöker jag få fram en bild av hur vår relation till djuren bör se ut, samt att jag 

tittar på kosher- och halalslakt och försöker få fram hur humant/rättfärdigat dessa 

slaktmetoder är. I slutsatsen tar jag fram det väsentligaste delarna från analysen för att försöka 

finna svar på min frågeställning. Jag diskuterar vilket perspektiv jag anser bör gå före det 

andra utifrån min frågeställning för att till slut komma fram till att jag inte anser att det är 

etiskt försvarbart med kosher- respektive halalslakt utifrån ett människorättsperspektiv i 

jämförelse med ett djurrättsperspektiv.   
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